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یادکرد

گذري بر زندگي شهيد مجيد سليمانزاده در گفتوگوي «جوان» با مادر شهيد

شهید سلیمانزاده نفراول از چپ
شهید سلیمانزاده در نوجوانی
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ش�هيد حس�يني ش�باهت زيادي
ب�ه بس�يجيهاي دوران دف�اع
مق�دس داش�ت و از اي�ن جه�ت
چه�رهاش در مي�ان دوس�تداران
ش�هداي مدافع ح�رم ،ب�ه عنوان
مهاج�ر بس�يجي ش�هرت دارد.
محمد حس�يني در اغل�ب دوران
حضورش در جبهه س�وريه سربند
يا فاطمه زهرا(س) به سر میبست

4
9
8
1
5
2
3
6
7

2

15 14 13 12 11 10 9

شهيد نقيباهلل هزاره
ش��هيد نقيباهلل هزاره يكي از این شهداست.
پ��درش از مجاه��دان افغانس��تاني ب��ود و در
دفاع مقدس نيز در س��تاد پش��تيباني جنگ
فعاليت داشت .پدر به دنبال شهادت بود و اين
سعادت به فرزندش رسيد .نقيباهلل متولد يك
فروردين  1360بود .سالهاي جنگ در ايران و
افغانستان ،او تشخيص داده بود در جبهه دفاع
از مقدس شركت كند و در واقع در خط مقدم
مبارزه با استكبار جهاني قرار گيرد .سالها بعد
نقيباهلل اسلحه پدر را برداشت و داوطلبانه به
جبهه دفاع از حرم رفت .او نهايتاً ششم بهمن
 1393در دمشق به شهادت رسيد.
شهيد سيدحمید يزداني
ش��هيد يزدان��ي اگرچه يك��ي از ش��هروندان
افغانستاني حاضر در لشكر فاطميون بود ،اما به
رغم تصوري كه برخي از اين رزمنده ها دارند ،او
در يك خانواده متمول افغانستاني بزرگ شده
بود .در واقع سيدحمید يكي از بچه پولدارهاي
كابل بود كه ثروت پ��در و زندگي راحت را رها
كرد و با هر سختي بود خود را به جمع مدافعان
حرم رساند و در ششم بهمن  1393به شهادت
رسيد.
شهيد برات سلطاني
برات سلطاني متولد سال  ،1361يكي از معدود
شهداي افغانستاني مدافع حرم بود كه در سامرا
به شهادت رسيد .اغلب رزمندگان فاطميون در
جبهه سوريه حضور پيدا ميكردند ،اما شهيد

سلطاني به همراه تعداد ديگري از همرزمانش به
سامرا رفت و در همانجا نيز به همراه دو رزمنده
مدافع حرم ايراني شهيد شد و پيكرشان اواخر
بهمن  1393ب��ه اتفاق هم روي دس��ت مردم
مشهد تشييع و در گلزار بهشت زهراي مشهد
به خاك سپرده شد .آميخته شدن خون برات با
همرزمان ايرانياش مصداق بارزي از اصطالح
خون شريكي است كه مردم افغانستان اعتقاد
زيادي به آن دارند.
شهيدمجتبي عبداللهي
نام ش��هيد مجتب��ي عبداللهي با ن��ام منطقه
استراتژيك شيخ مسكين سوريه عجين شده
است .مجتبي از مهاجران افغانستاني بود كه به
عنوان يكي از رزمندگان پيشكسوت وارد لشكر
فاطميون شد و نهايتاً در ششم بهمن  1393در
منطقه شيخ مسكين سوريه به شهادت رسيد .او
كه متولد سال 69بود در هنگام شهادت24سال
داشت .منطقه شيخ مسكين نقطه ارتباط سه
استان دمش��ق ،س��ويداء و قنيطره در جنوب
سوريه اس��ت و براي آزادس��ازي اين منطقه،
شهداي زيادي تقديم شد .مجتبي به عنوان يكي
از رزمندگان حاضر در اين منطقه ،شجاعتهاي
زيادي از خود نشان داد و عاقبت نامش را در دفتر
شهداي مدافع حرم به ثبت رساند.
شهيد محمد حسيني
شهيد محمد حس��يني يكي از جوانترين
رزمندگان مدافع حرم اس��ت كه در س��ن
20سالگي به شهادت رسيد .او متولد سال
 1373در مشهد بود ،در يك خانواه مهاجر
افغانستاني پرورش پيدا كرد و چون تربيتي
دين��ي داش��ت ،از هم��ان نوجواني جذب
محافل مذهبي مثل مس��اجد و پايگاههاي
بسيج شد .شهيد حس��يني شباهت زيادي
به بسيجيهاي دوران دفاع مقدس داشت و
از اين جهت چهرهاش در ميان دوستداران
ش��هداي مدافع ح��رم ،به عن��وان مهاجر
بسيجي ش��هرت دارد .محمد حسيني در
اغلب دوران حض��ورش در جبهه س��وريه
س��ربند يا فاطمه زهرا(س) به سر میبست
و به اين ترتي��ب عش��ق و ارادش را به اهل
بيت(ع) نش��ان ميداد .او عاقبت در ششم
بهمن ماه  93به شهادت رسيد.
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طراح:علیرضا سجادی فر

