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88498481ارتباط با ما

جدول

یاد کردی از شهید محمدرضا تورجی زاده، مداح دلسوخته ای که اردیبهشت66 آسمانی شد

نام حضرت فاطمه همواره بر لبان فرمانده گردان یازهرا جاری بود
  احمد محمدتبریزی

ش�هید محمدرضا تورجی زاده مانند دیگر شهدای دفاع مقدس، 
با توجه به معنویات و اخالقیات در زندگی اش به انس�انی مخلص 
و خاص تبدیل ش�ده ب�ود. هن�وز همرزمان ش�هید تورجی زاده 
س�وز صدای او را هن�گام مداح�ی و ب�ردن نام حض�رت فاطمه 
زهرا)س( به یاد دارن�د. فرمانده گردان یا زهرا)س( لش�کر امام 
حسین)ع( ارادت ویژه ای به مادر سادات داشت و در مداحی هایش 
نام ایش�ان را زمزم�ه می کرد. ش�هید تورج�ی زاده ارادت قلبی 
وی�ژه ای به ام�ام زمان)عج( داش�ت و ه�ر هفته ب�رای خواندن 
نماز امام زمان)ع�ج( از دارخوی�ن تا جمکران می رف�ت. ارادت 
ش�هید به اهل  بیت)ع( در تمام طول زندگی شان جاری و ساری 
ب�ود و تأثیر عمیقی بر رفتار و منش ش�ان داش�ت. به مناس�بت 
شهادت ایشان در 5 اردیبهشت 1366 نگاهی به زندگی و دوران 
رزمندگی ش�هید تورجی زاده انداختیم که در ادامه می خوانید.

  روزهای نوجوانی
ش��هید محمدرضا توراجی زاده در س��ال 1343 در اصفهان به دنیا 
آمد. شرایط خانوادگی اش به گونه ای بود که از همان دوران کودکی 
محمدرضا جذب مسائل دینی و مذهبی شد. از همان زمان تحصیل 
در کنار درس خواندن در مغازه پدر نیز کار می کرد. پدر به خاطر عالقه 
مذهبی، پسرش را برای مقطع راهنمایی در مدرسه مذهبی احمدیه 
ثبت نام کرد.سال 1356 مصادف ش��د با رفتن محمدرضا به مقطع 
دبیرستان. مادر ش��هید خاطره روزی را که برای ثبت نام محمدرضا 
رفته بودند، چنین تعریف می کند: »روزی که برای ثبت نام رفتیم، با 
دیدن بچه های آن مدرس��ه نگران شدم! چندتایی گوشه ای ایستاده 
بودند و الی انگشت هایش��ان س��یگار بود! چندتایی هم به تقلید از 
گنده الت  ها لباس پوش��یده بودند. وسط راه پش��یمان شدم و گفتم 
ممد، مامان، اینجا به درد تو نمی خوره . بیا تا بریم یه جای بهتر! آخه 
اینجا کجاست که تو میخوای بیای؟ این هم ش��د مدرسه؟ قراره یه 
مشت الت و لوت همکالس تو باشن؟  گفت مامان اینقدر نگران نباش. 
آدم باید خودش سالم باشه. شاید با کمک مدیر تونستیم یه کارایی 
بکنیم. حتی اگه یکی از اینها رو هم از جاده انحراف بیرون بکش��یم ، 
همین برای ما کافیه. 14سال بیشتر نداش��ت، اما به اندازه یک مرد 
30  ساله می فهمید. گفتم خدا کنه همین باشه که تو میگی.« شهید 
تورجی زاده مداح��ی و روضه خوانی را در دبیرس��تان هاتف با دعای 
کمیل آغاز کرد. ش��ب های جمعه در جمع دانش آم��وزان زیبا ترین 

