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مقام معظم رهرب ی:
شــهید آیت هللا مدنی حقیقتًا یــک مصداق بارزی از روحانی کامــل بودند. اّواًل 
ایشــان عالم بــود، فقیه بود. در قــم و نجف تحصیالت عالیــه ی فقه و اصول، 
همچنیــن معقول کرده بودند و مرد عالمی بــود. آگاهانه و از روی معرفت عمل 
میکرد، اقدام میکرد. خاصّیت علم در انسان همین است که حرکات او و سکنات 

او عالمانه اســت، منطقی است؛ این خصوصّیت در ایشان بود.  

امام خمیین )ره(:

شــهيد مدنى با شــهادت مظلومانه خود ضد انقالب و منافقين ضد اسالم را بكلى 
منــزوى كــرد. اين چهره نورانى اســالمى عمرى را در تهذيــب نفس و خدمت به 
اســالم و تربيت مســلمانان و مجاهده در راه حق عليه باطل گذراند و از چهره هاى 
كــم نظيرى بود كه به حد و افر از علم و عمل و تقوى و تعهد و زهد و خودســازى 
ســپهرغرب، گروه ویژه نامه: شــهید محراب، شهید آیت هللا برخوردار بود.    

سیداسدهللا مدنی در ســال 1293 ه.ش )1323 ه.ق( در 
دهخوارقان )آذرشــهر( دیده به جهان گشــود. پدر ایشان 
محرم آقامیرعلی در بازارچه آذرشــهر، شغل بزازی داشت؛ 
شهید مدنی در چهارســالگی مادر و در 16 سالگی پدر خود 
را از دســت داد و دوران کودکی را با رنج و زحمت و سختی 
گذراند. وی در عنفوان جوانی به قصد کســب علم و کمال، 
به شــهر مقدس قم عزیمت کرد و با وجود مشکالت فراوان 
شخصی ناشی از درگذشت پدر و استبداد عصر رضاخانی، با 

پشتکار وافر به تحصیل علوم دینی مشغول شد.
او در حــوزه علمیه قم پــس از گذراندن مراحل مقدماتی، 
از محضر اســاتید بــزرگ فقه و اصول و فلســفه بهره مند 
شــد. مدتی پای درس مرحوم آیت هللا حجت کوه کمری و 
آیت هللا سیدمحمدتقی خوانساری حاضر شد و مدت چهار 
ســال نیز در محضر امام خمینی قدس سره حضور یافت 
و از دروس فلســفه و عرفان و اخالق ایشان بهره مند شد.

سیداســدهللا مدنی پس از مدتی به نجف اشــرف هجرت 
کرد و در حوزه علمیه نجف اشرف در کنار تکمیل تحصیالت 
عالی خویش، تدریس در ســطوح مختلف را شروع کرد و 
به دســتور مرحوم آیت هللا حکیم، کرســی تدریس لمعه، 
رســائل، مکاسب و کفایه را به عهده گرفت و در اندک زمان 
جزء اســاتید معروف حوزه علمیه نجف اشــرف به شمار 

آمد.
شــهید محراب در نجف اشــرف در درس خــارج مرحوم 
آیت هللا ســیدعبدالهادی شیرازی و مرحوم آیت هللا حکیم 
و مرحوم آیت هللا خوئی شــرکت و از مراجع بزرگی ازجمله 
آیت هللا حکیم در نجف و آیت هللا حجت کوه کمری در قم و 

آیت هللا خوانساری اجازه اجتهاد دریافت کرد.
شــهید بزرگوار آیت هللا مدنی مبارزه سیاســی و اجتماعی 
خود را از دوران تحصیل در شــهر قیام و شــهادت قم آغاز 
کرد و در نخســتین فعالیت های خود به ســتیز با بهائیت 
به عنوان ابزار تفرقه و انحراف در منطقه آذرشــهر پرداخت. 
چنان  که تاریخ نشــان می دهد، رضاخان و عوامل داخلی 
اســتعمار در ایران بــرای کوبیدن اســالم خصوصًا مکتب 
حیات بخش تشیع، زمینه را جهت فعالیت بهائیت و دیگر 
فرق ســاختگی فراهم کردند، به طــوری که در زمانی کوتاه 
ســرمایه داران بهایی در آذربایجان به ویــژه مناطق اطراف 

تبریز بــر بعضی نقــاط ازجمله کارخانه های برق مســلط 
شدند.

آیــت هللا مدنی بعد از اطــالع و آگاهی از وضع آشــفته و 
بحرانــی منطقه و احســاس خطر برای مردم مســلمان، 
بی درنگ به زادگاه خود برگشت و مبارزه اش را بر ضد فرقه 
بهائیت آغاز کرد. وی با سخنرانی های روشنگرانه، مردم را 
علیه طرفداران و تبلیغ کنندگان مرام بهائیت بســیج کرد و 
بــا تحریم مصرف بــرق آن و خرید و فروش، با این فرقه 
گمراه، جو مبارزات ضد بهائیت را تشــدید و سرانجام شهر 

مذهبی آذرشــهر را از لوث این فرقه استعماری پاک کرد.
در این هنگام حوادث پیش آمده از طرف شــهربانی وقت 
پیگیــری و آن بزرگوار به عنوان تنهــا عامل تحریکات ضد 
بهایی شناخته شد و درنتیجه او را به همدان تبعید کردند. 
در ســال 1331 در میان استقبال اهالی آذرشهر وارد زادگاه 
خود شــد و سپس در مســجد حاجی کاظم نماز جماعت 
برگزار کرد؛ وی در نخســتین خطابه خود به مردم آذرشهر 
اظهار کرد: »ای مردم آذرشهر! در موقع آمدن من به ایران، 
در کرمانشــاه بعضی ها از من پرسیدند: اهل کجا هستی؟ 
گفتم: آذرشــهر، آن ها گفتند آذرشهر شراب خوبی دارد که 
در تمام ایران مشــهور است. وجود کارخانه مشروب سازی 
چه معنا دارد؟ اگر از اول برای آن ها جنس نمی فروختید، 

آن ها می رفتند«.
در جلسه ســخنرانی دیگری، موضوع کاله پهلوی و لباس 
متحدالشــکل را به میان آورد و گفت: »ســفارش کرده ام 
از تبریز کاله پوســتی بیاورند. هرکــس بازهم کاله پهلوی 
بگــذارد، دیگــر برای نمــاز جماعت به مســجد نیاید.« و 
بدین ترتیب مبارزه خود را با مظاهر طاغوت گسترش داد.

در عید فطر همان ســال نماز باشکوه عید فطر در باالی تپه 
کنارش شــهر برگزار شد. در بازگشت نمازگزاران راهپیمایی 
اعتراض آمیــزی برپا و به طرف کارخانه مشروب ســازی 
حرکت کردند. مأموران دولتی به مقابله با آن ها برخاستند 
و تهدید کردند که از اســلحه استفاده می کنند، پس از این 
حادثه دادســتان تبریز در محل حاضر شد و ضمن مذاکره 
بــا آقای مدنی، قول داد که ظــرف 15 روز کارخانه برچیده 
شود، لیکن به دنبال حوادث مذکور، آیت هللا مدنی به تبریز 
احضار شــد و از سوی اســتانداری به وی تکلیف شد که 

نباید در آذرشهر بماند.
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در پیام آیت هللا العظمی مکارم شیرازی آمده است:

درخت تنومند اسالم با خون شهیداین 
همانند آیت اهلل مدین آبیایر شده است

نام و یاد شهدا الهام بخش شجاعت، فداکاری و 
مقاومت در برابر دشمنان دین و مردم

ســپهرغرب، گروه خبر - آذین رضایــی: آیت هللا العظمی 
مکارم شــیرازی در پیام خود به کنگره ملی شهید محراب 
آیت هللا شــهید مدنی )ره( با بیان اینکه بی شــک درخت 
تنومند و با عظمت اســالم از روز نخست با خون شهیدانی 
همانند آیت هللا مدنی آبیاری شده است، گفت: برای حفظ 
و پایداری و گســترش آن نیز نیــاز به همچون خون های 
پاک هســت تا مانند گذشــته پربرگ و بار و با طراوت به 

حیات خود ادامه دهد.
به گزارش ســخن شــهروند، آیت هللا العظمی ناصر مکارم 
شیرازی به مناسبت چهلمین سالگرد شهادت شهید مدنی 
و برگزاری کنگره ملی شــهید محــراب آیت هللا مدنی )ره( 
پیامی برای حاضران و برگزارکنندگان این کنگره ارسال کرد 

و متن این پیام به شرح ذیل است؛
بسم هللا الرحمن الرحیم

قبــل از هر چیز باید از حضور شــما عزیزان در این کنگره با 
شکوه که به مناسبت چهلمین سالگرد شهید بزرگوار آیت هللا 
مدنی )قدس سره( تشکیل می شود، تشکر و قدردانی کنم.
بی شــک درخت تنومند و با عظمت اسالم از روز نخست با 
خون شــهیدانی همانند آیت هللا مدنی آبیاری شده است، 
بــرای حفظ و پایداری و گســترش آن نیز نیاز به همچون 
خون های پاک هســت تا مانند گذشــته پربرگ و بار و با 
طراوت به حیات خود ادامه دهد. در این میان خود شهیدان 
هم به مقتضای »احیاء عند ربهم یرزقون« در جوار حضرت 

حق زنده اند و از رزق و روزی های الهی برخوردارند.
از ســوی دیگر نام و یاد آنان همواره الهام بخش شجاعت، 
فداکاری و مقاومت در برابر دشمنان دین و مردم هستند 
و مــا را بــرای حفظ اهدافی که برای آن شــهید شــدند، 
فرامی خواننــد، به قطع و یقین مــردم مومن و با نجابت 
به رهبری و روحانیت متعهد و ســخت کوش، راه آنان را با 

صالبت و قدرت ادامه خواهند داد.
یاد و نام شــهید واال مقام آیت هللا مدنی که اولین نماینده 
ولی فقیه در اســتان همدان و منشــاء خدمات بسیار در 
عرصه های مختلف بــود، را گرامی می داریــم و از خدای 
متعال خواهانیم که روح پرفتوحش را مشمول عنایت های 

خاص خود کند. آمین
والسالم علیکم و رحمه هللا قم - ناصر مکارم شیرازی

ســپهرغرب، گروه ویژه نامه: زندگی بشر در حرکت رو به تکامل خود، نقش هایی دارد که 
هر نقش در روند این تکامل اثر متفاوتی را به خود اختصاص می دهد؛ بشر در دستیابی 

