
یادکرد

یادکردي از 5 شهيد لشكر فاطميون
 که ششم بهمن 1393 آسماني شدند

  شهيد نقيب اهلل هزاره
ش��هيد نقيب اهلل هزاره یكي 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 این 
سعادت به فرزندش رسيد. نقيب اهلل متولد یك 
فروردین 1360 بود. سال هاي جنگ در ایران 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. سال ها بعد 
نقيب اهلل اسلحه پدر را برداشت و داوطلبانه به 
جبهه دفاع از حرم رفت. او نهایتاً ششم بهمن 

1393 در دمشق به شهادت رسيد. 
   شهيد سيدحميد یزداني

ش��هيد یزدان��ي اگرچه یك��ي از ش��هروندان 
افغانستاني حاضر در لشكر فاطميون بود، اما به 
رغم تصوري كه برخي از این رزمنده ها دارند، او 
در یك خانواده متمول افغانستاني بزرگ شده 
بود. در واقع سيدحميد یكي 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 1393 به شهادت 

رسيد. 
   شهيد برات سلطاني

برات سلطاني متولد سال 1361، یكي از معدود 
شهداي افغانستاني مدافع حرم بود كه در سامرا 
به شهادت رسيد. اغلب رزمندگان فاطميون در 
جبهه سوریه حضور پيدا مي كردند، اما شهيد 

سلطاني به همراه تعداد دیگري از همرزمانش به 
سامرا رفت و در همانجا نيز به همراه دو رزمنده 
مدافع حرم ایراني شهيد شد و پيكرشان اواخر 
بهمن 1393 ب��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 ایراني اش مصداق بارزي از اصطالح 
خون شریكي است كه مردم افغانستان اعتقاد 

زیادي به آن دارند. 
  شهيدمجتبي عبداللهي

نام ش��هيد مجتب��ي عبداللهي با ن��ام منطقه 
استراتژیك شيخ مسكين سوریه عجين شده 
است. مجتبي از مهاجران افغانستاني بود كه به 
عنوان یكي از رزمندگان پيشكسوت وارد لشكر 
فاطميون شد و نهایتاً در ششم بهمن 1393 در 
منطقه شيخ مسكين سوریه به شهادت رسيد. او 
كه متولد سال 69 بود در هنگام شهادت 24سال 
داشت. منطقه شيخ مسكين نقطه ارتباط سه 
استان دمش��ق، س��ویداء و قنيطره در جنوب 
سوریه اس��ت و براي آزادس��ازي این منطقه، 
شهداي زیادي تقدیم شد. مجتبي به عنوان یكي 
از رزمندگان حاضر در این منطقه، شجاعت هاي 
زیادي از خود نشان داد و عاقبت نامش را در دفتر 

شهداي مدافع حرم به ثبت رساند. 
  شهيد محمد حسيني

شهيد محمد حس��يني یكي از جوان ترین 
رزمندگان مدافع حرم اس��ت كه در س��ن 
20سالگي به شهادت رسيد. او متولد سال 
1373 در مشهد بود، در یك خانواه مهاجر 
افغانستاني پرورش پيدا كرد و چون تربيتي 
دین��ي داش��ت، از هم��ان نوجواني جذب 
محافل مذهبي مثل مس��اجد و پایگاه هاي 
بسيج شد. شهيد حس��يني شباهت زیادي 
به بسيجي هاي دوران دفاع مقدس داشت و 
از این جهت چهره اش 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��وریه 
س��ربند یا فاطمه زهرا)س( به سر می بست 
و به این ترتي��ب عش��ق و ارادش را به اهل 
بيت)ع( نش��ان مي داد. او عاقبت در ششم 

بهمن ماه 93 به شهادت رسيد. 
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88498481ارتباط با ما

