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88498481ارتباط با ما

اولين آش�نايي  ش�ما با ش�هيد مهدي 
زين الدين در چه برهه ای از جنگ اتفاق 

افتاد؟
من قب��ل از عمليات رمضان در خدمت ايش��ان 
بودم. در كل از قب��ل عمليات رمضان صميميت 
من با شهيد خيلي زياد شد. اين صميميت زماني 
شكل گرفت كه آقا مهدي فهميد من فرزند شهيد 
حسن صفائيان هستم و برادرم نيز در ستاد لشكر 
اس��ت. بعد از آن هر زمان كه ايشان مي خواست 
به قرارگاه برود و كس��ي همراهش نب��ود با هم 
مي رفتيم. اولين بار به من گفت بيا با هم به قرارگاه 
برويم، رانندگي كه بلدي؟ وقتي با هم به قرارگاه 
مي رفتيم در داخل ماش��ين روض��ه مي خواند، 
مداحي و صحبت و نصيحت مي كرد. بيشترين 
مالقاتش در قرارگاه با ش��هيد حسن باقري بود. 
بعضي مواقع هم همراه ش��هيد باقري و ش��هيد 

زين الدين آب تني مي كرديم. 
اعتماد به جوانان در دوران دفاع مقدس 
خيلي پررن�گ ب�ود و يك�ي از جوانان 
فرمانده شهيد زين الدين بود. دليل اين 
اعتماد به جوانان و جوانگرايي در دفاع 

مقدس را چه مي دانيد؟
چون بحث عشق و ش��هادت بود ريسك پذيري 
جوانان باال بود. شايد كس��ي كه سن و سالي از او 
گذشته باش��د و  بخواهد خط را بگيرد و حركت 
كند تمام موارد ايمني را زيرنظر بگيرد. در صورتي 
كه اگر جوانان ي��ك درصد هم احتمال موفقيت 
مي دادند جانفشاني مي كردند تا كار انجام شود. 
اميرالمؤمنين مي فرمايد از چيزي كه مي ترسي 
بايد طرفش بروي. بچه ها هم براي رس��يدن به 
هدفش��ان ترس را كنار مي گذاشتند. شجاعت 
رزمندگان زبانزد بود. اين جوانان به دليل عشق 
به ش��هادت، از مرگ نمي ترسيدند.چون عاشق 
ش��هادت بودند ترسي برايش��ان وجود نداشت. 

عشق به شهادت، شجاعت و انرژي مثبت زيادي را 
با خود به همراه مي آورد و باعث مي شد نيروها به 
دل دشمن بزنند. البته قبل از آن آموزش هاي الزم 
را مي ديدند. فرماندهان رده  باالي ما آموزش هاي 
خوبي دي��ده بودند. گاه��ي در برخ��ي محافل 
مي گويند بس��يجي ها زمان جن��گ چيزي بلد 
نبودند، حرفي كه به هيچ عنوان درست نيست. 
فرماندهان رده  ب��االي ما ه��وش نظامي بااليي 
داشتند. شهيد زين الدين را به عنوان يك نابغه و 
يك مبتكر نظامي مي شناسم. زماني كه در قرارگاه 
كربال كالك نظامي را كه جلوي شهيد زين الدين 
مي گذاشتند ايشان مطالب نظامي اي را مي گفت 
كه باعث تمجيد و تحس��ين فرمانده باتجربه اي 
مثل شهيد صيادشيرازي مي شد. شهيد زين الدين 
نابغه عصر خودش بود و به همين دليل صدام براي 
سرش جايزه تعيين كرده بود. گفته بود هر كسي 
مهدي زين الدين را به شهادت برساند يا سرش را 
برايم بياورد به او جايزه مي دهم. من در چند طرح 
نظامي كه شهيد زين الدين به طور مستقيم وارد 
شد و طرح عمليات داد شركت كردم  همگي آنها 

به لحاظ اصول نظامي عالي بودند. 
 يكي از ويژگي هاي خ�وب جوان بودن 
فرماندهان باعث ايجاد رابطه نزديك با 

نيروها هم مي شد؟
يكي از داليل هم همين است. فردي كه جوان و 
پرانرژي است با جوان ها بهتر مي تواند كار كند. 
جوانان با جوان��ان راحت تر و موفق تر هس��تند. 
آن زمان نيروه��ا حاضر بودند جانش��ان را براي 
فرمانده  شان و فرمانده جانش را براي نيروهايش 
بدهد. اي كاش از سخنراني هاي شهيد زين الدين 
فيلم هايي باش��د تا شور و ش��وق نيروها هنگام 
سخنراني شان را ببينيد. وقتي اعالم  شد فرمانده 
تيپ 17 علي بن  ابيطالب)ع( برادر مهدي زين الدين 
مي خواهد بعد از نماز جماعت ظهر سخنراني كند 

همه منتظر بودند ببينند فرمانده لشكر چه كسي 
است. بعد وقتي شهيد زين الدين بلند مي شد همه 
با خوشحالي از جواني فرمانده شان  مي گفتند و 
به جواني اش عش��ق مي ورزيدند. آقا مهدي هم 
س��خنراني جانانه اي كردند و مجلس مثل توپ 
تركيد. بعد از س��خنراني، نيروها دورش ريختند 
و ايشان را گرفتند و رها نمي كردند. از بس همه 
به سمت ايشان هجوم آوردند كه لباس هايشان 

