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گفتوگوی «جوان» با خانواده سردار شهید مجید سیالوی که در شهریور  1360به شهادت رسید

یادکرد

در کارگاه آهنگری کمکم میکرد
پدر ش��هید درب��اره دوران کودک��ی و خلقیات
آقامجید میگوید« :من در اهواز کارگاه آهنگری
داشتم .پنج پسر و شش دختر داشتم که مجید
دومین فرزن��دم ب��ود .بچه خیل��ی کمحرف و
ی بود .با اینکه در دوران طاغوت بودیم
درسخوان 
اما فضای خانواده ما مذهبی بود .پدرم در دورانی
که امکان رفتن به س��فر حج با هواپیما نبود ،با
پای پیاده به سفر حج تش��رف پیدا کرد .مجید
در کودکی روحیه شجاعی داشت و این شجاعت
در رفتارهایش نمود پیدا میکرد .پسرم در سال
تحصیلی ،خوب درسش را میخواند و در فصل
تابستان به کارگاه آهنگری من میآمد و کمک
میکرد؛ گاهی هم به بنایی میرفت تا یک حرفه
را یاد بگیرد .او بعد از گرفتن دیپلم وارد سپاه شد.
البته اول خبر نداشتیم که مجید وارد سپاه شده
اما وقتی مطلع شدم او را تشویق کردم .پسرم با
علی هاشمی سپاه حمیدیه را تأسیس کردند و
کارهای متعددی در سپاه انجام میدادند تا اینکه
جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران شروع
شد و ما دیگر مجید را خیلی کم میدیدیم».
مسئولیت انتقال مجروحان
وی درباره مقاومت در اهواز طی جنگ تحمیلی
بیان میکند« :در زمان جنگ شرایط تغییر کرد
و باید برای مردم و رزمندگان کاری میکردیم.
خودم وارد کار کمکرسانی به مجروحان شدم
و مسئولیت بخش حمل و نقل بیمارستان را بر
عهده گرفت��م؛ در دوران جن��گ مجروحان را با
آمبوالنس و مینیبوسهایی که برای مجروحان
آماده کرده بودیم ،جابهج��ا میکردیم .البته در
ابتدا در بیمارس��تان گلس��تان بودیم که بعد از
بمباران این بیمارستان به هتل نادری در خیابان
امام رفتیم .زیرزمین آنجا ساختمان محکمی بود
که تبدیل به اتاق عمل شد».
تشییع در زیر آتش خمپاره
پدر شهید س��یالوی درباره ش��هادت فرزندش
میگوید« :پسرم روز  ۱۲ش��هریور طی اجرای
عملیات شهیدان رجایی و باهنر به شدت مجروح
شد .او قبل از شهادت به همرزمانش گفته بود خبر
شهادتم را مستقیم به مادرم نگویید چون طاقت
نمیآورد .به داییام بگویید و به اتفاق همرزمان
خبر شهادت را به پدر و مادرم بدهید .همرزمان
همین کار را میکنند و بعد پیکر پسرم در اهواز که
زیر آتش خمپاره دشمن بود ،تشییع شد».
شاگرد اول در استان
در ادامه پای صحبتهای حجتاالسالم حمید
سیالوی امامجمعه چوئبده آبادان مینشینیم.
وی درب��اره ب��رادرش میگوید« :م��ن از مجید
بزرگتر بودم .ب��رادرم واقعاً درسخ��وان بود و
همیشه شاگرد او ل میشد .مجید توانست دیپلم
رش��ته ریاضی صنعتی را در هنرس��تان فنی با
معدل  19/80بگی��رد .در زمان طاغوت مدیران
مدرسه گفتند که مجید در استان اول شده است
و از مجید خواستند عکس خود را برای چاپ در
روزنامه به عنوان شاگرد اول بدهد اما مجید چون
از ظلم رژیم طاغوت و سلطه بیگانگان مطلع بود،
این کار را نکرد تا اینکه انقالب اسالمی ایران به
پیروزی رسید».
س سپاه حمیدیه
تأسی 
برادر شهید سیالوی ادامه میدهد :بعد از پیروزی
انقالب مجید به همراه دوستانش از جمله سردار
شهید علی هاشمی و سیدطاهر موسوی ،سپاه
س کردند .بع��د از آغاز جنگ
حمیدیه را تأس��ی 
تحمیلی رژیم بع��ث عراق علیه ای��ران ،همین
بنیانگذاران سپاه حمیدیه اقدام به ساماندهی و
جذب نیرو کردند .مجید از همان ابتدای جنگ
در خط مقدم بود تا اینکه در  ۱۲شهریور ۱۳۶۰
در  ۲۰سالگی به شهادت رسید.