گذري بر زندگي شهيد مجيد سليمان زاده در گفت وگوي »جوان« با مادر شهيد

خبر قبولي مجيد در رشته پزشکی بعد از شهادتش آورده شد

جدول

  احمد تبریزي
شهيد مجيد سليمان زاده مدتي کوتاه پس 
از ش�هادتش، خبر قبولي اش در دانشگاه را 
به خانواده اش دادند. ش�هيد س�ليمان زاده 
به عنوان امدادگر در جبهه فعاليت مي کرد 
و آرزوي پزشك شدن را در سر مي پروراند؛ 
آرزوی�ي که هيچ گاه محقق نش�د. ش�هيد 
س�ليمان زاده در جریان عمليات کربالي5 
شهد شيرین شهادت را نوش�يد و آسماني 
شد. اهالي نازي آباد خاطرات خوب و ماندگار 
زیادي از این ش�هيد بزرگ�وار دارند و هنوز 
یاد و خاط�ره آقا مجيد در ذهن بس�ياري از 
اهل محل زنده اس�ت. براي آشنایي بيشتر 
با ش�خصيت و منش ش�هيد س�ليمان زاده 
گفت وگویي را با مادر ش�هيد انجام دادیم و 
ایشان روایتگر روزهاي بودن پسرش است.

   
آقا مجيد متولد چه سالي بودند و فرزند 

چندم خانواده مي شدند؟
متولد 1345 بود، س��ه خواهر و ی��ك برادر دیگر 
داشتند و مجيد سومين فرزند خانواده بود. آقا مجيد 
خيلي خوب بود، هميشه به خواهرانش مي گفت 
بدون  حجاب بي��رون نروی��د. در نمازهاي جمعه 
ش��ركت مي كرد و خيلي اوق��ات روزه مي گرفت. 
آن زمان خانه م��ان دو طبقه بود و مجيد در طبقه 
باال درس مي خواند و وقت��ي براي صبحانه و ناهار 
صدایش مي كردم او نمي آمد. از همان بچگي  هم 
كار مي كرد و هم درس مي خواند. از 10 سالگي در 
سه ماه تعطيلي تابستان كار مي كرد و زمان مدرسه 
هم درس هایش خيلي خوب بود. در آخر هم براي 

كارهاي امدادي به جبهه رفت. 
شهيد از همان سن پایين کار مي کردند؟

بله. خيلي كوچك بود كه س��ركار مي رفت. مثاًل 
بستني مي فروخت و بعد از آنكه كمي بزرگ شد، 
كارگري  كرد. البته این كارها را در سه ماه تعطيلي 
تابس��تان انجام مي داد. س��نش كه بيشتر شد در 
مدرس��ه معلم دیني، زبان و انشا ش��د. زماني كه 
محصل بود درس��ش خيلي خوب بود و یكبار هم 
مدرسه اش ما را براي درس هایش نخواست. اینكه 
مي گویند خدا ش��هدا را گلچين مي كند، راست 
است. واقعاً از پس��رم راضي بودم و هيچ بدي  از او 
ندیدم. یك كتابخانه پر از كتاب داشت و كتاب هاي 
درسي و غيردرس��ي در كتابخانه اش بود. پس از 

شهادتش همه كتاب ها را به مسجد دادیم. 
امدادگري را از کجا یاد گرفتند؟

امدادگري را خودش به خاطر عالقه اي كه داشت، 
یاد گرفت. اگر در خانه كسي مریض مي شد، مجيد 
به او آمپول مي زد. وقتي مي گفتيم جایي از بدنمان 
درد مي كند، خودش ب��ه داروخانه مي رفت و دارو 
مي گرفت و در نهایت هم به عنوان امدادگر به جبهه 
رفت. براي خودش یك دفترچه درست كرده بود و 
تمام اطالعات پزشكي را در آن مي نوشت. دفترچه 
هميشه همراهش بود و مرتب نكاتش را مي خواند 