مناجات را با خدای خویش داشت.
  عشق به لباس پاسداری

خیلی زود قیام های مردمی علیه رژیم پهلوی باال گرفت. محمدرضا 
از طریق خواهر بزرگ ترش با انقالب آش��نا شد. محمدرضا از طریق 
دوس��تان مدرس��ه، با چند نفر از جوانان انقالبی و روحانی دیگر نیز 
آشنا شد. این جوانان کانونی را در مس��جد ذکراهلل، واقع در خیابان 

چهارباغ پایین اصفهان تشکیل داده بودند و به فعالیت های انقالبی 
می پرداختند. برخی از آنان مانند شهید اصغر امین الرعایا و شهید رضا 
کفایت در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند. آنها عکس ها، اعالمیه  ها 
و نوارهای امام خمینی )ره( و دیگر رهبران انقالب را تکثیر و توزیع 
می کردند، جلس��ات مذهبی برپا کرده و یا در این مجالس ش��رکت 
می کردند.سال 1361 به جبهه عزیمت کرد و در تیپ نجف اشرف به 
خدمت مشغول شد و در چندین عملیات بزرگ شرکت کرد. شهید 
تورجی زاده عشق زیادی به پوشیدن لباس رزمندگی داشت و شهید 
حسن عزیزالهی این عش��ق را چنین توصیف می کند: »محمدرضا 
می گفت من از اینکه در این لباس هستم، احساس غرور می کنم. من 
تعجب کردم که غرور صفت خوبی نیس��ت و چرا شهید تورجی زاده 
چنین لفظی را به کار می برد. برای همین بعداً از او پرسیدم، منظورت 
از احساس غرور چیست؟ پاسخ داد از اینکه لباس سپاه پوشیده، برای 
اس��الم و قرآن می جنگم و دارم وظیفه الهی خود را انجام می دهم، 
احساس س��ربلندی و غرور دارم.« شهید تورجی زاده پس از عزیمت 
به جبهه در جمع رزمن��دگان به مداحی و نوحه س��رایی پرداخت و 
بسیاری از رزمندگان جذب نوای گرم و دلنش��ین او  می شدند و در 
وصیتنامه های خود تقاضا داش��تند، در مراسم هفته آنها محمدرضا 
دعای کمیل را بخواند. همرزمانش می گویند که کمتر مداحی را مثل 

او دیده بودیم، او عاشق حضرت زهرا )س( بود و هنگام شهادت ترکش 
به پهلو و بازوی او اصابت کرد.عالقه و تقاضاهای رزمندگان باعث شد 
او هیئت گردان یا زهرا )س( را تأسیس  کند که هر دو شنبه در جبهه 
در محل گردان و در هنگام مرخصی در اصفهان برگزار  می شد. شهید 
تورجی زاده به نماز اول وقت اهمی��ت فراوانی می داد و قرآن کریم را 
بسیار تالوت می کرد؛ همیشه دو ساعت قبل از نماز صبح به راز و نیاز 
می پرداخت. صدای گریه هایش گاهی موجب بیدار ش��دن دیگران  

می شد. این عبادت و راز و نیاز با معبود تا طلوع آفتاب ادامه داشت.
  اخالص و معنویت

بنا به صحبت های دوس��تان و همرزمان ش��هید،  او خیلی به مسائل 
معنوی عالقه داش��ت و همیشه سعی داش��ت که اعمالش با اخالص 
باشد. محمدرضا می خواست همه را به این سمت سوق دهد. دوست 
داشت همه را به سعادت برساند. بزرگ بود، بزرگ هم فکر می کرد و 
همت بزرگی هم داشت. محمدرضا برای نماز اهمیت زیادی قائل بود. 
آن را با مقدمات، آداب و مستحبات انجام می داد و بعد از نماز مشغول 
تعقیبات  می شد. از همان دوره نوجوانی سعی می کرد نماز را اول وقت 
و به جماعت بخواند. هنگامی هم که به جبهه عزیمت نمود، همیشه و 
هر جا بود، نماز جماعت را برپا می کرد.همرزم شهید، حسین صانعی، 
درباره ملزم بودن به برپایی نماز جماعت شهید می گوید: »در جبهه 