شهید فاطمی اطهر درکنار شهید سلیمانی

شهیدی که حاجقاسم به همرزمی با او افتخار میکرد
سردار ش�هید حاجقاسم سلیمانی
در اوایل جنگ از طریق سپاه کرمان
به خوزستان آمد .قرار بود عملیات
ش�هیدان رجایی و باهنر اجرا شود.
سردار ش�هید مجید س�یالوی هم
جزو ش�هدای این عملی�ات بود که
در  ۱۲ش�هریور  ۱۳۶۰ب�ه ش�هادت
رس�ید .حا جقاس�م بعده�ا در
مورد او گفت�ه بود« :هم�رزم بودن
اینجان�ب با س�ردار ش�هید مجید
س�یالوی از افتخ�ارات من اس�ت»

فاطمه ملکی
وقتی مجید دیپلمش را گرفت ،انقالب اسالمی به پیروزی رسید .بعضی از همکالسیهایش برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفتند
اما جنگ تحمیلی شروع ش�ده بود و با اینکه مجید شاگرد اول در اس�تان بود ،غیرتش قبول نکرد جبهه را خالی بگذارد و به خارج از
کشور برود .شهید سیالوی و همرزمانش به عنوان اولین گروهها از اهواز به جبهه رفتند .حاجقاسم سلیمانی در همان اوایل جنگ از
طریق سپاه کرمان به خوزستان آمد و به این جوانان پیوست و پاگیر جبهه ش�د .قرار بود عملیات شهیدان رجایی و باهنر اجرا شود.
خیلیها شهید شدند .سردار شهید مجید سیالوی هم جزو شهدای این عملیات بود که در  ۱۲شهریور  ۱۳۶۰به شهادت رسید .حاجقاسم
بعدها در مورد او گفته بود« :همرزم بودن اینجانب با سردار شهید مجید سیالوی از افتخارات من است ».در چهلمین سالگرد شهادت
سردار شهید «مجید سیالوی» پای صحبتهای پدر و برادر ش�هید مینشینیم تا از مسیر عارفانه و عاش�قانه وی برایمان بگویند.

شهید سیالوی بعد از پیروزی انقالب
به همراه دوس�تانش از جمله سردار
ش�هید علی هاشمی و س�یدطاهر
موسوی ،س�پاه حمیدیه را تأسیس
کردند .بعد از آغ�از جنگ تحمیلی،
همی�ن بنیانگذاران س�پاه حمیدیه
اقدام به س�اماندهی و ج�ذب نیرو
کردند .مجید از همان ابتدای جنگ
تا زمان ش�هادت در خ�ط مقدم بود

شهید سیالوی نفر دوم از راست

همکالسیهای مجید با اینکه نمرات درسیشان
خیلی پایینتر از مجید بود و برادرم در درسها
کمکش��ان میکرد ،به خارج از کش��ور رفتند،
آنها حتی نامههایی برای مجید میفرستادند و
از برادرم میخواستند او هم برای ادامه تحصیل
به آنها بپیوندد اما غیرت مجید قبول نمیکرد که
جبهه را رها کند و به خارج از کش��ور برود .حتی
همکالس��یهای مجید برای وسوس��ه کردن او
اشتراک مجله انگلیسیتایمز را برای برادرم گرفته
بودند تا او را به خارج از کشور بکشانند اما مجید
میگفت هر کاری کنند من در این شرایط کشورم
را ترک نمیکنم.
فقط یک دست لباس داشت
وی میافزاید« :یکی از ویژگیهای مجید این بود
که از امکانات سپاه حداقل استفاده را میکرد .به
عنوان مثال مجید فقط یک دست لباس خاکی از
سپاه گرفته بود .با آن لباس به میدان رزم میرفت
و همان لباسها را میشس��ت و خشک شده یا
خیس تن میکرد و دوباره عازم منطقه میشد.
یک بار مجید با لباس خونآل��ود به منزل آمد و
بالفاصله به حمام رفت .لباسهایش را شس��ت
و همانها را پوش��ید تا دوباره به منطقه برگردد؛
میگفت نزدیک بود ترکش کارم را تمام کند».