به نقاط متعالی اهداف انســانی در هر گام، مؤثرتر و سودمندتر ظاهر شده است.
نقش برجســته برگزیدگان بشر در به حرکت درآوردن انبوهی از انسان ها بوده و هدایت 

ایشــان هم در زمان حیات و هم در زمان ممات، استمرار دارد.
در این زمینه، مطالعه تاریخ بســیار ســودمند و درس آموز اســت و در قرآن کریم برای 
هدایــت انســان از این گونه الگوها به طور متعدد معرفی شــده و توجه آحاد بشــر را به 

فرازونشیب های زندگی ایشان جلب کرده است.
مهم تریــن خصلتی که در این جایگاه اثر منحصربه فردی از خود به جا گذاشــته اســت، 
بی  تردید تبلور صفات الهی در کالم و رفتار ایشــان اســت و تبلور این صفات الهی عامل 
مهمی شــده که ایشــان نه تنها در زمان حیاتشان مســئولیت بیداری مخاطبان خود را 

داشــته باشند، بلکه همچون یک شــمع در مسیر ظلمات، اســباب نجات و رسیدن به 
ساحل آرامش را در پیش روی مشتاقان بگشایند که خود فرمود: سراجا منیرا )آیه 46 

سوره احزاب(.
شــهید بزرگوار آیت هللا مدنی )ره( درحقیقت از مصادیق بارز این آیه قرآن است. هرچند 
زندگی ایشــان آن گونه که شایسته اســت، مورد تحلیل و بررسی نقادان و صاحبان قلم 
قرار نگرفته اســت، اما از آنچه که از اســناد مکتوب و خاطرات همنشــینان با ایشــان 
گردآوری شــده، در شــخصیت او خصوصیاتی متفاوت که اقتضای راهبری یک جامعه 
را می کند، جمع شــده اســت که پیرو این ویژگی ها، متأثرین از شخصیت ایشان بر سر 

این موضوع اتفاق نظر دارند.
حضرت آیت هللا مدنی به ســبب ضرورت زمان، برای مردم اعصار مختلف الگویی تمام و 
کمال اســت و می توان با تعمیق در هریک از ابعاد شخصیتی ایشان، مسیری به دور از 

شــائبه های انحرافی برای برداشتن گام های محکم در پیش رو داشت.
این روزهــا کــه رهبری معظــم انقالب اســالمی حضرت آیــت هللا خامنــه ای موضوع 
استکبارســتیزی نظام جمهوری اســالمی را با تأکید به اقشــار مختلف جامعه یادآوری 
می کنند، شایســته اســت که بنا به ضرورت این زمان، ابعاد شــخصیت شهید محراب 
آیت هللا مدنی، به عنوان فردی که در عمل از عنفوان جوانی در مسیر ُپرفرازونشیب انقالب 
اســالمی توانســته اســت این موضوع را مورد توجه جامعه و آیندگان خــود قرار دهد، 
به عنوان الگویی کامل و انســانی، معرفی شــود؛ زیرا ایشــان با نثار جان خود، در اثبات 

حقانیت این راه، بر مســیر بی  لغزش انقالب اسالمی مهر تأیید زده اند.

 سیدمحمدکاظم حجازی

شهیدمدین
الگیو متام و کمال در مسری

 استکبارستزیی
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بخشی از پیام آیت هللا العظمی سبحانی:

شهید مدین نزد بزرگان علم 
و فقاهت در حوزه های قم و 

نجف زانو زد
گاه در قامت استاد فقه و اخالق در حوزه های 

علمیه به تربیت نفوس مستعد پرداخت

ســپهرغرب، گروه خبــر - آذین رضایــی: آیت هللا 
العظمی ســبحانی )مدظله( در پیام خود به کنگره 
ملی شهید محراب آیت هللا مدنی )ره( در وصف این 
شــهید بزرگوار گفت: شهید مدنی نزد بزرگان علم و 
فقاهت در حوزه های قم و نجف زانو زد و گاه در قامت 
اســتاد فقه و اخالق در حوزه هــای علمیه به تربیت 

نفوس مستعد پرداخت.
به گزارش سخن شهروند، به مناسبت چهلمین سال 
شــهادت آیت هللا مدنی، آیت هللا العظمی سبحانی 
)مدظله( پیامی در این راســتا به کنگره ملی شهید 
محراب آیت هللا مدنی )ره( ارســال کرد که متن این 

پیام به شرح زیر است:
برگزاری کنگره بزرگداشت عالم مجاهد آیت هللا سید 
اســدهللا مدنی )ره( در جهت تکریم فقه و فقاهت و 
تعظیم اخالق و عدالت است. آن روحانی وارسته در 
طول عمر پربار خود، گاه در کسوت متعلم علوم اهل 
بیت )ع(، در نزد بزرگان علم و فقاهت در حوزه های 
قــم و نجف همچون آیات عظام ســید محمد تقی 
خوانســاری، ســید محمد حجت کوه کمری، سید 
محسن حکیم و به ویژه امام خمینی )ره( زانو زد، و 
گاه در قامت استاد فقه و اخالق در حوزه های علمیه 
به تربیت نفوس مســتعد پرداخت. آن عالم ربانی 
مجمع خصال نیکوی اخالص و تقوی، علم و عمل، 
مجاهــدت و قاطعیت و رســیدگی ره محرومان و 

مستضعفان بود.
ایشــان از آغاز نهضت اســالمی بــه رهبری امام 
خمینی )ره( با عشق و دلدادگی به شخصیت و راه 
آن بزرگوار از هیچ کوششــی دریغ نکرد و با تحمل 
زنــدان و تبعید در راه بــر افتادن حکومت طاغوت 
و برقراری نظام اســالمی کوشید و پس از انقالب 
نیــز در جایگاه امام جمعه در شــهرهای همدان و 
تبریز به ارشاد و هدایت مردم پرداخت و سرانجام 
در محراب جمعه به شــهادت رســید، طوبی له و 

حسن مأب.
اینجانب با تشــکر از مســاعی برگزار کنندگان این 
کنگــره مبارک برای آن عالم شــهید ترفیع درجه و 
برای حوزه های علمیه رشد و بالندگی بیش از پیش 
در راه ترویــج علوم اهل بیت )ع( از خداوند متعال 

خواستارم.
حوزه علمیه قم
جعفر سبحانی

پیام وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری به کنگره شهیدمدنی:

سپهرغرب، گروه ویژه نامه: »بسم هللا الرحمن الرحیم
َهَداُء ِعْنَد  یُقوَن َو الشُّ دِّ ِه َو ُرُسِلِه ُأوَلِئَک ُهُم الصِّ ِذیَن آَمُنوا ِباللَّ َوالَّ

ِهْم َلُهْم َأْجُرُهْم َو ُنوُرُهْم )سوره حدید، آیه 19( َربِّ
سفیر عشق شهید است و ارباب عشق حسین )ع(

سخن از شهید محراب آیت هللا سیداسدهللا مدنی )ره(، بحث از 
عالم است و شهید؛ عالمی که احکام و اخالق پسندیده الهی در او 
متبلور بود و شهیدی که از جان خود برای خدای متعال و اسالم و 
در راه حفظ انقالب اسالمی و والیت می گذرد. او مردی بود که به 
اقتضای زمان قلم  به دست می گیرد و هدفش را در هدایت مردم 
به  سوی دین الهی متمرکز می کند و روز و شب نمی خوابد تا فکر 
کند و بگوید و علمش را در اختیار مردم قرار دهد و زمانی دیگر 
سالح به دست می گیرد و به جنگ با دشمنان دین می رود و روز 

و شب آرام ندارد و از مرزهای کشور اسالمی محافظت می کند.
او انسانی شــریف و واالمقام است که در نزد خداوند متعال دو 
جایگاه بسیار ویژه ای دارد، یکی جایگاه عالمان و دیگری جایگاه 
رفیع شــهیدان. شــهید مدنی )ره( مصداق سخن امام صادق 
علیه السالم است که فرمود »هرکه براى خدا علم بیاموزد و به آن 
عمل کند و به دیگران آموزش دهد، در ملکوت آسمان ها به بزرگى 
یاد شود و گفته آید: براى خدا آموخت، براى خدا عمل کرد و براى 
خدا آموزش داد!« و نیز مصداق تام فرموده رسول خدا )ص( که 
فرمود »مافوق هر نیکی، نیکی بیشتر و هنری وجود دارد، آنجا 
که مردی که در راه خدا کشته می شود، باالتر از آن نیک نیست.«
این سید کریم از تبار سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبدهللا 
الحسین علیه السالم و خط ســرخ شهادت است که افتخار 
شــهادت در محراب را از اجداد طاهرینش به ایشــان به ارث 
رســیده و کدام افتخار باالتر از اینکه امام حسین علیه السالم 
بــه فرزند خود سیداســدهللا مدنی فرموده باشــند »یا بنی 
 انت مقتــول«. مردم دارالمؤمنین همدان به خود می بالند که 
شاهد حضور این عالم ربانی و مجاهد خستگی ناپذیر در ایام 
مبارزات انقالب اســالمی و پس از انقالب در ســنگر امامت 
جمعه و ســپس هدایت جوانان غیــور این دیار در جبهه های 
نبرد حق علیه باطل بودند و اکنون پس از گذشــت چهار دهه 
از شهادت این عالم مجاهد کماکان برکات وجودی ایشان در 
بخش های مختلف فرهنگی و اجتماعی را در این اســتان و 

سایر نقاط ایران عزیز ساری و جاری می بینند.
کنگره ملی شهید محراب آیت هللا مدنی )ره( فرصتی مغتنم است 
تا ابعاد جامع شخصیت شهیدمدنی )ره( معرفی  شده و همگان 
و به ویژه جوانان ایران اسالمی با این چهره نورانی که عمر خویش 
را در تهذیب نفس و خدمت به اســالم و مردم و تربیت جوانان 
گذراند و منشأ برکات بسیاری از قبیل مدارس و مساجد و مهدیه ها 
و صندوق های قرض الحسنه و سایر خدمات اجتماعی درخشان 
بودند، بیشتر و بیشتر آشنا شوند. این جانب ضمن عرض خداقوت 
به مسئوالن و متصدیان این کنگره علمی و معنوی، صمیمانه از 
زحمات تمامی پژوهشگران و اندیشمندانی که در این رخداد علمی 
مشــارکت دارند، قدردانی کرده و به روان پاک آن شــهید عزیز و 
تمامی شــهدای انقالب اسالمی و امام شهدا درود می فرستم و 

دوام توفیقات را برای تمامی عزیزان خواستارم.
وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری - محمدعلی زلفی گل«

سپهرغرب، گروه ویژه نامه - سمیرا گمار: امام جمعه موقت همدان به خبرنگار سپهرغرب گفت: مشی شهید مدنی در 

مبارزه و عرفان بر مشی موالی متقیان و فرزندان طاهرش استوار بود.