پدرش يك روز گفت مجيد جبهه نرو من خانه را
به اسمت میکنم و ماشين را هم به تو ميدهم،
ولي ميگفت بابا من مال دنيا را نميخواهم .اص ً
ال
در قيد و بند مال دنيا نبود و مسائل مادي برايش
اهميتي نداش��ت .خودم از ب��ازار برايش پارچه
ميگرفتم و به خياط ميدادم تا بدوزد .وقتي آماده
ميشد به تن ميكرد و هيچ چيزي نميگفت كه
رنگ و مدلش را دوست ندارم .درگير اين مسائل
دنيوي نب��ود و اهدافش در زندگ��ي فراتر از اين
چيزها بود.
آقا مجيد در كدام عمليات شهيد شدند؟
پس��رم در  21دي  1365در منطقه ش��لمچه در
عمليات كربالي 5شهيد شد .قبل از اينكه به جبهه
برود براي اينكه به من دل��داري بدهد ،ميگفت
مادر خدا بخواهد چيزي نميش��ود و اگر تا خط
مقدم هم بروم وقتي خدا بخواهد چيزي نميشود،
ولي اگر خواست خدا باش��د اگر از يك پله بيفتي
ميميري .گاهي من و پدرش نگ��ران رفتنش به
جبهه ميشديم ،ولي خودش عاشق رفتن به جبهه
بود و هر بار كه به مرخصي ميآمد براي اعزام مجدد
بيقرار ميشد.
در مدتي كه در جبهه بودن�د چند بار به
خانه ميآمدند؟
س��ه چهار بار رفت و آمد .به مرخص��ي ميآمد و
زماني هم كه در جبهه بود برايمان نامه مينوشت.
مجيد خيلي خدايي بود و به جبهه هم كه ميرفت
خداييتر ميش��د .امام را خيلي دوس��ت داشت.
شجاعت امام را خيلي دوست داشت .ميگفت تا
حاال در تاريخ نگفته كه كسي به امريكا بگويد هيچ
غلطي نميتواند بكند .چند بار هم براي ديدن امام
تا جماران رفت و دوست داشت كارهايش موجب
خشنودي امام خميني شود.
چگونه متوجه شهادت پسرتان شديد؟
خبر شهادتش را كسي مستقيم به ما نگفت و من
ماجراي ش��هادتش را از دوس��تانش شنيدم .روز
شهادتش ميديدم كه همسايهها طور ديگري به
ما نگاه ميكنند و انگار ميخواهند چيزي بگويند.
نگو كه آنها خبر شهادت را ميدانستند ،ولي دلش
را نداشتند به ما چيزي بگويند .رفقايش ميگفتند
مجيد تيرخورد و م��ا او را روي كولمان انداختيم
و ميخواس��تيم به عقب بياييم ،ولي آنقدر آتش
دشمن سنگين و تيراندازي زياد بود كه نتوانستيم
مجيد را با خودمان به عق��ب بياوريم و همانجا در
منطقه عملياتي ماند.
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شهید سلیمانزاده ،نفر اول ایستاده از چپ

