راهشهیدان
[بتول پرهیزکار]
در ایــن دنیــا بضاعتی جز محبت
اهلبیت«علیهمالســام» نداشــت و همــه
ایــن بضاعــت را در راه دفــاع از حریــم پــاک عمــه
ســادات حضــرت زینــب کبــرا«س» خــرج کــرد.
شــهید «جاویــد ســلطانی» یکــی از شــهدای
مدافــع حــرم اســت کــه بــرای آشــنایی بــا او پــای
تهــای بــرادرش رحم ـتاهلل ســلطانی
صحب 
نشستیم.
جاوید سلطانی چگونه در مسیر دفاع از
حرم عمه سادات قرار گرفت؟

گفتوگو با برادر شهید مدافع حرم جاوید سلطاین

همه را به نماز
توصیهمیکرد
مشاهیر حرم

میرزاهاشم
میردامادی
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خبرهــای ســوریه و اتفاقاتــی کــه در آن کشــور
رخ داده بــود را از طریــق فضــای مجــازی
و گفتههــای دوســتانش کــه در ایــن زمینــه
یکــرد .بعــد از مدتــی
فعالیــت داشــتند دنبــال م 
وقتــی دیــد تکفیریهــا قصــد تخریــب حرمهــای
پــاک حضــرت زینــب«س» و حضــرت رقیه«س»
را دارنــد تصمیــم گرفــت بــه ســوریه بــرود .جلــوی
تلویزیــون مینشســت و بــا تأســف میگفــت
«حــرم حضــرت زینــب در خطــر اســت و مــا آســوده
در خانــه نشســتهایم» .اولیــن بــاری کــه رفــت بــه
صــورت مخفیانــه بــود ولــی بــار دوم از اطرافیــان
خداحافظــی کــرد و حاللیــت گرفــت .میگفــت
اگــر حرمــت حــرم شکســته شــود دشــمن جســارت
بیشــتری پیــدا میکنــد و بعــد از ســوریه بــه ایــران
و دیگــر کشــورهای اســامی نیــز حملــه میکنــد.
بــه نظــر شــما عملکــرد شــهدای مدافــع حــرم و
مبــارزه آنهــا بــا تکفیریهــا چــه آثــار و برکاتــی در
دنیــای اســام داشــت؟
ً
ســید میــرزا هاشــم میردامــادی نجفآبــادی اصالتــا اهــل نجــف آبــاد اصفهــان بــود کــه در ســال
 ۱۲۶۴شمســی در نجــف متولــد شــد .پــدر او از روحانیــان معــروف و مقیــم نجــف بــود .میرزاهاشــم
تحصیــات خــود را در نجــف انجــام داد و نــزد عالمــان بــزرگ آن عصــر محمدکاظــم خراســانی و
محمدحســین نائینــی تلمــذ کــرد و بــه درجــهٔ اجتهــاد رســید.
وی همچنیــن از ســید احمــد کربالیــی ،ســید مرتضــی کشــمیری و میــرزا جوادآقــا ملکــی تبریــزی
در مباحــث اخالقــی و عرفانــی بهــره بــرد .در ســال  ۱۳۱۰هجــری شمســی بــه مشــهد رفــت و در
ســال  ۱۳۱۴بــه دلیــل ســخنرانی تنــد علیــه رضــا شــاه بــه ســمنان تبعیــد شــد .وی در ســال ۱۳۳۹
بــه مشــهد بازگشــت و بــه تفســیر قــرآن در مســجد گوهرشــاد پرداخــت« .رســاله در رجعــت»،
«ترجمــه کتــاب ســیف ّ
االمــه» از احمــد نراقــی« ،شــرح حــال علمــای بــزرگ همــراه داســتانها»،
«خالصــة البیــان فــی تفســیر القــرآن»« ،تقریــرات درس میــرزای نائینــی» و «جزواتــی در علــم
اخــاق» از جملــهٔ تالیفــات اوســت.
همســر او دختــر ســید میــرزا ابراهیــم نصرآبــادی از اهالــی نصرآبــاد یــزد بــود و دختــر او ،خدیجــه بــا
آیـتاهلل ســید جــواد خامنـهای پــدر رهبــر معظــم انقــاب اســامی ازدواج کــرد.