شــهید آیت هللا ســید اسدهللا مدنی در ســال 1293 هجری شمسی در آذرشــهر از توابع تبریز دیده به جهان گشود و 

پس ازآنکه دوران کودکی را با رنج و زحمت به پایان رســاند به قصد کســب علم و کمال به شــهر قم عزیمت کرده و به 

تحصیل علوم دینی مشغول شد.

به گواه اســناد موجود؛ وی در حوزه علمیه قم پس از گذراندن مراحل مقدماتی از محضر اســاتید بزرگ فقه و اصول 

و فلســفه بهره مند شد و مدتی پای درس مرحوم آیت هللا حجت  کوه کمری )ره( و آیت هللا سیدمحمدتقی خوانساری 

)ره( حاضر شــده و مدت چهار ســال نیز در محضر امام خمینی )ره( حضور یافت و از دروس فلسفه و عرفان و اخالق 

ایشان بهره برد.

ســید اســدهللا مدنی پس از مدتی به نجف اشرف هجرت کرد و در حوزه علمیه نجف اشرف در کنار تکمیل تحصیالت 

عالی خویش، تدریس در سطوح مختلف را شروع کرد و در زمان کمی جزو اساتید معروف حوزه علمیه نجف اشرف 

شد.

شــهید آیت هللا مدنی مبارزه سیاســی و اجتماعی خود را از دوران تحصیل در شهر قم آغاز کرد و در اولین فعالیت های 

خود به ستیز با بهائیت به عنوان ابزار تفرقه و انحراف در منطقه آذرشهر پرداخت.

وی با ســخنرانی های روشــنگرانه مردم را علیه طرفداران و تبلیغ کنندگان مرام بهائیت بســیج کرده و سرانجام شهر 

مذهبی آذرشهر را از وجود این فرقه استعماری پاک کرد که در این هنگام، حوادث پیش آمده از طرف شهربانی وقت 

پیگیری شــد و شــهید مدنی به عنوان تنها عامل تحریکات ضد بهائی شناخته شــد و در نتیجه او را به همدان تبعید 

کردند.

آیــت هللا مدنــی اما حرکت تبلیغی خود را از همدان و از روســتای »دره مرادبیگ« با  عنــوان پیاده کردن برنامه های 

اصالحی آغاز کرد؛ چنان که خود گفته است: »من دیدم باید همدان را حرکت بدهم از یک ِده  کار را شروع کردم تا مردم 

ببینند، بعد گرایش پیدا کنند« وی دســتور داد کسی حق ندارد بدون حجاب اسالمی وارد بشود؛ همچنین فروختن و 

خوردن مشروبات را ممنوع کرد و در دره مرادبیگ، یک روستای نمونه شد.

این عمل آیت هللا مدنی باعث عالقه مردم متدین همدان به او شد و پس ازاینکه وی را شناختند، گرد او جمع شدند و 

از او دعوت به عمل آورند تا به همدان بیاید که ایشان با انتقال به همدان، فعالیت های خود را گسترش داد.

آیت هللا مدنی در ســفرهای خود به همدان پیوســته ارتباط خود را با رهبری مبارزات اســالمی حفظ کرده و در مراحل 

مختلف نهضت، نقش حساس خود را ایفا کرده و همچنین مردم را با نقشه های شوم رژیم طاغوتی آشنا ساخته و در 

ســخنرانی های خود آنان را به بیداری و قیام دعوت می کرد به طوری که در ســال 1341 زمانی که رژیم شاه با تبلیغات 

گسترده خود می خواست رفراندم به اصطالح انقالب سفید را برگزار کند، آیت هللا مدنی در 9 آذر 1341 در مسجد جامع 

همدان سخنرانی تندی علیه انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی ایراد و مردم را نسبت به عواقب شوم آن آگاه کرد.

آیت هللا مدنی پنجم تیرماه سال 43 در مدرسه آخوند سکنی می گزیند و مردم و روحانیون به دیدار وی می روند و در 

پاییز همان سال نیز چندبار به مالیر سفر می کند که با استقبال گرم مردم آن منطقه مواجه می شود و در مالیر، مردم 

را برای انجام خدمات مذهبی ازجمله تأسیس دبیرستان ملی دینی تشویق می کند.

آرامگاه این مبارز بزرگ و دومین شــهید محراب هم اینک در جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه )س( در 

شهر قم است.

حال در آســتانه چهلمین ســالگرد شهادت این عالم وارسته و مجاهد نستوه ازآنجایی که شهید سید اسدهللا مدنی در 

تبعید به همدان به مقتدای مردم این شــهر در به پیروزی رســاندن انقالب تبدیل شد که همواره در یاد مردم می ماند، 

برآن شدیم تا گفت و گویی با یکی از یاران ایشان داشته باشیم. آنچه در ادامه می خوانید گفت و گو با امام جمعه موقت 

همدان از شاگردان و همراهان آیت هللا مدنی است که می آید:

 سلوک عارفانه، مبارزه مجاهدانه

حجت االسالم محمد جوادی، با بیان سابقه شناخت خود از شهید آیت هللا مدنی گفت: آشنایی من با این شهید عزیز 

به ســال های قبل از پیروزی انقالب اســالمی و تابستان هایی که شــهید مدنی در همدان حضور داشت، برمی گردد، 

امام جمعه موقت همدان:
میش شهید مدین در مبارزه و عرفان، همان میش ائمه اطهار بود

اخالص، توجه به خدا و شجاعت شهید مدنی را در سپهر مبارزان و عارفان اسالم ماندگار کرد

نه تنها در کالس درس من شاگرد ایشان بودم که بعدها هم در مبارزاتی که داشت و سخنرانی هایی که در مسجد جامعه 

و مکان های دیگر علیه طاغوت می کرد همراه وی بودم. ضمن اینکه در مسجد بهبهانی واقع در خیابان باباطاهر هم وقتی 

ایشان حضور نداشت نماز مغرب و عشا را اقامه می کردم.

وی با اشاره به شناخت 50 ساله خود از شهید آیت هللا مدنی، تصریح کرد: تا وقتی که شهید مدنی در همدان حضور داشت 

و امام جمعه استان بود و اقداماتی که انجام می داد بنده هم توفیق داشتم در کنارشان باشم.

وی در ادامه سخنان خود تشریح کرد: شهید مدنی از تبار ائمه اطهار به ویژه موال امیرالمؤمنین علیه السالم بود؛ چراکه هم 

»ســلوک عارفانه« داشت و هم »مبارزه مجاهدانه«. علی علیه الســالم همان کسی است که در مبارزات »کرار غیر فرار« 

بود و وقتی زره به تن می کرد فقط قســمت جلوی بدن را می پوشــاند و می فرمود: به زره عقب نیاز ندارم چون هرگز به 

دشمن پشت نمی کنم.

این شــاگرد آیت هللا مدنی افزود: با این اوصاف شــهید مدنی هم بر شــیوه موالی خود اســتوار بود؛ وقتی نام مبارک 

سیدالشــهدا )ع( را می شــنید بسیار اشک می ریخت، درعین حال در مبارزه علیه کفر و طاغوت بسیار مصمم بود. این طور 

نبود که مبارزات او را از سیر الی هللا و مسیر عرفان او را به بی تفاوتی در برابر کفر بکشاند. در هر دو جامع و کامل بود.

حجت االسالم جوادی با اشاره به اینکه علمای بسیاری در طول تاریخ در این مسیر بوده اند به شهید مدرس نیز اشاره کرد 

و گفت: این شــهید عزیز نیز با تمام وجود در برابر طاغوت و رضاخان ایســتاد و ســلوک عارفانه اش به حدی بود که وقت 

شهادت با زبان روزه به دیدار خداوند رفت.

وی ادامه داد: شهید مدنی هم این طور انسانی بود. مثل موالی متقیان و فرزندان طاهرش. وقتی مناجات می کرد و اشک 

می ریخت در اوج بود در مبارزه علیه کفر و طاغوت هم همین طور بود بسیار مصمم و با اراده و از احدی جز خدا نمی ترسید.

 فرار استاندار وقت تبریز

این کارشــناس مســائل دینی توضیح داد: زمانی که وی در تبریز بود و بنی صدر اســتاندار وقت را نصب کرده بود، وقتی 

خطبه نماز جمعه را قرائت می کرد به سالحی که در دست داشت اشاره کرد و رو به جمعیت پرسید آیا می دانید کاربرد این 

ســالح چیست؟ وقتی جمعیت پاسخ ندادند خودش گفت من پاســخ این سؤال را می دهم؛ این سالح برای این است 

که اســتانداری که کار درســت نیست باید برود وگرنه با همین ســالح تکه تکه اش می کنیم. بعدازاین سخنرانی استاندار 

وقت تبریز بار و بندیلش را جمع کرد و متواری شــد! این طور شــخصیتی بود شــهید مدنی هم آن گریه ها را داشت و هم 

مبارزه و جهاد را.

حجت االسالم جوادی خاطرنشان کرد: اما اینکه چرا شهید مدنی مبارزه می کرد و در این راه مصمم بود را باید در اهداف او 

که استقرار نظام اسالمی و برچیده شدن حکومت طاغوت بود جستجو کرد؛ سخنرانی های پرحرارت او علیه رژیم پهلوی 

)که با وجود کمبود وســایل ضبط برخی از آن ها موجود اســت(، شرکت در راهپیمایی ها و تظاهرات و نظیر آن از اقداماتی 

بود که وی انجام می داد.