تا ملكه ذهنش شود. 
در چند سالگي عازم جبهه شدند؟

19 یا 20 س��اله بود كه براي س��ربازي به جبهه 
رفت. پس��رم خيلي تنها، غریب و مظلوم بود و به 
كسي كاری نداش��ت. همان سالي كه عازم جبهه 
شد، در همان سال هم در دانشگاه قبول شد. تازه 
یك هفته بود كه مجيد به جبهه رفته بود كه یك 
روز همس��ایه مان روزنامه آورد و گفت پس��رم در 
دانشگاه آزاد قبول شده است. دیگر آن موقع نشد 
به دانشگاه برود و بعد از آن به درس خواندش ادامه 
داد تا دوباره در كنكور شركت كند. یك روز به من 
گفت مادر براي م��ن دفترچه بگير تا من وقتي به 
خانه آمدم آزمون بدهم. مي خواست وقتي به خانه 

مي آید دوباره آزمون بدهد تا ببيند قبول مي شود یا 
نه. زماني كه آزمون داد دوباره به جبهه رفت و این 
بار خبر قبولي اش را در مراسم ختمش به ما دادند. 
این بار هم همان همسایه مان روزنامه به دست آمد 
و همين طور كه اش��ك مي ریخت گفت مجيد در 

رشته پزشكي قبول شده است. 
یعني خبر قبولي شهيد در دانشگاه را بعد 

از شهادتش به شما دادند؟
بله، بعد از آن یك نامه هم به خانه آمد كه نوشته 
بود مجيد مي تواند از بين 14رشته پزشكي، رشته 
دلخواهش را انتخاب كند، اما دیگر 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 ترك زاده رفيق و همكالس��ي مجيد بود. 
پس��رم آخرین باری كه به مرخصي آمده بود، آقا 
محمد به مادرش گفته بود مي خواهم مجيد را صدا 
كنم تا به خانه مان بياید، چون از صورتش معلوم 
است این بار كه به جبهه برود، دیگر برنمي گردد. 

همين هم شد و مجيد دیگر برنگشت. آقا محمد 
فهميده بود كه دوستش شهيد خواهد شد. یكبار 
هم دیدیم سه ماه گذشت و خبري از پسرم نيامد و 
هيچ نامه اي هم  نفرستاد. دلشوره گرفتيم كه نكند 
اتفاقي افتاده باش��د. در نهایت خودش یك روز به 
خانه آمد و فهميدیم تركش به دس��ت و س��رش 
خورده و در بيمارستان بستري بوده است. خيلي 
هم درب��اره مجروحيتش توضيح نم��ي داد و یك 
روز كه مي خواست وضو بگيرد، خواهرش دست 
زخمي اش را دید و گفت مجيد دس��تت چه شده 
است؟ دیگر اینجا مجبور شد جریان مجروحيتش 

را توضيح بدهد. 
از حضورشان در جبهه خاطراتي را تعریف 

مي کردند؟
چون براي كارهاي امدادي به جبهه رفته بود، گاهي 
از فعاليت هایش برایمان مي گفت. مثاًل مي گفت 
دعا مي كردیم در تاریكي مج��روح نياورند چون 
چش��م مان نمي بيند، كجایش زخمي شده و باید 
چه كار كنيم. یك روز در محل سوار تاكسي شده 
بودم و راننده تاكسي من را شناخت و گفت دیشب 
پشت سر پسرت نماز خواندم. من تعجب كردم و 
 گفتم مگر پسر من پيش  نماز مسجد است؟  گفتم 
نه، آقا گفته هر وقت من دیر آمدم، پشت سر مجيد 
نماز بخوانيد، دیشب من هم پشت سر پسر شما نماز 
خواندم. اگر در نازي آباد از قدیمي ها بپرسيد مجيد 
سليمان زاده چطور بچه اي بود، مي فهميد دیگران 
درباره پسرم چه مي گویند. یكي از همسایه هایمان 
پس��رش نماز و احكام بلد نبود و مجيد در كوچه 
مسائل شرعي را یاد مي داد. داخل كوچه كه مي شد 