هر شب نماز باش��کوهی در مس��جد اردوگاه عرب برگزار  می شد، اما 
به دالیل امنیتی که امکان داش��ت از طرف دشمن شناسایی و مورد 
هدف قرار بگیریم، ظهر ها نماز جماعت برگزار نمی ش��د. تورجی زاده  
از اینکه نماز را به صورت فرادی می خواندی��م، ناراحت بود؛ بنابراین 
پیش��نهاد داد که داخل هر چادر یک نفر از بچه  ها امام جماعت شده 
و نماز جماعت برگزار ش��ود. خودش هم با وجود اکراهی که داش��ت 
امام جماعت گروهان ذوالفقار شد تا نماز جماعت برقرار شود.به فکر 
درست کردن یک مسجد در محوطه گردان بود و می گفت برای نماز 
جایی را باید تهیه کنیم تا کسی از آن عبور نکند و قداستش هم حفظ 
شود. با شوهرخواهرش نقشه مسجد را کشیدند و با مقداری مصالح و 
پوکه های توپ مسجدی درست کرد. خودش هم برای آوردن مصالح 
کمک می کرد و هر روز کارگران را با تویوت��ا می آورد و باالخره آنقدر 

تالش کرد تا مسجد درست شد.«
  تبعیت از فرمانده و رهبر

اطاعت عجیبی از فرماندهی داش��ت. همیش��ه تکه ای از وصیتنامه 
شهید چمران را به بچه  ها گوشزد می کرد و می گفت: »تندتر از امام)و 
والیت فقیه( نروید که پایتان خرد می ش��ود. از امام هم عقب نمانید 
که منحرف می شوید. « همیشه تأکید داشت حول یک محور بروید.
یک مثال نظامی هم می زد و می گفت: »ببینید، شب  ها که می رویم 
رزم شبانه یک بلدچی جلوی ستون اس��ت. فقط او راه را می شناسد، 
بقیه افراد حتی فرمانده، پشت سر هس��تند. این بلدچی راه را رفته و 
برگشته اس��ت. اگر تندتر از او حرکت کنیم، روی مین می رویم. اگر 
همه عقب بمانیم، یا اسیر می شویم یا کشته. ما االن در کشورمان یک 
بلدچی داریم که همه باید پشت سر او باشند؛ او کسی نیست جز رهبر 
عزیز ما.«محمد در وصیتنامه هایش هم به این نکته اشاره کرده بود: 
»عزیزان، امام را همچون خورشیدی دربربگیرید و به دورش بگردید. 
از مدار او خارج نشوید که نابودیتان حتمی است.« شهید تورجی زاده 
در نوار مصاحبه ای گفته اس��ت که آخرین پیام من این است که قدر 
امام و والیت فقیه را داشته باش��ید. خداوند می گوید اگر شکر نعمت 
کردید، نعمت را افزون می کنم. اگر هم کفران نعمت کردید، از شما آن 
را می گیرم. شکرگزاری از خدا فقط دعا به امام نیست، بلکه اطاعت از 

فرمان های اوست. قدر امام را بدانید. مواظب باشید دل امام به درد نیاید 
و خدای ناکرده از ما به امام زمان)عج( شکایت نکند. ما براساس نیازی 

که به اسالم داریم، باید تالش کنیم. اسالم به ما هیچ نیازی ندارد.
  خواندن نماز امام زمان