 مبارزه با همه گروه ها و نحله های ضد اسالم

وی اضافــه کرد: مبارزه آیت هللا مدنی با همــه گروه هایی بود که طاغوت را تقویت می کردند از منافقان و بهائی ها گرفته تا 

رژیم ستم شــاهی و افراد و گروه های فاســد که منشأ گناه بودند، او هیچ گاه سکوت نکرده و همیشه فریادش بر سر این 

گروه ها و جریان ها بلند بود.

امام جمعه موقت همدان متذکر شــد: مبارزه شــهید مدنی به این معنا بود که گناه و فســاد را از میان بردارد و بهترین راه 

را امربه معروف و نهی از منکر می دانســت حتی در مبارزه با بهائیت که علنی نبود و بگیر و ببند نداشــت هم ایشان همواره 

امربه معروف و نهی از منکر می کرد و ساکت نمی نشست و به یارانش نیز همین را ابالغ می کرد.

حجت االسالم جوادی با اشاره به مبارزه های شهید مدنی با منافقان اظهار کرد: منافقان ماهیت خود را در میان مردم پنهان 

می کردند و بسیاری شــان در راهپیمایی ها علیه رژیم شــاه هم حضور داشتند اما همان طور که از نامشان پیداست منافق 

بودند و برای همه مردم شناخته شــده نبودند، اما خواصی نظیر شــهید مدنی آن ها را می شناختند و روشنگری می کردند. 

البتــه بایــد این نکته را هم یــادآوری کرد که بعد از پیروزی انقالب خیلی از منافقان راه خودشــان را از مردم جدا کرده و 

عده ای فراری شــدند و بسیاری هم ماندند و خاموش شــدند. بهائی ها هم همین طور. برخی هایشان هم االن در جامعه 

حضور دارند اما خاموش شده اند و مبارزه با آن ها به صورت علنی نیست.

 اخالص و توجه به خدا او را آیت هللا مدنی کرد

وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه »اخالص و توجه به خدا« شهید مدنی را شهید مدنی کرد که نامش در سپهر اسالم 

بدرخشــد، بیان کرد: امام می فرمود شــهید آیت هللا مدنی دست راست من است همه این ها نشأت گرفته از خلوصی بود 

که ایشــان داشــت، اهل تهجد و درعین حال یک مبارز واقعی بود. امید دارم همه ما هم بتوانیم با تکیه بر خصایص این 

شهید عزیز و مجاهد شریف پیرو راه او باشیم و در راه او گام برداریم.
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نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان
 مطرح کرد:

دوران حیات شهید مدین الگویی 
برای قشر روحانیت

ســپهرغرب، گروه ویژه نامــه: نماینده ولی فقیه در اســتان و 
امام جمعه همدان در پیامی به کنگره بزرگداشــت شهید مدنی 
گفت: امروز الزم اســت دوران حیات شــهید مدنی به عنوان 
الگوی مناسب برای همه دلسوزان انقالب اسالمی به ویژه قشر 
فرهیختــه روحانیت که وظیفه مهــم و خطیر هدایت جامعه را 

عهده دار هستند، مورد توجه قرار گیرد.
حبیــب هللا  حجت االسالم والمســلمین  پیــام  مشــروح 
شــعبانی موثقی به کنگره بزرگداشت شهید مدنی به شرح زیر 

است:
»بیش از چهل ســال از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد و در 
این مسیر ُپرفرازونشــیب که لحظه لحظه آن با مجاهدت های 
انســان های مخلص و متدین طی شــده است، نقش جامعه 
روحانیــت بی بدیل بــوده؛ ازجمله چهره های درخشــان این 
مسیر شــهید محراب حضرت آیت هللا سیداسدهللا مدنی است. 
این شــهید که رهبری معظم در بیانات خود ایشان را نماد یک 
روحانی کامل معرفی می کنند، از ویژگی های ممتازی برخوردار 
بودند که امروز می تواند برای تمام دلسوزان به عنوان یک الگو 

مورد توجه باشد.
شهید مدنی از علم، فضیلت و اخالص ممتازی برخوردار بود که 
با نگاهی به خاطرات علما، و نزدیکان آن شــهید می توان گفت 
که مهم ترین عامل توفیقات ایشــان همین اخالص و حرکت 
بــرای رضای خدا بود. ویژگی بارز دیگر شــهید والیت مداری تا 
لحظه شــهادت بود. ارتباط با اقشــار مختلف مردم و اقدامات 
ارزشمند برای حل مشکالت آنان را نیز می توان از خصایص مهم 

آن شهید گرانقدر دانست.
اقدامات ارزشــمند ایشــان در دوران حضور در استان همدان 
و خدمات عام المنفعه که تاکنون همچون چشــمه ای جاری 
بــوده، مصداق همان روحیه مــردم داری و اهتمام برای حل 
مشکالت مردم است. ارتباط صمیمی ایشان با جوانان در شهر 
همدان سبب شد که خیل عظیمی از جوانان انقالبی ِگرد شمع 
وجودش جمع شوند که بسیاری از آنان در دوران دفاع مقدس 
به شــهادت رســیدند و یا در عرصه های دیگر منشــأ خدمات 

ارزشمندی شدند.
شــهید مدنی از حدود سال 1330 به طور مستمر در این میدان 
حضور داشت و سختی های زندان و تبعید هرگز در اراده او خللی 
ایجاد نکرد تا پس از ســال های ســربازی مخلصانه در رکاب 

حضرت امام )ره( شهد شیرین شهادت را نوشید.
امروز الزم اســت دوران حیات ایشان به عنوان الگوی مناسب 
برای همه دلســوزان انقالب اســالمی به ویژه قشــر فرهیخته 
روحانیــت که وظیفه مهم و خطیر هدایــت جامعه را عهده دار 

هستند، مورد توجه قرار گیرد.
از خداوند سبحان علو درجات شهید گرانقدر سیداسدهللا مدنی 

را مسئلت دارم.«

استاندار همدان:

شهید مدین یار محرومان و در همه 
صحنه ها همراه انقالب بود

ســپهرغرب، گروه ویژه نامه: اســتاندار همدان در 
پیامی به کنگره بزرگداشــت شــهید مدنی گفت: 
شــهید مدنی یــار محرومان و در همــه صحنه ها 
همراه انقــالب بود؛ ثمره فعالیت های سیاســی، 
اجتماعی و فرهنگی شــهید مدنی در زمان حیات 
و بعد از شهادتشــان در خدمت عامه مردم بوده 
و به عنوان ســنت حسنه در اســتان همدان منشأ 
خیر اســت و ضرورت دارد این رویکرد که اخالص 
و خدمــت خالصانه بود، برای نســل جدید تبیین 

شود.
مشــروح پیام سیدســعید شــاهرخی به کنگره 

بزرگداشت شهید مدنی به شرح زیر است:
»اســتان همدان از گذشــته تا امروز زادگاه و یا 
محــل زندگی علما و اندیشــمندان بزرگ زیادی 
بــوده که بــرکات فراوانی را برای مردم اســتان 
داشــته اســت و یک نمونه از این علمای بزرگ، 
شــهید محراب آیت هللا میراسدهللا مدنی بوده که 
بعــد از یک دهه حضــور ُپرخیروبرکت در همدان 
و بعد از ســال ها تالش و خدمت در سال 1360 
به فیــض عظیم شــهادت نائل آمد، امــا آثار و 
ثمرات این عالم وارســته در زمان حیات و بعد از 

شهادتشان همواره ساری و جاری است.
شــهید مدنی یار محرومــان و در همه صحنه ها 
لیت های سیاســی،  همراه انقالب بود؛ ثمره فعا
اجتماعــی و فرهنگــی شــهید مدنــی در زمان 
حیــات و بعــد از شهادتشــان در خدمت عامه 
مردم بوده و به عنوان ســنت حســنه در استان 
همدان منشــأ خیر اســت و ضرورت دارد این 
رویکــرد که اخــالص و خدمــت خالصانه بود، 

شود. تبیین  جدید  نسل  برای 
شــهید آیت هللا مدنی عالمی گران قدر و مبارزی 
نســتوه بود که عمر با برکتشان را در تهذیب نفس 
و خدمت به اسالم و تربیت مسلمانان و مجاهده 
در راه حــق علیه باطــل گذرانــد و از چهره های 
کم نظیــری بود که به حد وافر از تقوا، تعهد، زهد و 

خودسازی برخوردار بود.
اینجانب چهلمین ســالگرد شهادت آیت هللا شهید 
اســد هللا مدنی را به خانواده این عالم واالمقام، 
ملــت شــهیدپرور ایــران، خانواده های شــهدا، 
جانبازان، رزمندگان به ویژه مردم شــریف استان 
همدان تســلیت عرض می کنم و از درگاه خداوند 
متعال اقتدار و ســربلندی ایران اسالمی و توفیق 
روزافزون همگان را خواســتارم و امید اســت راه 

شهدا چراغ نوری برای همه آیندگان باشد.«

طراح پوسرت کنگره میل شهید محراب آیت اهلل مدین )ره(:
طرایح پوسرت ادای ِدین به شهید مدین بود

سپهرغرب، گروه خبر - آذین رضایی: طراح پوستر کنگره ملی شهید محراب 
آیت هللا مدنی با بیان اینکه طراحی پوستر ادای ِدین به شهید بود، گفت: ُبعد 
معنوی و جنبه روحانی شــهید مدنی در طراحی پوستر بسیار برای بنده مهم 
بود و با توجه به شــخصیت واال و محبوب و ویژگی های بســیار عالی شهید 

مدنی، سعی داشتم این مهم در طراحی پوستر گنجانده شود.
شهرام عظیمی در گفت و گو با خبرنگار سپهرغرب درخصوص ابعاد شخصیتی 
شــهید مدنی اظهار کرد: همدانی هســتم و از دوره کودکی با نام این شهید 

بزرگوار آشنا بودم و از صفات و ویژگی های وی بسیار دیده و شنیده ام.
وی بیان کرد: چندی پیش پیشنهاد طراحی پوستر کنگره شهید به بنده داده 

شد و به نوعی ادای ِدین کردم و با توجه به پیشینه و شناخت از شهید مدنی نیز کارم راحت تر بود.
طراح پوستر کنگره ملی شهید آیت هللا مدنی با بیان اینکه با توجه به شهادت شهید در محراب سعی کردم در طراحی 
پوســتر از فرم محراب اســتفاده کنم، افزود: رنگ های استفاده شــده در پوستر رنگ های سنتی و اصیل بود که وقتی 

اصالت با ُبعد مذهبی است، کار بهتر و درست تر پرداخته می شود.
عظیمی با تأکید بر اینکه خط استفاده شــده برای عنوان پوســتر خط ثلث اســت، تصریح کرد: جنبه مذهبی این خط 
بــاال بــوده و حال وهوا و هویت مذهبی دارد؛ تصویر آیت هللا مدنی نیز به صورت روحانی و گرافیکی در بک گراند محراب 

قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه طراحی پوســتر دو ماه پیش ســفارش داده شد، خاطرنشــان کرد: بازه زمانی 15 تا 20 روز طراحی 
پوســتر زمان برد و طراحی نهایی انجام شــد. وی با تأکید بر اینکه ُبعد معنوی و جنبه روحانی شهید مدنی در طراحی 
پوستر بسیار برای بنده مهم بود، یادآور شد: شخصیت شهید واال بوده و با توجه به ویژگی های عالی بسیار و شخصیت 
محبوب شــهید مدنی، سعی داشتم در طراحی پوستر نیز این موارد گنجانده شود و با ایجاد ابرهای مینیاتوری سعی 
بر شــاخص کردن ُبعد معنوی طراحی داشتم. طراح پوســتر کنگره ملی شهید محراب آیت هللا مدنی اظهار کرد: با باال 
قرار دادن تصویر شهید سعی بر حفظ شأن و شخصیت وی بود، البته چند تصویر از این شهید بزرگوار داشتم که نگاه 

رو به پایین برایم بسیار جذاب بود، چراکه نگاه فروتنانه و معنوی در این تصویر پیداست.