زهرا محمدزاده
در روز ش�مار جبه�ه دف�اع از ح�رم ،شش�م بهم�ن  1393متعلق به پنج ش�هيد
لش�كر فاطميون اس�ت كه همگي در يك روز به ش�هادت رس�يدند .شهيدمحمد
حسيني ،ش�هيدبرات سلطاني ،ش�هيد نقيباهلل هزاره ،ش�هيدمجتبي عبداللهي
و شهيد س�يدحميد يزداني ش�هداي لش�كر فاطميون در اين روز هس�تند .نكته
ب�ارز در زندگي رزمن�دگان فاطمي�ون اين اس�ت که اغل�ب آنها در ي�ك خانواده
مجاهد به دني�ا آمدهان�د و در واق�ع خط جه�اد در خانوادهش�ان موروثي اس�ت.
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زمان�ي ك�ه آزم�ون داد دوب�اره ب�ه
جبهه رفت و اين بار خب�ر قبولياش
را در مراس�م ختم�ش ب�ه م�ا دادند.
اي�ن ب�ار ه�م هم�ان همس�ايهمان
روزنامه به دس�ت آم�د و همينطور
ك�ه اش�ك ميريخ�ت گف�ت مجيد
در رش�ته پزشكي قبول ش�ده است

رزمندگاني كه جهاد
در خانوادهشان موروثي است
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ميآيد دوباره آزمون بدهد تا ببيند قبول ميشود يا
نه .زماني كه آزمون داد دوباره به جبهه رفت و اين
بار خبر قبولياش را در مراسم ختمش به ما دادند.
اين بار هم همان همسايهمان روزنامه به دست آمد
و همينطور كه اش��ك ميريخت گفت مجيد در
رشته پزشكي قبول شده است.
يعني خبر قبولي شهيد در دانشگاه را بعد
از شهادتش به شما دادند؟
بله ،بعد از آن يك نامه هم به خانه آمد كه نوشته
بود مجيد ميتواند از بين 14رشته پزشكي ،رشته
دلخواهش را انتخاب كند ،اما ديگر مجيدي نبود تا
انتخاب رشته كند .جنازه هم نداشت و بعد از 10
سال پيكرش آمد .درس خواندن در رشته پزشكي
آرزوی پسرم بود كه هيچ وقت تحقق نيافت .شهيد
محمد تركزاده رفيق و همكالس��ي مجيد بود.
پس��رم آخرين باری كه به مرخصي آمده بود ،آقا
محمد به مادرش گفته بود ميخواهم مجيد را صدا
كنم تا به خانهمان بيايد ،چون از صورتش معلوم
است اين بار كه به جبهه برود ،ديگر برنميگردد.

همين هم شد و مجيد ديگر برنگشت .آقا محمد
فهميده بود که دوستش شهيد خواهد شد .يكبار
هم ديديم سه ماه گذشت و خبري از پسرم نيامد و
هيچ نامهاي همنفرستاد .دلشوره گرفتيم كه نكند
اتفاقي افتاده باش��د .در نهايت خودش يك روز به
خانه آمد و فهميديم تركش به دس��ت و س��رش
خورده و در بيمارستان بستري بوده است .خيلي
هم درب��اره مجروحيتش توضيح نم��يداد و يك
روز كه ميخواست وضو بگيرد ،خواهرش دست
زخمياش را ديد و گفت مجيد دس��تت چه شده
است؟ ديگر اينجا مجبور شد جريان مجروحيتش
را توضيح بدهد.
از حضورشان در جبهه خاطراتي را تعريف
ميكردند؟
چون براي كارهاي امدادي به جبهه رفته بود ،گاهي
از فعاليتهايش برايمان ميگفت .مث ً
ال ميگفت
دعا ميكرديم در تاريكي مج��روح نياورند چون
چش��ممان نميبيند ،كجايش زخمي شده و بايد
چه كار كنيم .يك روز در محل سوار تاكسي شده
بودم و راننده تاكسي من را شناخت و گفت ديشب
پشت سر پسرت نماز خواندم .من تعجب كردم و
ش نماز مسجد است ؟ گفتم
گفتم مگر پسر من پي 
نه ،آقا گفته هر وقت من دير آمدم ،پشت سر مجيد
نماز بخوانيد ،ديشب من هم پشتسر پسر شما نماز
خواندم .اگر در نازيآباد از قديميها بپرسيد مجيد
سليمانزاده چطور بچهاي بود ،ميفهميد ديگران
درباره پسرم چه ميگويند .يكي از همسايههايمان
پس��رش نماز و احكام بلد نبود و مجيد در كوچه
مسائل شرعي را ياد ميداد .داخل كوچه كه ميشد