مثاًل اگر دو جوان یا پير با هم ش��وخي مي كردند 
و مي خندیدند تا مجيد را مي دیدند خودش��ان را 
جمع و جور مي كردند. اهالي محل حساب ویژه اي 
روي مجيد باز كرده بودند و با پسرم رودربایستي 
داشتند. این اواخر كه گواهينامه گرفته بود، ماشين 
را از پدرش مي گرفت و با ماشين كار مي كرد. اگر 
كسي را سوار مي كرد كرایه كمتري از او مي گرفت 
و فردا آن مسافر باقي پول را به پدرش مي داد. مثاًل 
مي گفتند آقا دیروز پسرتان ما را سوار ماشين كرد و 
كرایه كم گرفت. مثالً اگر كرایه یك مسير سه  تومان 
بود مجيد از مسافر دو تومان مي گرفت. مي گفتند 
شما هم به ماشين بنزین مي زنيد و هزینه مي كنيد، 
پول را بگيرید تا ضررتان نش��ود. وقتي پدرش به 
مجيد مي گفت كه از مردم كم كرایه نگير، مي گفت 

من از حق قانوني ام بيشتر نمي گيرم. 
شهيد ازدواج نكرده بودند؟

نه، در مورد ازدواج چيزي نمي گفت. هدفش فقط 
درس خواندن و جبهه رفتن بود و به چيز دیگري 
فكر نمي كرد. به من مي گفت اجازه بدهيد در اتاقي 
كه باال دارم بچه ها را بياورم و ب��ه آنهایي كه پول 
ندارند زبان یاد بدهم و برایشان كالس هاي تقویتی 
بگذارم. گاهي اوقات به من مي گفت مادر براي من 
قهوه درس��ت كن تا بخورم و خوابم نبرد و بتوانم 
درس بخوانم. خودش دائماً كتاب هاي پزش��كي 

مي خواند تا اطالعات پزشكي اش را بيشتر كند. 
خاطره اي از آخرین بدرقه شهيد دارید؟  

آخرین بار من از خانه تا سر كوچه دنبالش رفتم. 
مجيد كه مي رفت من همينطور اشك مي ریختم. 
به خانه برمي گش��تم و در راه گری��ه مي كردم. 

پدرش یك روز گفت مجيد جبهه نرو من خانه را 
به اسمت می كنم و ماشين را هم به تو مي دهم، 
ولي مي گفت بابا من مال دنيا را نمي خواهم. اصاًل 
در قيد و بند مال دنيا نبود و مسائل مادي برایش 
اهميتي نداش��ت. خودم از ب��ازار برایش پارچه 
مي گرفتم و به خياط مي دادم تا بدوزد. وقتي آماده 
مي شد به تن مي كرد و هيچ چيزي نمي گفت كه 
رنگ و مدلش را دوست ندارم. درگير این مسائل 
دنيوي نب��ود و اهدافش در زندگ��ي فراتر از این 

چيزها بود. 
 آقا مجيد در کدام عمليات شهيد شدند؟

پس��رم در 21 دي 1365 در منطقه ش��لمچه در 
عمليات كربالي 5 شهيد شد. قبل از اینكه به جبهه 
برود براي اینكه به من دل��داري بدهد، مي گفت 
مادر خدا بخواهد چيزي نمي ش��ود و اگر تا خط 
مقدم هم بروم وقتي خدا بخواهد چيزي نمي شود، 
ولي اگر خواست خدا باش��د اگر از یك پله بيفتي 
مي ميري. گاهي من و پدرش نگ��ران رفتنش به 
جبهه مي شدیم، ولي خودش عاشق رفتن به جبهه 
بود و هر بار كه به مرخصي مي آمد براي اعزام مجدد 