مدیر حوزه های علمیه همدان خرب داد:
تهیه اطلیس جامع از شخصیت شهیدمدین در همدان

ســپهرغرب، گروه ویژه نامه: مدیر حوزه های علمیه همدان با اشاره به تهیه 
اطلســی جامع از شخصیت شــهیدمدنی، گفت: این اطلس در سه بخش 
تاریــخ شــفاهی، زندگینامه و اســناد تهیه و در پایان هــم کتاب مجموعه 

مقاالت کنگره پس از طی فرآیند داوری و اعالم نتایج، چاپ خواهد شــد.
آیت هللا سیدمصطفی موسوی اصفهانی اظهار کرد: کمیته علمی شهیدمدنی 
شــامل اعضــای حقیقی و حقوقی متشــکل از مرکز حوزه علمیه اســتان 
همدان، دانشــگاه های بوعلی سینا، آزاد اســالمی همدان، نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشــگاه ها، معاونت پژوهشــی بنیاد شهید و ایثارگران 

استان همدان و بسیج اساتید است.
وی با بیان اینکه در گام نخست محورهای کنگره به منظور درج در سایت و پوستر کنگره اعالم شد، افزود: این محورها 
شامل زندگی و شخصیت عرفانی و اخالقی شهید مدنی، شخصیت اجتماعی و سیاسی شهید، ابعاد شخصیت علمی 
شهید ازنظر اساتید و شاگردهایشان، الگو بودن در مسئله تربیت اخالقی و انقالبی طالب، نقش حوزه های علمیه در 
صیانت از دین، نماز جمعه و شــهدای محراب و همچنین واکاوی سیره و روش مدیریتی شهدای محراب در جایگاه 

امامت جمعه، در بخش هایی همچون خاطرات، مقاالت، تصاویر و اســناد است.
مدیر حوزه های علمیه همدان مطرح کرد: کمیته علمی در گام دوم اقدام به طراحی سامانه ارسال، دریافت و داوری 
آثار کنگره کرد و گام بعدی ارسال پوستر فراخوان کنگره به تمامی دانشگاه ها و حوزه های علمیه و پخش از شبکه های 

رادیو و تلویزیونی سراسری و استان، صورت گرفت.
آیت هللا موسوی اصفهانی با اشاره به تهیه اطلسی جامع از شخصیت شهیدمدنی، گفت: این اطلس در سه بخش تاریخ 
شفاهی، زندگینامه و اسناد تهیه و در پایان هم کتاب مجموعه مقاالت کنگره پس از طی فرآیند داوری و اعالم نتایج، 
چاپ خواهد شــد. وی با بیان اینکه کتاب های»بنیان مرصوص« »شــهید نهادساز«، »جامعیتی چون شهیدمدنی«، 
»ارتش کاله پوستی ها«، »آسید اسدهللا« و »چلچراغ بندگی« درخصوص شهیدمدنی ویرایش و نشر مجدد داده شده 

است، افزود: از بین 51 مقاله دریافت شده 40 مقاله از سوی داوران متخصص ارزیابی و پذیرفته شده است.

ســپهرغرب، گروه ویژه نامه: قائم مقام کنگره ملی شــهید آیت هللا مدنی با اشاره به اینکه این چهره 
نورانی اســالم، عمری را در تهذیب نفس، خدمت به اسالم، تربیت مسلمانان و مجاهده در راه حق 
علیــه باطــل گذراند افزود: وی از چهره های کم نظیری بود که به حــد وافر از علم، عمل، تقوا، تعهد، 

زهد و خودسازی برخوردار بود.
امیــر ربانی یکتا اذعان کرد: دبیرخانه کنگره ملی شــهید محراب آیت هللا مدنی از ســال 1399 
در قالب شــورای سیاست گذاری و اجرایی با تشکیل هشــت کمیته فعالیت خود را آغاز کرد.
وی از اهداف اصلی برگزاری این کنگره عالوه بر تجلیل از مقام شــامخ و رفیع شــهید مدنی را 
تبیین و شاناســاندن این چهره کم نظیر به جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان، طالب حوزه های 
علمیه، مســئوالن و آحاد مردم عنوان کرد و افزود: امام خمینی)ره( در پیام خود به مناســبت 
شــهادت ایشان فرمودند: شــهید مدنی با شــهادت مظلومانه خود ضد انقالب و منافقین ضد 

اسالم را به کلی منزوی کرد.
قائم مقام کنگره ملی شــهید آیت هللا مدنی با اشــاره به اینکه این چهره نورانی اســالم، عمری 
را در تهذیــب نفس، خدمت به اســالم، تربیت مســلمانان و مجاهده در راه حــق علیه باطل 
گذرانــد افزود: وی از چهره هــای کم نظیری بود که به حد وافر از علــم، عمل، تقوا، تعهد، زهد 

و خودسازی برخوردار بود.
ربانی یکتــا، در ادامه تصریح کرد: معرفی این چهره درخشــان الگویــی خواهد بود تا همگان 

بتوانند در پیمودن راه انقالب و ارزش های واالی اســالمی اســتوارتر گام بردارند.
وی بیــان کــرد: کنگره با ریاســت نماینــده ولی فقیه در اســتان همــدان و همراهی و یاری 
دســتگاه های دولتی، نهادهای فرهنگی و مردمی به مؤسســه شهید محراب آیت هللا مدنی در 

همدان اقدام به برنامه ریزی و اجرای برنامه های زیادی نموده اســت.
قائم مقام کنگره ملی شهید آیت هللا مدنی راه اندازی دبیرخانه ویژه کنگره و تدوین اساس نامه 
مختص آن، برگزاری جلســات متعدد شــورای برنامه ریزی و کمیته های هشت گانه، فراخوان 
مقــاالت علمی و چاچ کتــاب ویژه مقاالت دریافتی را از جمله اقدامــات برای برگزاری کنگره 
شــهید مدنی عنوان کرد و افزود: چاپ و نشــر هشــت جلد کتاب درخصوص شــهید آیت  هللا 
مدنی، ســاخت و نصب المان و یادمان در محل اماکنی که شــهید مدنی بنیان آن را گذاشت، 
برگزاری مراســم متعدد بزرگداشــت شــهید مدنی در بین اقشــار مختلف مردم از اقدامات 

صورت گرفته در راســتای کنگره بوده است.
ربانی یکتــا بــه برگزاری اجالســیه ای کــه با حضور علمــا و فرهیختــگان، معتمــدان، یاران 
شــهید مدنی و اقشــار مختلف مردم برگزار شــد اشاره کرد و گفت: البته شــرایط کرونا باعث 
محدودیت هایی گردید اما با رعایت اصول بهداشــتی و دســتورالعمل ها مراسم به خوبی اجرا 

شد.
وی در پایان گفت: از همه عزیزانی که ما را در برگزاری این کنگره یاری کردند، کمال ســپاس 

و قدردانی را داریم.

قائم مقام کنگره میل شهید آیت اهلل مدین گفت:
علم، عمل، تقوا، تعهد، زهد و خودسایز از ویژیگ های 

برجسته شهید مدین
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دبری کمیته علیم کنگره میل شهید محراب آیت اهلل مدین )ره(:

اطلس جامع شهید آیت اهلل مدنی )ره( 
رونمایی خواهد شد

ســپهرغرب، گروه خبر - آذین رضایی: رئیس کمیته مردمی کنگره ملی شــهید محراب آیت هللا مدنی )ره( گفت: 
پایگاه های بسیج محالت ظرفیت های خود را با ائمه جماعات در محالت هماهنگ کرده و هر پایگاه بسیج با خالقیت 

خود یک برنامه برای شهید مدنی به صورت محله ای در قالب محله انجام خواهد داد.
حجت االســالم هادی نظیری در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: هدف توســعه ظرفیت ها به کل استان بوده است و در 
گام نخســت در تمام شهرســتان های 10 گانه یک برنامه محوری به مناسبت چهلمین سال شهادت شهید محراب 

برگزار خواهد شد.
وی بیان کرد: گام دوم تهیه جزوه زندگی شــهید محراب و توزیع آن در شــبکه تبلیغی بود که برخی از مبلغین نیز 
حتی در فضای روستاها برنامه را به نام این شهید بزرگوار برگزار کردند و یا شبی از برنامه های دهه محرم را به تبیین 

شخصیت این شهید اختصاص دادند.
نظیری به چند اقدام در حوزه دانش آموزی با هماهنگی اتحادیه انجمن های اســالمی دانش آموزان اشــاره کرد و افزود: یک نهضت آموزش با کمک گرفتن از دانش آموزان مستعد و 

