چه خصوصیتی در جاوید سلطانی وجود داشت که او را الیق شهادت کرد؟

گفت تو باید مباین و از پدر که
مریض است مراقبت کین .چند
دقیقهای در مغازه بود و بعد بدون
خداحافظی رفت .بعد از چند
روز متوجه شدم که به سوریه
آنا بود که فهمیدم
رفته است .ج
برای اینکه با او راهی سوریه
نشوم بدون خداحافظی با من
رفته است و به این ترتیب بود که
حسرت وداع با او در دمل ماند
جنــگ ســوریه در کنــار همــه خســارتهایی
کــه بــه دنبــال داشــت ،در کنــار خــود خیــرات و
برکاتــی بــه دنبــال داشــت .یکــی از آنهــا ایــن بــود
کــه دشــمن بیشــتر بــا جوانــان شــیعه و روحیــه
انقالبــی آنهــا آشــنا شــد و بعــد از ایــن دیگــر هیــچ
ابرقدرتــی بــه خــود اجــازه نخواهــد داد کــه بــه
حرمهــای پــاک اهــل بیت«علیهمالســام» در
هیــچ کجــای دنیــا جســارت کنــد .زیــرا اکنــون
دشــمن بخوبــی ایــن موضــوع را میدانــد کــه
جوانــان شــیعه همــه هســتی خــود را در ایــن راه
فــدا میکننــد و اجــازه نمیدهنــد خدش ـهای بــه
ایــن مکانهــای مقــدس وارد شــود .پیــروزی
جبهــه مقاومــت و شکســت تکفیریهــا درس
عبرتــی اســت بــرای همــه کســانی اســت کــه
قصــد ایســتادن در برابــر دنیــای اســام و تشــیع
را دارنــد.

محبتــی کــه بــه ســاحت مقــدس اهلبیت«علیهمالســام» داشــت .جاویــد بــه قــول معــروف دســت بــه
یکــرد .اهــل نمــاز
خیــر داشــت و تــا جایــی کــه میتوانســت و در توانــش بــود بــه افــراد نیازمنــد کمــک م 
اول وقــت هــم بــود و دیگــران را هــم بــه انجــام ایــن کار ســفارش میکــرد .یــادم میآیــد کــه بــه بچههــای
کوچــک خانــواده نمــاز خوانــدن را یــاد مـیداد و آنهــا را بــه خوانــدن نمــاز تشــویق میکــرد .رفتــارش بــا افــراد
خانــواده بخصــوص بــا پــدر و مــادر خیلــی خــوب بــود .همــه ایــن ویژگیهــای خــوب بــود کــه او را الیــق
شــهادت در راه خــدا کــرد کــه باالتریــن درجــه اســت.
از آخرین وداع و خداحافظی خود با شهید بگویید.
همانطــور کــه گفتــم جاویــد اولینبــار بــدون خداحافظــی و اطــاع بــه ســوریه رفــت .وقتــی از آنجــا برگشــت
مطلــع شــدیم کــه ایــن مــدت در ســوریه بــوده اســت .او میگفــت قصــد دارد دوبــاره بــه ســوریه بــرود .البتــه
مــا صحبتهــای او را جــدی نمیگرفتیــم .یــک روز آمــد مغــازه مــن و گفــت عــازم ســوریه هســتم .مــن
گفتــم هــر جــا بــروی بایــد مــن را هــم بــا خــود ببــری.
گفــت تــو بایــد بمانــی و از پــدر کــه مریــض اســت مراقبــت کنــی .چنــد دقیقـهای در مغــازه بــود و بعــد بــدون
خداحافظــی رفــت .بعــد از چنــد روز متوجــه شــدم کــه بــه ســوریه رفتــه اســت .آنجــا بــود کــه فهمیــدم بــرای
اینکــه بــا او راهــی ســوریه نشــوم بــدون خداحافظــی بــا مــن رفتــه اســت و بــه ایــن ترتیــب بــود کــه حســرت
وداع بــا او در دلــم مانــد.
نحوه شهادت و آسمانی شدن برادرتان را چگونه روایت کردهاند؟
مــن در ایــن بــاره چیــزی نمیدانســتم نــه فیلمــی دیــده بــودم و نــه کســی را میشــناختم کــه دربــاره
نحــوه شــهادتش بــه مــا چیــزی بگویــد .ی ـکروز کــه ســر مــزار بــرادرم رفتــم یکــی از همرزمانــش را دیــدم
کــه بــرای قرائــت فاتحــه آمــده بــود .او تعریــف میکــرد جاویــد فرمانــده گــروه مــا بــود .یــک روز صبــح زود
کــه همــه خــواب بودیــم ،دیــدم جاویــد در حــال خداحافظــی و حاللیــت گرفتــن از بچههاســت .آنروز
نطــور هــم
قــرار بــود عملیاتــی انجــام شــود کــه جاویــد میگفــت مــن از ایــن عملیــات برنمیگــردم .هما 
شــد و چنــد ســاعت بعــد در حیــن انجــام عملیــات ،یــک تکتیرانــداز بــه جاویــد شــلیک کــرد و او را بــه
شهادت رساند.
از حال و هوای اعضای خانواده بعد از شهادت جاوید برایمان بگویید.
هــر چنــد همــه بــه شــهادتش افتخــار میکنیــم ولــی لحظههــای دلتنگــی بخصــوص برای پــدر و مــادرم که
پیــر و ناتــوان هســتند خیلــی ســخت اســت ولــی همه ایــن ســختیها را به عشــق اهلبیت«علیهمالســام»
تحمــل میکنیم.

ســید هاشــم میردامــادی از مبــارزان شــناخته شــده دوران پهلــوی اول بــه شــمار مـیرود.
نقــش او در قیــام گوهرشــاد قابــل توجــه اســت .او از روحانیانــی اســت کــه در کنــار برخــی
دیگــر از علمــای مشــهد خواســتار آزادی آی ـتاهلل ســید حســین قمــی و موقــوف شــدن
بیحجابــی و کاله پهلــوی شــدند .نــام او در کنــار ســید یونــس اردبیلــی ،شــیخ هاشــم
قزوینــی  ،ســید عبــداهلل شــیرازی ،ســید علیاکبــر خویــی پــدر آیــتاهلل سیدابوالقاســم
خویــی ،حــاج میــرزا حبیــب ملکــی وســیدعلی سیســتانی جــد آیـتاهلل سیســتانی و شــیخ
آقابــزرگ شــاهرودی در شــمار امضاکننــدگان آن نامــه آمــده اســت.
میــرزا هاشــم در  ۲۳جمادیالثانــی ۱۳۸۰ق برابــر بــا  ۲۲آذر ۱۳۳۹ش در  77ســالگی
در مشــهد درگذشــت و در حــرم امــام رضــا دفــن شــد .از ســوی آیــت اهلل بروجــردی
مجلــس ترحیمــی در بزرگداشــت وی در مدرســه فیضیــه قــم برگــزار شــد .در بهــار ســال
۱۳۹۴شمســی نیــز همایشــی در بزرگداشــت ســید هاشــم میردامــادی برگــزار شــد کــه
حضــرت آیــت اهلل خامنـهای رهبــر معظــم انقــاب اســامی پیامــی بــه ایــن همایــش صادر
کــرد.

هفتهنامۀفرهنگی،اجتماعیو اطالعرسانـــــݡی
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