گریههایی که تمامی نداشت
حجتاالسالم سیالوی درباره رابطه پدر و مادر با
مجید ،بیان میکند« :مجید با پدرم خیلی رفیق
بود .یک وقتهایی خودش مجی��د را با موتور تا
منطقه جنگی میرس��اند .در همان اوایل جنگ
مجید که به منطقه میرفت مادرم از صبح گریه و
زاری را شروع میکرد که تا شب ادامه داشت .من
هم در قم طلبه بودم .وقتی این حال و روز مادرم
را میدیدم نمیخواستم به جبهه جنوب بروم تا
مبادا مادرم متوجه ش��ود و بیشتر دلتنگی کند.
بنابراین بدون اطالع به پدر و مادرم به جبهه غرب
و شمالغرب میرفتم».
مقاومت در برابر  ۲۰۰تانک عراقی
وی درباره خاطرات برادرش از روزهای نخست
جنگ اظهار میدارد« :مجید میگفت بنیصدر
ضد سپاه اس��ت؛ او یا به ما تجهیزات نمیدهد
یا س��همیه کمی میدهد .یکبار مجید تعریف
میکرد که در محاصره  ۲۰۰تانک عراقی بودیم
و با س�لاحهای کم باید مقاوم��ت میکردیم.
وقتی میخواستیم تانکها را بزنیم باید سعی
میکردیم تیرمان به خطا ن��رود .چون کمبود

مهمات داش��تیم یک تان��ک از اول ،یک تانک
از وس��ط و یک تانک از آخر رازدیم و با این کار
آرایش نظامی دشمن بههم خورد؛ بعد عراقیها
فرار کردند .حتی یک تان��ک را زدیم و دیدم که
همچن��ان گاز میدهد ولی حرک��ت نمیکند.
آرام آرام به س��مت تانک رفتیم و دیدیم راننده
تانک کشته ش��ده و پایش روی پدال گاز است.
مجی��د خیلی از کمبود س�لاح ناراح��ت بود و
برایمان تعریف میکرد نیروهای سپاه حمیدیه
میخواس��تند عملیات کنند اما اسلحه کافی
نداش��تند .مجید به نیروهایش میگوید برویم
و از جبهه بعثیها در آبادان اس��لحه بیاوریم ،به
اتفاق نیروها به انبار مهمات عراقیها میروند و
تعداد زیادی سالح میآوردند و با همان سالحها
عملیات موفقیتآمیزی انجام میدهند».
حقوقش را به همرزمان متأهلش میداد
برادر ش��هید س��یالوی بیان میکند« :مجید از
کودکی فکر اقتص��ادی داش��ت و پولهایش را
بیهوده خرج نمیکرد .مث ً
ال پولهای توجیبیاش
را جمع ک��رد و برای خ��ودش لباس ورزش��ی
میخرید .او در زمانی هم که نیروی رسمی سپاه