نخبه استان برای جبران عقب افتادگی درسی دانش آموزان مناطق پایین شهر و حاشیه نشین صورت گرفت و این عملیات آموزشی خیرخواهانه به نام شهید مدنی نام گذاری شد.
وی از زندگی شهید مدنی به ویژه الگوی ارتباطی شهید با جوانان و نوجوانان گفت و تصریح کرد: این امر توسط اتحادیه و با استفاده از جزوه های تهیه شده انجام می شود و جزوه ها 
توسط رابطین اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت که این مهم با استفاده از ظرفیت شبکه شاد و یا سایر ظرفیت ها در قالب برگزاری 
مســابقات و غیره برنامه ریزی می شــود.رئیس کمیته مردمی کنگره ملی شهید محراب آیت هللا مدنی )ره( ادامه داد: با هماهنگی اتحادیه اصناف نیز یک برنامه محوری در بازار و به 
میزبانی اصناف و با حضور بازاریان برگزار خواهد شد و بازاریان مرتبط با شهید به تبیین شخصیت این شهید بزرگوار خواهند پرداخت؛ درواقع نقش شهید مدنی در بازار و در ارتباط با 

بازاریان مورد دقت و بررسی ما قرار خواهد گرفت.
نظیری با بیان اینکه برگزاری برنامه ای در بازار شهرستان همدان پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: احتمااًل این برنامه در سرای گلشن و روزهای منتهی به برگزاری کنگره دنبال 

خواهد شد؛ درخواست برگزاری چنین برنامه ای را در سایر شهرستان ها نیز داشته ایم که هنوز قطعی نشده است.
وی به هماهنگی دیگری با مجموعه بســیج محالت در این خصوص اشــاره کرد و یادآور شــد: در این برنامه پایگاه های بسیج محالت ظرفیت های خود را با ائمه جماعات در محالت 
هماهنگ کرده و هر پایگاه بســیج با خالقیت خود یک برنامه برای شــهید مدنی به صورت محله ای در قالب محله انجام خواهد داد. رئیس کمیته مردمی کنگره ملی شــهید محراب 

آیت هللا مدنی )ره( اظهار کرد: حل مشکل تعدادی از مردم محالت و توزیع بسته های معیشتی به نام شهید مدنی ازجمله پیشنهادات در قالب برنامه های بسیج محالت است.

سپهرغرب، گروه ویژه نامه - آذین رضایی: دبیر کمیته علمی کنگره ملی شهید محراب آیت هللا مدنی )ره( با بیان اینکه 
اطلس جامع شهید مدنی )ره( در سه بخش تاریخ شفاهی، تصاویر و اسناد موجود آماده شده است، گفت: این اطلس 
در روز برگزاری کنگره رونمایی خواهد شد؛ بعد از بخش مقاالت مهم ترین کار کمیته علمی تهیه این اطلس بوده است.
حســن قراباغی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: این کمیته از اوایل ســال جاری رسمًا کار خود را شروع کرد، البته 

اقدامات مقدماتی از سال گذشته شروع شده بود.
وی با بیان اینکه مقاالت در چهار محور اصلی و یک محور جنبی مشخص شد، گفت: پوستر کنگره طراحی و محورها در 
پوستر جای گذاری و برای تمام دانشگاه ها و حوزه های علمیه سراسر کشور در دو بخش برادران و خواهران ارسال شد.

دبیر کمیته علمی کنگره ملی شــهید محراب آیت هللا مدنی )ره( بیان کرد: ســامانه دریافت و بررسی مقاالت و سایت 
کنگره از ابتدای ســال فعال شــد و تا به امروز 52 مقاله علمی دریافت شد؛ البته مهلت ارسال مقاالت تا 31 مردادماه 

بوده است.
قراباغی با تأکید بر اینکه فرآیند داوری ها به اتمام رســیده است، افزود: مقاالت تعیین تکلیف شده است و نتایج به 
تمام شرکت کنندگان در این رویداد اعالم خواهد شد؛ با نظر داوران حدود 40 مقاله پذیرفته شده و حدود 12 مقاله رد 

علمی دارند.
وی با بیان اینکه در کمیته علمی مجموعه اطلس جامع شهید مدنی )ره( به عنوان کامل ترین و جامع ترین تاریخ شفاهی این شهید بزرگوار گردآوری شد، تصریح کرد: این مهم حاصل 
یک فرآیند سه ساله بود که امسال به نتیجه رسید. دبیر کمیته علمی کنگره ملی شهید محراب آیت هللا مدنی )ره( ادامه داد: اطلس جامع شهید مدنی )ره( در سه بخش تاریخ شفاهی، 

تصاویر و اسناد موجود آماده شده است و در روز برگزاری کنگره رونمایی خواهد شد؛ بعد از بخش مقاالت مهم ترین کار کمیته علمی تهیه این اطلس بوده است.
قراباغی با بیان اینکه حدود 800 صفحه مطلب منظم و شکیل از شهید مدنی )ره( در این اطلس فراهم شده است، خاطرنشان کرد: اطلس در 11 بخش برای عالقه مندان به آشنایی با 

شخصیت این شهید بزرگوار آماده شده است.
وی با تأکید بر اینکه گردآوری برخی کتب تألیف شــده توســط نویســندگان مختلف طی 40 سال گذشــته در کمیته علمی انجام و بررسی شد، گفت: 6 کتاب ازجمله »شهید نهادساز«، 

»جامعیتی چون شهید مدنی« و »مجموعه آقاسیداسدهللا« به این واسطه بازنشر شده و در اختیار عالقه مندان قرار خواهد گرفت.
دبیر کمیته علمی کنگره ملی شهید محراب آیت هللا مدنی )ره( اظهار کرد: ریاست کمیته علمی برعهده آیت هللا سیدمصطفی موسوی اصفهانی و قائم مقام نیز حجت االسالم حاجیلویی، 

نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه بوعلی هستند.
قراباغی با بیان اینکه مقاالت پذیرفته شــده در روز برگزاری کنگره در ســه بخش ارائه خواهد شــد، افزود: مقاالت به صورت ارائه شفاهی، ارائه به صورت پوستر و چاپ در مجموعه مقاالت 

امتیازبندی شده است.

ســپهرغرب، گروه خبر - آذین رضایی: رئیس کمیته آثار ماندگار کنگره ملی شــهید محراب آیت هللا 
مدنی)ره( از ســاخت هفت ِالمان برای شــهید مدنی در ســطح شــهر همدان و چاپ و نشر ویژه نامه 

»یاد یاران« به مناســبت چهلمین سالگرد شهادت شهید مدنی خبر داد.
مجیــد صفدریــان در گفت و گو با خبرنــگار ما ضمن بیان اینکه مســئولیت کمیتــه آثار ماندگار 
کنگــره ملی شــهید محراب آیت هللا مدنی )ره( با بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان همدان 
اســت، اظهار کرد: این کنگره به مناســبت چهلمین سالگرد شــهادت آیت هللا مدنی )ره( امسال 

شد. خواهد  برگزار 
وی به اقدامات کمیته آثار ماندگار در راســتای برگزاری کنگره ملی شهید محراب آیت هللا مدنی )ره( 
اشاره کرد و گفت: چاپ و نشر ویژه نامه »یاد یاران« و مصاحبه با افراد و یارانی مرتبط با این شهید 

بزرگــوار که اطالعات خوبی درخصوص شــهید مدنی دارند، در ایام برگزاری کنگره خواهد بود.
رئیس کمیته آثار ماندگار کنگره ملی شــهید محراب آیت هللا مدنی )ره( بیان کرد: مرمت بیت شــهید مدنی در کوچه مدرســه آخوند مالعلی که محل زندگی شــهید و 

مرکز هدایت نیروهای انقالب توســط شــهید مدنی بوده اســت و در آینده به موزه انقالب با محوریت این شــهید تبدیل خواهد شد نیز در دستور کار است.
صفدریان با بیان اینکه مرمت ســاختمان و بنا با همکاری اداره کل میراث فرهنگی درحال انجام اســت، افزود: این بنا قدیمی و ثبت آثار ملی شــده اســت و تا قبل از 

20 شــهریورماه مرمت انجام و مراســم ادای احترام به مقام شــهید نیز در این روز و قبل از برگزاری کنگره برگزار خواهد شد.
وی ســاخت ِالمان برای شــهید مدنی را از دیگر اقدامات برشــمرد و تصریح کرد: قرار بر ســاخت هفت ِالمان در سطح شهر و گلزار شهدا است؛ یک ِالمان فاخر در گلزار 

شــهدا نصب خواهد شــد و 6 ِالمان دیگر در نقاطی که آثار فاخر شهید وجود دارد، ساخته می شود.
رئیس کمیته آثار ماندگار کنگره ملی شــهید محراب آیت هللا مدنی )ره( ادامه داد: ِالمان ها در مســجد مهدیه، درمانگاه مهدیه، مؤسســه قرض الحسنه مهدیه، حسینیه 

شــهید مدنی کوی دره مرادبیگ، مقابل بیت شــهید و مقابل داراالیتام مهدیه ساخته خواهد شد.
صفدریان جمع آوری عکس و آثار مکتوب و شــنیداری مرتبط با شــهید مدنی از سراسر کشور را از دیگر اقدامات کمیته آثار ماندگار دانست و خاطرنشان کرد: فراخوانی 

نیز در این خصوص اعالم شــد و مدیرکل مرکز اســناد و کتابخانه ملی نیز در این خصوص زحمات قابل تقدیری کشــید.
وی با اشــاره به اعضای فعال در کمیته آثار ماندگار، یادآور شــد: میراث فرهنگی و گردشــگری، مرکز اســناد و کتابخانه ملی، صداوســیمای مرکز همدان و بنیاد حفظ 

آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس اعضای این کمیته هستند.
رئیس کمیته آثار ماندگار کنگره ملی شــهید محراب آیت هللا مدنی )ره( اظهار کرد: امید اســت با این اقدامات، نســل جدید و آینده را با ســیره این شهید بزرگوار آشنا 

کنیم.