سردار حاج اسماعیل صادقی، شهید تورجی زاده را یک فرمانده چند 
وجهی، یک معلم اخالق و هم یک مربی دینی و تربیتی می داند. حال 
و هوای گروهان شهید تورجی زاده با بقیه گروهان های گردان متفاوت 
بود. حال معنوی ش��هید و دعا هایی که می خواند در روحیه بچه های 
تحت امرش تأثیر زیادی می گذاشت.به اذعان سردار صادقی، شهید 
بر دل ها فرماندهی می کرد و به واسطه همین معنویت و اخالق بود که 
واقعاً برکت گردان شده بود و ش��هید خرازی می گفت: گردان یا زهرا 
برکت لشکر اس��ت؛ هم به دلیل نام مقدسش و هم به خاطر معنویتی 
که بین بچه  ها حاکم اس��ت که این معنوی��ت بخش اعظمش مربوط 
به ش��هید تورجی زاده بود.زمانی که به ش��هید تورجی زاده پیشنهاد 
مسئولیت گروهانی داده شد، ایشان با شرط اینکه سه شنبه  ها تا عصر 
چهار شنبه با او کاری نداشته باشند،  مسئولیت فرماندهی را قبول کرد. 
بعد ها همرزمانش فهمیدند شهید مسیر 900 کیلومتری دارخ�وین 
تا جمکران را می رود و بعد از خواندن نم��از امام زمان )عج( دوباره به 
جبهه برمی گردد. یک بار برای یکی از همرزمانش تعریف کرده بود که 
یک بار 14 بار ماشین عوض کرده تا به جمکران برسد. بعد هم نماز را 

می خواند و سریع برمی گردد.
  گرفتن حاجت از امام رضا)ع(

شهید تورجی زاده در جبهه بار ها مجروح شد، به گونه ای که در میان 
دوستان به شهید زنده معروف بود و هر بار پیش از بهبودی کامل باز 
به جبهه عزیمت می کرد. دفعه آخری که شهید مرخصی گرفت و به 
خانه رفت، آخرین روزهای اسفند سال 65 بود. سر و صورتش پانسمان 
پیچ و دستش هم در گچ بود. این بار شدیدتر از قبل مجروح شده بود 
و حالت های عجیب تری داشت. تصمیم گرفت با برخی دوستانش به 
مشهد برود. برادرش علی که همسفر مش��هدش شده بود، می گوید: 
»محمدرضا روز اول اصاًل داخل حرم نرفت و دورادور به آقا سالم  داد. 
تا اینکه روز دوم زودتر از بقیه دوستان اذن دخول را خواند و وارد حرم 
شد. اشک می ریخت و با آقا صحبت می کرد. به او می گویند چرا روز اول 
داخل حرم نمی رفتی؟ پاسخ می دهد من تا حاجتم را از امام رضا)ع( 
نگیرم، داخل نمی آیم. البته من اینها را بعد از شهادتش فهمیدم. همان 
شب اول در مشهد، خواب امام رضا)ع( را دیده بود که به او گفته بودند 
تو بیا داخل حرم، ما حاجت تو را داده ایم. با این خوابی که در مش��هد 
دیده بود، می توان گف��ت که محمدرضا حاجت ش��هادتش را از امام 
رضا)ع( گرفت. « سرانجام شهید تورجی زاده 5 اردیبهشت سال 1366 
در ارتفاعات شهر بانه در اس��تان کردستان حین فرماندهی گردان یا 
زهرا)س( در سنگر فرماندهی به ش��هادت رسید. جراحتی که سبب 
شهادت وی شد، همچون حضرت زهرا)س( بود: جراحاتی بر پهلو و 

بازو و ترکش  هایی مانند تازیانه بر کمر ایشان.