یادکردی از شهید مدافع حرم حمیدرضا فاطمیاطهر

حاجحمید تالش میکرد
شهید سیالوی را از گمنامی خارج کند

بود ،ماهانه ح��دود هزار و پانص��د تومان حقوق
میگرفت کسی پولی در دس��تش ندید! مجید
وقتی حقوق��ش را میگرفت بی��ن رزمندههای
متأهل تقسیم میکرد و میگفت در این اوضاع
زن و بچههایشان پول الزم دارند».
شهادت مجید
حجتاالسالم س��یالوی درباره ش��نیدن خبر
شهادت برادرش میگوید« :من در زمان شهادت
مجید ،ب��ا مادربزرگم در قم بودی��م .وقتی خبر
شهادت را به من دادند ،جرأت نکردم به مادربزرگم
بگویم چون وابستگی زیادی به مجید داشت و من
نگران سالمتیشان بودم .بعد از شهادت مجید
همرزمانش تعریف میکردند که علی هاش��می
گفت کمرم شکس��ت .حتی ب��رای مدتی زبان
علی هاش��می بند آمده بود .با اینک��ه اهواز زیر
خمپاره بعثیها بود ،تشییع باشکوهی برای مجید
برگزارشد».
حاجقاسم به مجید میگفت امامزاده
وی در خصوص دوس��تی ش��هید س��یالوی و
حاجقاسم سلیمانی میگوید« :در ابتدای جنگ
تمام نیروها از سپاههای اس��تانی در خوزستان
جم ع میشدند .سردار شهید حاجقاسم سلیمانی
هم از کرمان به خوزستان آمده بود و در عملیات
شهیدان رجایی و باهنر حضور داشت .حاجقاسم
در این عملیات با س��ردار علی هاشمی و مجید
آشنا میشود .وی در صحبتهایش اذعان داشت
که همرزم بودن اینجانب با سردار شهید مجید
سیالوی از افتخارات من است .حتی حاجقاسم
چند ماه قبل از ش��هادتش به اهواز آمده بود ،به
اتفاق سردار ش��اهوارپور فرمانده سپاه حضرت
ولیعصر(عج) خوزستان س��ر مزار مجید رفت
ن گرم
و گفت شهید مجید س��یالوی در تابستا 
روزه میگرفت .در سفری که حاجقاسم به اهواز
داشتند در حس��ینیه ثاراهلل اهواز در جمع مردم
گفتند شما شهید مجید سیالوی را دارید که خود
یک امامزاده است».
برادر شهید در پایان میگوید« :شهید سیالوی
معاون سردار شهید علی هاشمی فرمانده سپاه
حمیدیه بود و علی هاشمی عالقه خیلی زیادی
به او داشت .هاش��می بعد از ش��هادت مجید از
نیروهای��ش میخواهد ت��ا پیکرش را به س��پاه
حمیدیه بیاورند .هاش��می وقتی صورت گرد و
خاک گرفته مجید را میبیند ،خم میش��ود ،با
دستهایش گرد و خاک را از صورت همرزمش
کنار میزند و چهرهاش را میبوس��د .سپس به
چش��مهای بس��ته و صورت زیبای مجید خیره
میشود و میگوید« :مجید تو هم رفتی؟ تو هم
مرا تنها گذاشتی؟» همین جا بغض علی هاشمی
میترکد و برای رفیقش اش��ک میریزد .سردار
هاش��می بعد از این نجواهای عاشقانه با مجید،
محکم میایستد و میرود تا کرخه کور را آزاد کند
و بعد از آزادسازی کرخه کور ،نامش را به کرخهنور
تغییر میدهد».