سپهرغرب، گروه ویژه نامه - آذین رضایی: رئیس کمیته هماهنگی امور انتظامی و امنیتی کنگره ملی شهید محراب آیت هللا مدنی 
)ره( با بیان اینکه برنامه ریزی درخصوص روز برگزاری اجالس و میهمانان ویژه شکل گرفت، گفت: کمیته باید درخصوص محل 

برگزاری، جایگاه استقرار میهمانان و محل تردد آن ها تدابیر الزم را بیندیشد که این اتفاق افتاده است.
محمدعلی محمدی در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان اینکه کمیته انتظامی و امنیتی به منظور برنامه ریزی درخصوص روز برگزاری 
اجالس و میهمانان ویژه شــکل گرفت، گفت: کمیته باید درخصوص محل برگزاری، جایگاه استقرار میهمانان و محل تردد آن ها 

تدابیر الزم را بیندیشد که این اتفاق افتاده است.
این مقام مســئول بیان کرد: کمیته امور زیربنایی و خدمات عمومی نیز با گســتره فعالیت بیشتر ذیل این کنگره تشکیل شده و 
مسئولیت آن به فرمانداری شهرستان همدان واگذار شده است. محمدی افزود: شهرک مدنی نیز به نام این شهید مزین شده 

است و در این شهرک برنامه های مفصل تری به ویژه در مباحث فرهنگی خواهیم داشت.
وی بهره برداری از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منطقه شهرک مدنی را از اقدامات شاخص در کمیته امور زیربنایی و 

خدمات عمومی دانست و تصریح کرد: این مجموعه در روز برگزاری کنگره بهره برداری می شود.
رئیس کمیته امور زیربنایی و خدمات عمومی کنگره ملی شهید محراب آیت هللا مدنی )ره( ادامه داد: این مجموعه شامل آمفی تئاتر، سالن همایش و سالن های متعدد مطالعه و 

اماکنی برای کارگاه های آموزش کودکان و نوجوانان است.
محمدی با اشاره به بهره برداری از یک مجتمع فرهنگی با اجرا از سوی سپاه ناحیه همدان، خاطرنشان کرد: مجتمع امام باقر )ع( نیز در روز برگزاری کنگره به بهره برداری خواهد رسید؛ 

عمده مباحث فرهنگی کوی شهید مدنی برای خانواده ها و سایر اقشار مختلف در این مجتمع برگزار خواهد شد.
وی با بیان آنکه این مجتمع در چهار طبقه و با فضای بسیار مناسب ساخته شده است، یادآور شد: هم زمان با برگزاری کنگره کلنگ زنی مجتمع بازاری برای عرضه اقالم مورد نیاز مردم 

در دستور کار بوده و محل آن مربوط به اوقاف و امور خیریه است.
این مقام مسئول اظهار کرد: شهرداری همدان نیز چندین پروژه مختلف را آغاز کرده که شاید در این ایام به بهره برداری نرسد.

محمدی ایجاد یک زمین چمن مصنوعی در شهرک مدنی را ازجمله پروژه های شهرداری برشمرد و گفت: ساختمان شهرداری ناحیه مربوطه در شهرک مدنی درحال اجرا است.
وی در دستور کار قرار گرفتن جمع آوری آب های سطحی در مناطق دارای مشکل را از دیگر اقدامات شهرداری برشمرد و بیان کرد: بازسازی و بهسازی بیت شهید مدنی نیز از اقدامات 
شاخص بوده است. فرماندار همدان به تهیه و توزیع 30 هزار بسته معیشتی توسط سازمان ها و نهادهای مختلف در روز برگزاری کنگره در بین جامعه هدف اشاره کرد و افزود: سپاه، 

مجموعه کمیته امداد، بهزیستی، هالل احمر، ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و آستان قدس در این امر مشارکت دارند.

رئیس کمیته هماهنیگ امور انتظایم و امنییت کنگره میل شهید محراب آیت اهلل مدین )ره(:

تدابیر امنیتی و انتظامی روز برگزاری  کنگره
 اندیشیده شده است

رئیس کمیته آثار ماندگار کنگره میل شهید محراب آیت اهلل مدین )ره(:

7 اِلمان برای شهید مدنی در شهر همدان
 ساخته می شود

رئیس کمیته مردیم کنگره میل شهید محراب آیت اهلل مدین )ره(:
پایگاه های بسیج محالت برنامه هایی  به نام 

شهید مدنی برگزار می کنند
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ب محرا شــهید  میل  کنگره  ت  تبلیغا کمیته  بری  د

: ) ره ( ین  مد شهید  هلل  یت ا آ  
تمبر و اِلمان شهید مدنی )ره( 

رونمایی می شود

ســپهرغرب، گروه ویژه نامه: دبیر کمیته تبلیغات کنگره ملی شهید محراب آیت هللا 
شهید مدنی )ره( از رونمایی تمبر و اِلمان تصویری این شهید بزرگوار در ایام برگزاری 
کنگــره خبر داد و گفت: تصویرگری چهره شــهید آیت هللا مدنی توســط هنرمندان 

همدانی از دیگر اقدامات کمیته تبلیغات است.
مسعود ملکی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: شهرداری، سپاه، معاونت فرهنگی 

سپاه، سازمان تبلیغات اسالمی و حوزه هنری اعضای اصلی این کمیته هستند.
وی بــا تأکید بــر اینکه کار کمیته تبلیغــات عماًل از دو ماه پیش آغاز شــد، گفت: 
تصمیم بر این است با توجه به شرایط کرونایی با هدف تبلیغات مجازی، محیطی 
و رســانه ای، شــخصیت معنوی، سیاسی و عبادی شــهید محراب بیشتر به مردم 

معرفی شود.
دبیر کمیته تبلیغات کنگره ملی شــهید محراب آیت هللا شــهید مدنی )ره( بیان کرد: 
کمیته در سه شــهر تبریز، قم و همدان فعالیت دارد و جهت تبلیغات برای فراخوان 
مقاالت در محورهای تعیین شده، چاپ پوستر و تبلیغات در فضای مجازی انجام شد.
ملکی با بیان اینکه پوستر برای دانشگاه ها، مدارس دینی و حوزه های علمیه، ادارات 
و سازمان های سراسر کشور ارسال شد، افزود: بیلبوردهایی در سطح شهر همدان و 

قم نیز به این منظور نصب شد.
وی طراحی و آماده سازی پوستر کنگره را از کارهای در دست انجام کمیته تبلیغات 
برشــمرد و تصریح کرد: پوستر به زودی رونمایی خواهد شد و در بیلبوردهای سطح 
شــهر نصب و پوســتر آن چاپ و در سراسر کشــور توزیع خواهد شد؛ پوسترهای 
مخصوصی نیز برای کســبه همدان و قم که به آیت هللا مدنی عالقه خاصی داشتند، 

درنظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: پوسترهایی نیز برای یادآوری و معرفی کنگره تهیه شده است؛ بیستم 
شــهریورماه سالروز شهادت آیت هللا مدنی است و در چهلمین سالگرد شهادت وی 

کنگره در روز هجدهم برگزار خواهد شد.
ملکی با بیان اینکه بحث تبلیغات و معرفی محیطی، مجازی و رســانه ها و رســانه 
ملی کنگره انجام خواهد شــد، خاطرنشان کرد: سیر و سلوک آیت هللا مدنی با چاپ 

کتاب هایی نیز معرفی خواهد شد.
وی ســاخت اِلمان تصویر آیت هللا مدنی را از دیگر اقدامات کمیته تبلغات برشمرد و 
یادآور شد: با توجه به نام گذاری شهرک مدنی به نام این شهید بزرگوار، اِلمان در این 
شــهرک نصب و در ایام برگزاری کنگره در کنار چند افتتاحیه دیگر، رونمایی خواهد 
شد. این مقام مسئول اظهار کرد: رونمایی از تمبر یادبود شهید آیت هللا مدنی در روز 
برگزاری کنگره نیز در دســت پیگیری است، تصویر تمبر طراحی و از طریق شرکت 

پست اقدام می شود.
ملکی با بیان اینکه تعداد یک هزار برگه از تمبر شــهید آیت هللا مدنی چاپ می شود، 

گفت: این تعداد در بین گروه های هدف توزیع خواهد شد.
وی تصویرگری چهره شــهید آیت هللا مدنی توســط هنرمنــدان همدانی را از دیگر 
اقدامات کمیته تبلیغات برشــمرد و بیان کرد: بیان خاطرات توسط نزدیکان شهید 

مدنی یکی از پیگیری های کمیته بوده و در اماکن تجمعی دنبال خواهد شد.

ب  محرا ــهید  ش میل  کنگره  یم  عمو ت  ما خد و  یی  بنا یر ز ر  مو ا کمیته  بری  د
: ) ره ( ین  مد هلل  یت ا آ

توزیع اقالم بین اقشار مستضعف در 
ایام منتهی به سالگرد شهادت

د یم شو یز  زسا با کنگره  یر  برگزا ز  ا قبل  تا  ین  مد شــهید  بیت 

ســپهرغرب، گروه خبر - آذین رضایی: دبیر کمیته امور زیربنایی و خدمات عمومی 
کنگره ملی شــهید محراب آیت هللا مدنی از توزیع اقالم بین اقشــار مســتضعف و 
نیازمندان در ایام منتهی به شــهادت شــهید مدنی و بازســازی بیت وی تا قبل از 

برگزاری کنگره خبر داد.
ســیدمهدی وفایی در گفت و گو با خبرنگار ســپهرغرب در توصیف ویژگی های 
شــهید مدنی ابراز کرد: مجتهــدی عالیقدر، فقیهی ورزیده و اسالم شناســی 
درد آشــنا کــه همواره خود را در محضر امام زمان خویــش در جایگاه مأموم 
می دیــد و با تبعیت محض پیشــتاز در مبارزات سیاســی علیه رژیم ســتم 

بود. شاهی 
وی تصریح کرد: در نگاه علوم سیاســی می توان وی را جامعه شناس و روان شناس 
خبره سیاســی و آشــنا به مســائل جهان اســالم و امور بین الملل تلقی کرد که با 
عقالنیت و ادله، انقالب ســفید شــاه و مردم در دهه 40 را به زیان ملت و مملکت 

می دانست.
دبیر کمیته امور زیربنایی و خدمات عمومی کنگره ملی شهید محراب آیت هللا مدنی 
ضمــن بیان اینکه این کمیته به ریاســت فرماندار همــدان و با عضویت تعدادی از 
دســتگاه های اجرایی شــکل گرفت، اظهار کرد: تا به امروز سه جلسه در این راستا 
تشکیل و بحث های مربوط به اقدامات و فعالیت های عمرانی که باید در این کنگره 

به بهره برداری برسد، در این جلسات مطرح شد.
وفایی به پیگیری موضوعات توســط کمیته امور زیربنایی و خدمات عمومی اشاره 
کرد و گفت: چند پروژه مهم و کلیدی ازجمله بهسازی و بازسازی بیت آیت هللا مدنی 
پیگیری و اعتبار مناســب به میراث فرهنگی اختصاص داده شد و میراث فرهنگی 