گفت وگوی »جوان« با برادر شهید حمید علیزاده از شهدای عملیات الی بیت المقدس 

خرمشهر كه آزاد شد پیكر حمید هم به خانه برگشت
    صغری خیل فرهنگ

شهیدحمید علیزاده در س�ال 13۴۰ در اهواز به دنیا 
آمد و 2۰ روز قب�ل از آغاز عملی�ات الی بیت المقدس 
)آزادسازی خرمش�هر( در اردیبهشت ماه سال 1361 
در حالی که مسئولیت شناس�ایی منطقه عملیاتی را 
بر عهده داشت، به شهادت رسید. پیکر شهیدحمید 
علی�زاده در منطق�ه ای ما بین خ�اك ع�راق و ایران 
ماند تا بع�د از پایان عملی�ات و پیش�روی نیرو های 
خودی ب�ه عق�ب برگردانده ش�ود. برای آش�نایی با 
سیره و مقاطعی از زندگی تا ش�هادت حمیدعلیزاده 
در اولی�ن روز آغ�از عملی�ات الی بیت المق�دس 
با برادرش مس�عود علی�زاده به گفت وگو نشس�تیم.

    بسیجی معاف از خدمت
ما اهل اهواز هس��تیم. حمی��د متولد س��ال 1340 بود. 
تحصیالتش در مقطع دیپلم در رشته بازرگانی بود. زمانی 
هم که در دبیرستان بود، مرتب با معلم هایی که طرفدار 
رژیم شاه بودند، درگیر  می شد. کارش پخش اعالمیه در 
مدرس��ه بود. من هنوز چند نمونه از آن اعالمیه ها را نگه 
داشتم. چند باری هم ساواکی ها به او مظنون شده بودند، 
اما با وساطت پدرم از دست شان رها می شد. هر بار بیشتر 
از دفعه قبل مصمم تر در راهی که انتخاب کرده بود، قدم 

می گذاشت. بعد از پیروزی انقالب فعالیت های حمید در 
مسجد بیشتر هم شد. ایشان با کمیته انقالب اسالمی و 
نهادهای مردمی ارتباط داش��ت. حمید به علت بیماری 
در زمان کودکی یکی از چشمانش را از دست داد و برای 
همین از سربازی معاف شد، با این وجود در بسیج فعالیت 
داشت. کمی بعد وارد کمیته انقالب شد و در تیم حفاظت 

فعالیت کرد.
    رئیس دو چرخه سوار

مدتی بعد از حضورش در کمیته، برادرم به ژاندارمری رفت 
و مس��ئولیت کالنتری یک حصیرآباد را بر عهده گرفت. 
ایش��ان با دوچرخه به محل کارش رف��ت و آمد می کرد. 
می گفتیم تو رئیس کالنتری هستی، باید با ماشین بروی و 
بیایی، می گفت نه بنزین کم است. کمی بعد به طور اقساط 

به ایشان یک موتور دادند.
    اتاق دامادی

با آغاز جنگ حمید و برادر دیگرم محمد به جبهه رفتند. 
وقتی هر دو تصمیم گرفتند اعزام شوند، مادرم گفت هر 

دوی شما می خواهید بروید؟! خب اگر هر دوی شما شهید 
شدید، چه کنم ؟ اما بچه ها رضایت مادرمان را جلب کردند 
و مادر آنها را با رضایت قلب��ی بدرقه کرد. حمید و محمد 
قصد تأهل هم داشتند، اما جبهه را مقدم دانستند. خوب 
به یاد دارم مادرم دو اتاق از اتاق های خانه را برای آنها آماده 
کرده بود و وس��ایل هر کدام را داخل اتاق ها گذاشته بود، 
اما تقدیر برای حمید طوری دیگر رقم خورد و ش��هادت 

نصیب او شد.
    کمك به فقرا

در مورد ویژگی های حمید ش��اید بهتر این باش��د که از 
دوستان همرزمانش سراغ بگیریم. دوستانش می گفتند 
وقتی در کمیته مرکزی بود، نیمه های شب بلند  می شد 
و کفش ه��ای بچه ه��ا را واک��س می زد.حمی��د به همه 
احترام می گذاش��ت. اهمیت و توجه زی��ادی به اعضای 
خانواده داشت. بس��یار مهربان و خوشرو بود. اهل ورزش 
هم بود. بس��یاری از عکس های ب��ه یادگار مان��ده از او با 
لباس های ورزشی است. حمید انسان بی غل و غشی بود. 