بي قرار مي شد. 
در مدتي که در جبهه بودن�د چند بار به 

خانه مي آمدند؟
س��ه چهار بار رفت و آمد. به مرخص��ي مي آمد و 
زماني هم كه در جبهه بود برایمان نامه مي نوشت. 
مجيد خيلي خدایي بود و به جبهه هم كه مي رفت 
خدایي تر مي ش��د. امام را خيلي دوس��ت داشت. 
شجاعت امام را خيلي دوست داشت. مي گفت تا 
حاال در تاریخ نگفته كه كسي به امریكا بگوید هيچ 
غلطي نمي تواند بكند. چند بار هم براي دیدن امام 
تا جماران رفت و دوست داشت كارهایش موجب 

خشنودي امام خميني شود. 
چگونه متوجه شهادت پسرتان شدید؟

خبر شهادتش را كسي مستقيم به ما نگفت و من 
ماجراي ش��هادتش را از دوس��تانش شنيدم. روز 
شهادتش مي دیدم كه همسایه ها طور دیگري به 
ما نگاه مي كنند و انگار مي خواهند چيزي بگویند. 
نگو كه آنها خبر شهادت را مي دانستند، ولي دلش 
را نداشتند به ما چيزي بگویند. رفقایش مي گفتند 
مجيد تير  خورد و م��ا او را روي كولمان انداختيم 
و مي خواس��تيم به عقب بيایيم، ولي آنقدر آتش 
دشمن سنگين و تيراندازي زیاد بود كه نتوانستيم 
مجيد را با خودمان به عق��ب بياوریم و همانجا در 

منطقه عملياتي ماند. 

زمان�ي ک�ه آزم�ون داد دوب�اره ب�ه 
جبهه رفت و این بار خب�ر قبولي اش 
را در مراس�م ختم�ش ب�ه م�ا دادند. 
ای�ن ب�ار ه�م هم�ان همس�ایه مان 
روزنامه به دس�ت آم�د و همين طور 
ک�ه اش�ك مي ریخ�ت گف�ت مجيد 
در رش�ته پزشكي قبول ش�ده است

به من مي گفت اج�ازه بدهيد در اتاقي 
که باال دارم بچه ها را بياورم و به آنهایي 
که پول ندارند زبان یاد بدهم و برایشان 
کالس ه�اي تقویت�ی بگ�ذارم. گاهي 
اوقات ب�ه من مي گفت م�ادر براي من 
قهوه درس�ت کن ت�ا بخ�ورم و خوابم 
نب�رد و بتوانم درس بخوان�م. خودش 
دائمًا کتاب هاي پزش�كي مي خواند تا 
رزمندگاني كه جهاداطالعات پزش�كي اش را بيش�تر کند

 در خانواده شان موروثي است

ش�هيد حس�يني ش�باهت زیادي 
ب�ه بس�يجي هاي دوران دف�اع 
مق�دس داش�ت و از ای�ن جه�ت 
چه�ره اش 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�وریه سربند 
یا فاطمه زهرا)س( به سر می بست

  زهرا محمدزاده 
در روز ش�مار جبه�ه دف�اع از ح�رم، شش�م بهم�ن 1393 متعلق به پنج ش�هيد 
لش�كر فاطميون اس�ت که همگي در یك روز به ش�هادت رس�يدند. شهيدمحمد 
حسيني، ش�هيدبرات سلطاني، ش�هيد نقيب اهلل هزاره، ش�هيدمجتبي عبداللهي 
و شهيد س�يدحميد یزداني ش�هداي لش�كر فاطميون در این روز هس�تند. نكته 
ب�ارز در زندگي رزمن�دگان فاطمي�ون این اس�ت که اغل�ب آنها در ی�ك خانواده 
مجاهد به دني�ا آمده ان�د و در واق�ع خط جه�اد در خانواده ش�ان موروثي اس�ت. 