مث ً
ال اگر دو جوان يا پير با هم ش��وخي ميكردند
و ميخنديدند تا مجيد را ميديدند خودش��ان را
جمع و جور ميكردند .اهالي محل حساب ويژهاي
روي مجيد باز كرده بودند و با پسرم رودربايستي
داشتند .اين اواخر كه گواهينامه گرفته بود ،ماشين
را از پدرش ميگرفت و با ماشين كار ميكرد .اگر
كسي را سوار ميكرد كرايه كمتري از او ميگرفت
و فردا آن مسافر باقي پول را به پدرش ميداد .مث ً
ال
ميگفتند آقا ديروز پسرتان ما را سوار ماشين كرد و
كرايه كم گرفت .مث ً
ال اگر كرايه يك مسير س ه تومان
بود مجيد از مسافر دو تومان ميگرفت .ميگفتند
شما هم به ماشين بنزين ميزنيد و هزينه ميكنيد،
پول را بگيريد تا ضررتان نش��ود .وقتي پدرش به
مجيد ميگفت كه از مردم كم كرايه نگير ،ميگفت
من از حق قانونيام بيشتر نميگيرم.
شهيد ازدواج نكرده بودند؟
نه ،در مورد ازدواج چيزي نميگفت .هدفش فقط
درس خواندن و جبهه رفتن بود و به چيز ديگري
فكر نميكرد .به من ميگفت اجازه بدهيد در اتاقي
كه باال دارم بچهها را بياورم و ب��ه آنهايي كه پول
ندارند زبان ياد بدهم و برايشان كالسهاي تقویتی
بگذارم .گاهي اوقات به من ميگفت مادر براي من
قهوه درس��ت كن تا بخورم و خوابم نبرد و بتوانم
درس بخوانم .خودش دائماً كتابهاي پزش��كي
ميخواند تا اطالعات پزشكياش را بيشتر كند.
خاطرهاي از آخرين بدرقه شهيد داريد؟
آخرين بار من از خانه تا سر كوچه دنبالش رفتم.
مجيد كه ميرفت من همينطور اشك ميريختم.
به خانه برميگش��تم و در راه گري��ه ميكردم.