غالمحسین بهبودی
شهید مدافع حرم حمیدرضا فاطمیاطهر عالقه زیادی به همشهریاش سردار شهید
مجید سیالوی داشت و در زمان حیات ،به دنبال فرصتی بود تا سنگ مزار این سردار
رشید جبهههای دفاع مقدس را تعویض کند و در حد امکان وی را از گمنامی خارج
سازد .این آرزوی حاجحمید چندی پس از شهادتش توسط جوانان اهوازی محقق
شد .امروز که گفتوگو با خانواده شهید سیالوی را در همین صفحه تقدیم حضورتان
میکنیم ،مناس�ب دیدیم یادکردی هم از این ش�هید مدافع حرم داش�ته باشیم.
برگزاری یادواره شهدا
بر کسی پوشیده نیست که شهدای مدافع حرم،
رهروان واقعی شهدای دفاع مقدس هستند و
بسیاری از آنها ،راه و رسم شهادت را در انس با
ش��هدای دفاع مقدس اخذ کرده بودند .شهید
حمیدرضا فاطمیاطهر نیز از همین افراد بود
که در زمان اتمام دفاع مقدس ،تنها  11س��ال
داش��ت .وی که در  19اردیبهش��ت  1356در
اهواز متولد شده بود ،در زمان شهادت سردار
مجید س��یالوی چهار س��اله بود .پیشتر که با
برادرش غالمرضا فاطمیاطهر گفتوگو کرده
بودیم ،وی اظهار میداش��ت ک��ه حاجحمید
هرچند س��نش به دوران جنگ نمیرسید اما
از همان دوران کودکی دوستدار شهدای دفاع
مقدس بود و آنها را الگوی زندگیاش قرار داده
بود .ش��هید فاطمی در برگزاری یادواره شهدا
تالش خودجوشی داش��ت و در این مسیر ،به
تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانانی که جذب
مسجد امام حسین(ع) اهواز شده بودند ،اهتمام
میورزید.
انس با شهید حمید رمضانی
حاجحمی��د رمضانی یک��ی از ش��هدای دفاع
مقدس ب��ود که ش��هید فاطمیاطه��ر عالقه
زیادی به وی داشت و دائم سر مزار وی حاض ر
میش��د و با او درد دل میکرد .برادر شهید در
این خصوص میگف��ت« :حمیدرض��ا ارادت
ویژهای به ش��هید حاجحمید رمضانی داشت.
در این چند سال همیشه با شهید رمضانی که
از ش��هدای دفاع مقدس بود ،درد دل میکرد.

کنار مزار حاجحمید مراسم زیارت عاشورا برپا
میکرد .یکی از هیئتهای مذهبی اس��تان به
نام بسیجیان گمنام ،در کنار مزار همین شهدا
برقرار شد .برادرم هر سال هنگام سال تحویل
س��فره عیدش را کنار مزار شهیدان رمضانی و
اسکندری پهن و سالش را با این شهیدان تازه
میکرد .برایش فرق نمیکرد زمان تحویل سال
نیمه شب یا اول صبح باشد ،همیشه اولین روز
سال باید کنار مزار این شهیدان میرفت».
اعزام به سوریه و شهادت
شهید فاطمیاطهر که با هدف خدمت خالصانه
وارد سپاه ش��ده بود ،با ش��دت گرفتن جنگ
در س��وریه و ش��دت عملی که تکفیریها در
برخورد با مسلمانان و مقدسات داشتند ،سال
 94تصمیم گرفت به ص��ورت داوطلبانه وارد
جبهه مقاومت اس�لامی ش��ود .وی در همان
اولین اعزامش به تاریخ صبحش��نبه نهم آبان
 1394مقارن با  17محرمالحرام س��ال 1437
هجری قمری در استان حلب سوریه به شهادت
رسید .حاجحمید در زمان شهادت دارای سه
فرزند بود.
آرزوی تعوی�ض س�نگ مزار ش�هید
سیالوی
در پ��ی توجه��ی ک��ه ش��هید حمیدرض��ا
فاطمیاطهر به ش��هدای دفاع مقدس داشت،
غربت و مظلومیت سردار شهید مجید سیالوی
توجه او را به خود جلب کرده بود .خصوصاً که
میدید این شهید بزرگوار از سنگ مزار مناسبی
برخوردار نیست .به همین خاطر تصمیم گرفته
بود هر طور شده سنگ مزار وی را تعویض کند.
هرچند وی در زمان حی��ات زمینیاش موفق
به این کار نش��د اما پس از شهادت حمیدرضا،
تع��دادی از جوانان اهوازی دس��ت به دس��ت
ه��م دادند تا آرزوی ش��هید فاطم��ی را جامه
عمل بپوشانند .نهایتاً دو سال پس از شهادت
حمیدرضا ،با حض��ور خانواده هر دو ش��هید،
سنگ مزار سردار شهید مجید سیالوی تعویض
شد تا آرزوی یک شهید مدافع حرم در خصوص
شهیدی دیگر ،اینگونه برآورده شود.

دو سال پس از شهادت حمیدرضا ،با
حضور خانواده هر دو شهید ،سنگ
مزار سردار ش�هید مجید سیالوی
تعویض ش�د تا آرزوی یک شهید
مدافع حرم در خصوص ش�هیدی
دیگ�ر ،اینگون�ه ب�رآورده ش�ود
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