نیز بازسازی بیت را با جدیت پیگیری می کند.
وی بیان کرد: میراث فرهنگی بازسازی بیت تا قبل از برگزاری کنگره را دنبال می کند 

و این پیگیری ها تا بازسازی کامل ادامه خواهد داشت.
دبیر کمیته امور زیربنایی و خدمات عمومی کنگره ملی شهید محراب آیت هللا مدنی 
پیگیری چند پروژه مهم در شــهرک مدنی را از دیگر اقدامات در این کمیته دانست 
و افــزود: مهم تریــن آن کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان در این منطقه و 
افتتاح آن طی این ایام بود که پروژه به مراحل نهایی نزدیک شده و در موعد مقرر 

افتتاح خواهد شد.
وفایی با بیان اینکه چند پروژه دیگر نیز توســط شــهرداری در این منطقه آغاز شده 
است، تصریح کرد: ســامان دهی معابر و زیباسازی این منطقه، نصب ِالمان، پارک 
بانوان و چند پروژه دیگر ازجمله این پروژه ها اســت که در موعد مقرر به بهره برداری 

خواهد رسید.
وی ادامه داد: توزیع اقالم بین اقشار مستضعف و نیازمندان از طریق مجموعه سپاه 
و بســیج و بسیج سازندگی درحال پیگیری اســت؛ تعداد قابل توجهی بسته های 
معیشــتی در ایــن ایام بین نیازمندان اســتان و به ویژه شهرســتان همدان توزیع 

خواهد شد.

دبری کمیته اطالع رساین کنگره میل شهید محراب آیت اهلل مدین )ره(:
صفحه اختصاصی به نام کنگره 
شهید مدنی در سایت صداوسیما 

ایجاد شد
سپهرغرب، گروه خبر - آذین رضایی: دبیر کمیته اطالع رسانی کنگره ملی شهید محراب 
آیت هللا مدنی )ره( از ایجاد صفحه اختصاصی به نام کنگره شــهید مدنی در ســایت 
صداوسیما، ایجاد صفحه شهید مدنی در اینستاگرام و تعداد 30 مورد بارگذاری اسالید 

در این خصوص و انجام درمجموع 80 مورد کار در فضای مجازی خبر داد.
سیدامیرحســین شــبیری در گفت و گو با خبرنــگار ما اظهار کــرد: در روابط عمومی 
صداوســیما تیزر شهید مدنی ساخته شد و از شبکه های یک، دو، سه، چهار، قرآن و 

معارف و رادیو قرآن، رادیو معارف و رادیو ملی پخش شد.
وی گفت: اکنون نیز یک تیزر برای پخش در روز 20 شهریورماه و در روز برگزاری کنگره 
درحال ســاخت بوده؛ تیزر توســط کارگردان و تهیه کننده خوش سابقه رضا پیله ور در 

دست ساخت است.
شبیری افزود: در معاونت صدا در برنامه »موج مهربانی«، »صبح الوند«، »رادیومحله« 
و »شب آرام« با رؤسا و دبیران هشت کمیته اصلی کنگره ارتباط برقرار و برگزاری این 

کنگره تبیین شد.
وی تصریــح کرد: درمجموع حدود 38 مــورد برگزاری ارتباطات تلفنی، تبیین خبر و 
برگزاری کنگره انجام شد؛ این برنامه ها در مردادماه صورت گرفت و در شهریورماه نیز 

با قوت بیشتری درحال پیگیری است.
این مقام مسئول ادامه داد: در معاونت سیما نیز پخش تیزر و در برنامه های تلویزیونی 
حدود 6 برنامه »صبح عالی«، »خانه و زندگی«، »به رسم سقایی ویژه محرم«، »زنده 

شبانگاهی«، »اینجا بن بست نیست« و »ما به عالوه شما« تبیین کنگره انجام شد.
شــبیری با بیان اینکه حدود 43 مورد در برنامه های تلویزیونی پخش تیزر داشتیم، 
خاطرنشــان کرد: در معاونت خبر نیز مرتب در شــهریورماه هفته ای یک تا دو گزارش 
خبــری از برکات حضور شــهید مدنی از داراالیتام مهدیــه، درمانگاه مهدیه و غیره در 

همدان داشتیم.
وی با تأکید بر اینکه پیش خبرهای بســیاری در حوزه شــهید مدنی و 20 شهریورماه 
برگزاری کنگره داشته ایم، یادآور شد: حدود 20 مورد خبر و گزارش در این راستا تهیه و 
پخش شده است؛ در معاونت فضای مجازی نیز کارهای بسیار حائز اهمیتی ازجمله 

بیش از 50 مورد مستند و موشن گرافی کار شده است.
این مقام مســئول اظهار کرد: ایجاد صفحه اختصاصی به نام کنگره شــهید مدنی در 
سایت صداوسیما و ایجاد صفحه شهید مدنی در اینستاگرام و تعداد 30 مورد بارگذاری 
اســالید در این خصوص بوده و درمجموع 80 مورد کار در فضای مجازی انجام شــده 

است.
شبیری با بیان آنکه قرار بر برگزاری این کنگره در 20 شهریوروماه در سالن اجتماعات 
دانشگاه علوم پزشکی ابن ســینا همدان است، گفت: برگزاری این کنگره باید قبل تر 
انجام می شــد و در حوزه خبررسانی رئیس کمیته اطالع رســانی بیش از چهار مورد 

گفت وگوی تلفنی، رادیویی و تلویزیونی داشته  است.
وی تأکید کرد: یک تیزر نیز در دســت ســاخت اســت که طی روزهای 17، 18 و 19 
شــهریورماه از شــبکه های یک، دو، سه و شبکه قرآن و شــبکه های رادیویی پخش 

خواهد شد.
دبیر کمیته اطالع رسانی کنگره ملی شهید محراب آیت هللا مدنی )ره( افزود: برگزاری 

کنگره تنها با حضور افراد مؤثر است.

: ) ره ( ین  مد هلل  یت ا آ ب  محرا شهید  میل  کنگره  ین  ــتیبا پش فرهنیگ  کمیته  بری  د
نمایشگاه عکس و اسناد مرتبط با 

شهید مدنی برگزار خواهد شد
ین مد ــهید  ش با  مرتبط  ب  کتا جلد  هفت  پ  چا ینه  هز منی  تأ ر  د یر  همکا

ســپهرغرب، گروه خبر - آذیــن رضایی: دبیر کمیته فرهنگی پشــتیبانی کنگره 
ملی شــهید محراب آیت هللا مدنی )ره( با بیان اینکه نمایشــگاه عکس و اسناد 
مرتبط با شــهید در روز برگزاری کنگره برپا خواهد شــد، گفــت: این کمیته در 
تأمیــن هزینــه چاپ هفت جلــد کتاب مرتبط با شــهید مدنــی، تأمین محل 
اســکان میهمانــان، تهیــه جوایز مقاالت برتــر و تهیه بســته های فرهنگی نیز 

همکاری دارد.
اصغــر زواری در گفت و گــو بــا خبرنــگار ما ضمن اشــاره به اقدامــات کمیته 
فرهنگی پشــتیبانی کنگره ملی شــهید محراب آیت هللا مدنی )ره(، اظهار کرد: 
برپایی نمایشــگاه عکس و اسناد مرتبط با شهید مدنی در محل دانشگاه علوم 
پزشــکی ابن ســینا در روز برگزاری کنگره از عمده ترین اقدامات کمیته فرهنگی 

و پشــتیبانی به مناسبت چهلمین ســالگرد شهادت این شهید بزرگوار است.
وی در ادامه گفت: نمایشــگاه مذکور می تواند به عنوان یک نمایشــگاه ســیار 
پــس از برگــزاری کنگره در ســایر نقاط ازجملــه مدارس و حوزه هــای علمیه 

یابد. استمرار 
دبیــر کمیتــه فرهنگی پشــتیبانی کنگره ملی شــهید محــراب آیت هللا مدنی 
)ره( بیــان کرد: همــکاری در تأمین هزینــه چاپ هفت جلد کتــاب مرتبط با 
شــهید مدنی، تأمین محل اســکان میهمانان، تهیه جوایــز مقاالت برتر و تهیه 
بســته های فرهنگــی به منظور تحویل بــه مدعوین نیز از دیگــر اقدامات این 

است. کمیته 
زواری با بیان اینکه پنج دســتگاه اجرایی اعضای این کمیته هســتند، افزود: 
کمیته فرهنگی پشــتیبانی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری، بنیاد شــهید و امور ایثارگران، شرکت 

سیاحتی علیصدر و مؤسســه شهید محراب آیت  هللا مدنی است.
وی بــا تأکید بــر اینکه کمیته فرهنگی پشــتیبانی از دو ماه پیش رســمًا آغاز 
به کار کرد، ادامه داد: تا به امروز نیز ســه جلســه به منظور پیگیری امور تشکیل 

شده است.
دبیر کمیته فرهنگی پشــتیبانی کنگره ملی شــهید محراب آیت هللا مدنی )ره( 
خاطرنشــان کرد: تأمین اعتبار برای هزینه های ســایر کمیته ها و پشتیبانی از 

فعالیت های دیگر کمیته ها برعهده کمیته فرهنگی و پشــتیبانی اســت.
زواری یادآور شــد: همکاری در برگزاری مراســم مردمی به مناســبت چهلمین 
ســالگرد شــهادت آیت هللا مدنی با کمیتــه مردمی از دیگــر برنامه های کمیته 
فرهنگی و پشــتیبانی اســت که این برنامه به غیر از کنگره پیش بینی شــده و 

مکان برگزاری آن هنوز قطعی نشــده است.
وی بــا بیان اینکه کنگره برای حضور افراد شــاخص، نخبــه، فرهنگیان و غیره 
و با حضور تعداد محدودی از این افراد پیش بینی شــده اســت، تصریح کرد: 
اما برنامه مردمی با پشــتیبانی کمیته فرهنگی و پشــتیبانی برگزار خواهد شد.
دبیر کمیته فرهنگی پشــتیبانی کنگره ملی شــهید محراب آیت هللا مدنی )ره( 
در پایان گفت: این کمیته به ریاســت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

و بــا همراهی اعضا اقدامــات و برنامه های مد نظر را دنبال می کند.
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