از هر چه داشت به نیازمندان کمک می کرد. خانواده ما از 
سرمایه داران اهواز بود، اما حمید اصاًل به تعلقات دنیایی 
اهمیت نمی داد. همه فک��ر و ذکرش انقالب بود. آرزویش 

به ثمر نشس��تن آرمان های امام خمینی )ره( و کمک به 
مستمندان بود.به امام بسیار عالقه داشت. تمام بیانات و 
صحبت های امام را با گوش جان می ش��نید و به آن عمل 
می کرد. به ما هم توصیه می کرد از ایشان و فرامین ایشان 
پیروی کنیم. اهل نماز اول وقت بود. هر بار که صدای اذان 
را می ش��نید، مهیای نماز خواندن  می شد. می گفت شاید 

اجل مهلت ندهد و نمازم بماند.
    راز قبر خالی

دایی ام عبدالرئوف اهوازیان قبل از حمید به شهادت رسید. 
ایشان در سال 1360 در آبادان شهید شدند. ما همگی برای 
تشییع و خاکسپاری دایی به قبرستان رفته بودیم. کمی آن  
طرف تر قبری کنده بودند، حمید خوابید داخل قبر و گفت 
این قبر مال من است! کمی بعد من را به اینجا می آورند و 
دفن می کنند. وقتی داخل قبر خوابید، گفت: »چقدر خوب 
و اندازه ، دیگر نیاز نیست این طرف و آن طرفش را بزنید. هر 
وقت آمدید به دایی سر بزنید و فاتحه ای بخوانید، من را هم 
زیارت می کنید!« همه قبر ها پر شد، جز همان قبری که 

حمید داخل آن خوابیده بود. 
همان قبری که بعد از عملیات الی بیت المقدس محل دفن 
حمید شد. البته قبل از شهادت حمید مادرم خواب دیده 
بود. برای همین چند روز عجیب در انتظار شنیدن خبری 

از حمید بود.

    شناسایی عملیات الی بیت المقدس
تا اینکه ی��ک روز ظه��ر در خانه را زدند و خبر ش��هادت 
حمید را به پ��درم دادند. ابتدا به پ��درم تبریک گفتند و 
بعد هم گفتند که متأسفانه پیکرحمید بین خاك ایران 
و عراق اس��ت و تا پایان عملیات الی بیت المقدس امکان 
بازگرداندن پیکرش وج��ود ندارد. حمی��د در حالی که 
مسئولیت شناسایی منطقه عملیاتی الی بیت المقدس را بر 
عهده داشت، 20 روز قبل از آغاز عملیات با اصابت ترکش 
به ش��هادت رس��ید و پیکرش در منطقه ای مابین خاك 
خودم��ان و عراقی ها ماند. تا اینکه بع��د از اتمام عملیات 

پیکرش را برایمان آوردند.
    ترکش و شیشه عطر

ترکش به شیشه عطری که در جیبش بود، اصابت کرد. وقتی 
بعد از مدت ها برای شناس��ایی پیکرش رفتیم . تمام بدنش 
بوی عطر می داد. حمید در بخشی از وصیتنامه اش از مادر و 
پدرم خواسته بود در شهادتش گریه نکنند و صبور باشند. با 
اینکه به نماز و روزه اش اهمیت زیادی می داد، اما 500تومان 
در وصیتنامه اش گذاشته بود که برای نماز روزه های قضایش 
مصرف شود.امروز که به کشور و انقالب مان نگاه می کنیم و 
این امنیت و آرامش را می بینیم، باید به خودمان نهیب بزنیم 
که همه اینها به خاطر خون شهداست که اینچنین به ثمر 
نشسته است. ان شاءاهلل بتوانیم ادامه دهنده راهشان باشیم.
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