يادكردي از  5شهيد لشكر فاطميون
كه ششم بهمن  1393آسماني شدند

2
3
5
9
1
8
7
4
6

آقا مجيد متولد چه سالي بودند و فرزند
چندم خانواده ميشدند؟
متولد  1345بود ،س��ه خواهر و ي��ك برادر ديگر
داشتند و مجيد سومين فرزند خانواده بود .آقا مجيد
خيلي خوب بود ،هميشه به خواهرانش ميگفت
بدونحجاب بي��رون نروي��د .در نمازهاي جمعه
ش��ركت ميكرد و خيلي اوق��ات روزه ميگرفت.
آن زمان خانهم��ان دو طبقه بود و مجيد در طبقه
باال درس ميخواند و وقت��ي براي صبحانه و ناهار
صدايش ميكردم او نميآمد .از همان بچگيهم
كار ميكرد و هم درس ميخواند .از  10سالگي در
سه ماه تعطيلي تابستان كار ميكرد و زمان مدرسه
هم درسهايش خيلي خوب بود .در آخر هم براي
كارهاي امدادي به جبهه رفت.
شهيد از همان سن پایين كار ميكردند؟
بله .خيلي كوچك بود كه س��ركار ميرفت .مث ً
ال
بستني ميفروخت و بعد از آنكه كمي بزرگ شد،
كارگريكرد .البته اين كارها را در سه ماه تعطيلي
تابس��تان انجام ميداد .س��نش كه بيشتر شد در
مدرس��ه معلم ديني ،زبان و انشا ش��د .زماني كه
محصل بود درس��ش خيلي خوب بود و يكبار هم
مدرسهاش ما را براي درسهايش نخواست .اينكه
ميگويند خدا ش��هدا را گلچين ميكند ،راست
ي از او
است .واقعاً از پس��رم راضي بودم و هيچ بد 
نديدم .يك كتابخانه پر از كتاب داشت و كتابهاي
درسي و غيردرس��ي در كتابخانهاش بود .پس از
شهادتش همه كتابها را به مسجد داديم.
امدادگري را از كجا ياد گرفتند؟
امدادگري را خودش به خاطر عالقهاي كه داشت،
ياد گرفت .اگر در خانه كسي مريض ميشد ،مجيد
به او آمپول ميزد .وقتي ميگفتيم جايي از بدنمان
درد ميكند ،خودش ب��ه داروخانه ميرفت و دارو
ميگرفت و در نهايت هم به عنوان امدادگر به جبهه
رفت .براي خودش يك دفترچه درست كرده بود و
تمام اطالعات پزشكي را در آن مينوشت .دفترچه
هميشه همراهش بود و مرتب نكاتش را ميخواند
تا ملكه ذهنش شود.
در چند سالگي عازم جبهه شدند؟
 19يا  20س��اله بود كه براي س��ربازي به جبهه
رفت .پس��رم خيلي تنها ،غريب و مظلوم بود و به
كسي كاری نداش��ت .همان سالي كه عازم جبهه
شد ،در همان سال هم در دانشگاه قبول شد .تازه
يك هفته بود كه مجيد به جبهه رفته بود كه يك
روز همس��ايهمان روزنامه آورد و گفت پس��رم در
دانشگاه آزاد قبول شده است .ديگر آن موقع نشد
به دانشگاه برود و بعد از آن به درس خواندش ادامه
داد تا دوباره در كنكور شركت كند .يك روز به من
گفت مادر براي م��ن دفترچه بگير تا من وقتي به
خانه آمدم آزمون بدهم .ميخواست وقتي به خانه

به من ميگفت اج�ازه بدهيد در اتاقي
كه باال دارم بچهها را بياورم و به آنهايي
كه پول ندارند زبان ياد بدهم و برايشان
كالسه�اي تقویت�ی بگ�ذارم .گاهي
اوقات ب�ه من ميگفت م�ادر براي من
قهوه درس�ت كن ت�ا بخ�ورم و خوابم
نب�رد و بتوانم درس بخوان�م .خودش
دائم ًا كتابهاي پزش�كي ميخواند تا
اطالعات پزش�كياش را بيش�تر كند
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احمد تبريزي
شهيد مجيد سليمانزاده مدتي كوتاه پس
از ش�هادتش ،خبر قبولياش در دانشگاه را
به خانوادهاش دادند .ش�هيد س�ليمانزاده
به عنوان امدادگر در جبهه فعاليت ميكرد
و آرزوي پزشك شدن را در سر ميپروراند؛
آرزوي�ي كه هيچگاه محقق نش�د .ش�هيد
س�ليمانزاده در جريان عمليات كربالي5
شهد شيرين شهادت را نوش�يد و آسماني
شد .اهالي نازيآباد خاطرات خوب و ماندگار
زيادي از اين ش�هيد بزرگ�وار دارند و هنوز
ياد و خاط�ره آقا مجيد در ذهن بس�ياري از
اهل محل زنده اس�ت .براي آشنايي بيشتر
با ش�خصيت و منش ش�هيد س�ليمانزاده
گفتوگويي را با مادر ش�هيد انجام داديم و
ايشان روايتگر روزهاي بودن پسرش است.

شهید محمد حسینی

خبر قبولي مجيد در رشته پزشکی بعد از شهادتش آورده شد