پاسخ جدول شماره 6408

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6409

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ش ا م  ا س ا ي  و ك ا ن و م 1
 ي س  ي گ ن ل ك  ي و ا ن هـ م 2
 خ ا ش  ز ا م  ج ز هـ  ر ا ت 3
 ا  ر ج ي ن  س ن ا س ا  ب ا 4
 ل م  و س  ز ي ا  ت ر ذ  ز 5
 ر ز گ  ت م ا ل س  ا د و س  6
 ي  و د ا ر ل ك  ك ن  ق ز ر 7
 ي ت  ت ن ا و  ا ي ر ت  ا و 8
 س ر د  س ل  ت ي س و ك ل  د 9
  هـ و هـ ي  هـ م ي ت ي  ل چ هـ 10
 ك  ا ن ا  و ا ن  ا ز  ك د 11
 و ا  ي ل ا ر ت  ل ي ل ش  ر 12
 ل و ك  ي ي ا  م ا ي  ك ا ا 13
 ي ر ي خ س ت  هـ ش ي م هـ  ر ز 14
 س ا ل ا م ا  ب ا ق ن  و هـ ي 15

 

از باال به پایين
     1- ميله بلند درآوردن تایر- گوهر سفيد   2- گالبی - كتاب س��اراماگو- گلوله خميری   3- همسر حضرت 
یعقوب- آدرس مستقيم- پول عربس��تان   4- كاالی نو- قوم ذبح ش��ده- انكار كردن- رمق آخر   5- عدد شروع 
بازی- بچه دان و مشيمه- كارگردان شبی كه ماه كامل شد   6- شهری در لرستان- مالك شدن- دستی   7- امر 
به یافتن- كيسه شكارچی- حصه   8- شانزدهمين سورۀ قرآن كریم- جنين- نحس   9- خياالتی- شهر و رودی 
در شمال- راه روشن   10- زمين- سخن زشت- معادل فارسی شيفت   11- از حواریون- مطابق روز- راه شاعرانه 
   12- گشوده- كرایه- آش- نام اسپينوزا، فيلس��وف هلندی   13- نوعی شيرینی- قسمتی از سمفونی كه خود 
آغاز و انجامی دارد- اجداد   14- از سيارات-جزیره مرجانی- ضرورت تيراندازی   15- پدر علم جغرافيا- ميدانی 

قدیمی در تهران

از راست به چپ
    1-  بيماری كم خونی ارثی- باشگاه فوتبال اسپانيایی     2-  تخت پادشاهی- ميمون- گرگ عربی   3- خراب 
و دورانداختنی- آدم حقير و بی اهميت- دش��تی در ایران   4- نوعی حلوا- همچني��ن- زیرپا مانده- ده هزار متر
   5- پرده داری خانه كعبه-  مطالعه اجمالی- جنس به ظاهر قوی     6- النه پرنده- بخش��ی از استان كرمان را 
 تشكيل می دهد -  از كلمات پرسشی   7- وسيله كمك حركتی كودك نوپا- ورزش معلوالن حركتی- تلفظ »و«
   8- اهلی- افيون- پوتين   9-درختی بزرگ با دانه های سياه - مهلت دادن- فيل ماقبل تاریخ   10- تن پرور-   
اسب تيزرو- ميوه تلفنی   11- درخت زبان گنجشك- بدون تغيير- دانشگاه معروف فرانسه   12- از پيامبران- 
ترمز چهارپا- سرمربی تيم ملی كش��تی فرنگی- كاشف ميكروب س��ل   13- نظر انتخاباتی- نویسنده لهستانی 
كتاب دهقانان- خدای هندو   14- پهلوانان-باران پياپی  - نخ افتتاح   15- محل شهادت شهيد چمران- محل 

نگهداری آالت جنگی صفویان
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط یك بار 
به کار روند.
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  شهيد سليمان زاده،  نفر اول ایستاده از چپ
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