پاره شد. 
شهيد زين الدين قبل از اينكه پاسدار باشد طلبه 
بود. در صحبت كردن سخنران مسلطي بود، فن 
بيان خوبي داشت و مطالب را خيلي روان و شيرين 
بيان مي كرد. چون خودش جوان بود احساسات 
جوانان را به خوبي درك مي كرد. مثل برادر به هم 
نزديك بوديم. گاهي براي عملياتي ايشان مستقيم 

تمام معبرها را كنترل مي كرد. گاهي مس��افت 
زيادي را سينه خيز مي رفت و سركشي هايش را 
انجام مي داد. كدام فرمانده در كجاي دنيا چنين 
كارهايي ب��راي نيروهايش مي كند؟ در بيش��تر 
عمليات هايي كه لشكر 17 انجام مي داد  ايشان 
و شهيد باقري مستقيم وارد مي شدند و ريز كار 
بچه هاي اطالعات عمليات را نظارت مي كردند 
و نظر فني مي دادند. من بعد از سال ها همچنان 
مي گويم فرمانده من شهيد زين الدين است. هنوز 
هم ايشان فرمانده من است و وقتي مي خواهم يك 
كار شخصي انجام دهم از ايشان انرژي مي گيرم. 
آقا مهدي خيلي دوست داش��تني و باانرژي بود. 
شهيد حس��ن باقري هم همينطور بود و هر دو 

هوش باالي نظامي داشتند. 
ساده زيس�تي و حساس�يت  ش�هيد 
زين الدين مثل ساير فرماندهان دوران 
دفاع مق�دس روي بيت المال زبانزد بود 
و آن نس�ل از فرمانده�ان را مي توانيم 
به عنوان يك الگوي خ�وب به جامعه و 

مسئوالن معرفي كنيم. 
ديگر مثل ايشان نداريم. شهيد زين الدين حقوق 
معمولي كه يك پاسدار مي گرفت را مي گرفت. از 
هيچ امكانات دولتي اس��تفاده نمي كرد. بارها به 
ايشان گفته بودند شما بايد راننده شخصي داشته 
باش��يد ولي آقا مهدي مي گفت راننده شخصي 
نمي خواهم، معموالً يا خودش رانندگي مي كرد 
يا با رفقايش جاي��ي مي رفت. به جرئت مي گويم 
ايشان از 24 س��اعت ش��بانه روز 20 ساعتش را 

پاي كار بود. 
با توجه به ش�ناخت و نزديكي ش�ما با 
شهيد زين الدين اگر بخواهيد جهان بيني 
 و اهدافشان را برايمان شرح دهيد به چه 

مواردي اشاره مي كنيد؟

عشق شهيد زين الدين سپاه و خدمت به مردم بود. 
در مراسم خواستگاري ش��ان من حضور داشتم. 
آنقدر با هم صميمي ش��ده بوديم كه آقا مهدي 
از من خواست من را به عنوان برادرش به مراسم 
خواستگاري ببرد. آقا مجيد برادرشان در مجلس 
بود ولي باز با اين حال من را هم همراهشان بردند. 
آن شب در جريان خواستگاري آقا مهدي گفت با 
عرض معذرت، اين ازدواج اول من نيست و ازدواج 
دومم است. همه حتي پدر و مادرشان هم تعجب 
كردند. ايش��ان ادامه داد ازدواج اول من با سپاه و 
جنگ است و اگر با اين مسئله مشكل داريد االن 
بگوييد. مي گفت االن جنگ است و بعد از جنگ 
بازسازي و خدمت به جامعه برايم در اولويت است. 
عشقش خدمت به مردم ايران بود. نسبت به مردم 

احساس دين مي كرد. 
ازدواجشان هم در نهايت سادگي و بدون 

تشريفات انجام شد؟
اجازه نداد ما چيزي برايشان بخريم. تابستان بود 
و من مي خواستم يك كلمن يونوليتي بخرم و در 
خانه بگذارم تا داخلش يخ بگذاريم اجازه آن را هم 
نمي داد. اجازه نداد يك پتو يا قاش��ق از لشكر به 
خانه شان برود. وسايل خانه اش را در ساده ترين 
حالت ممك��ن خريده بود. حق��وق آقا مهدي به 
عنوان فرمانده لش��كر  هيچ فرقي با پاسدارهاي 
معمولي نمي كرد. حقوق هر پاسدار مجرد هزار 
تومان بود، اگ��ر متأهل مي ش��د 800 تومان به 
آن اضافه و به ازاي هر بچه 300 تومان ديگر هم 
اضافه مي ش��د. آقا مهدي هم با توج��ه به اينكه 
عقد كرده بود حقوقش 1800 تومان مي ش��د و 
با توجه به حقوقش خ��رج مي كرد. در يك محله 
قديمي در مركز ش��هر اهواز خان��ه اي پيدا كرد. 
خانه با موكت هاي قديمي موكت شده بود. يك 
گاز روميزي كوچك داش��ت، يك ق��وري، دو تا 
استكان، يك قابلمه كوچك، دو تا بشقاب و دو تا 
قاشق. همين! روزي كه خانمش به خانه آمد راديو 
و تلويزيون در خانه نبود. شايد جوان هاي االن باور 
نكنند ولي در ساده ترين شكل ممكن زندگي شان 
را شروع كردند. مي گفت پول براي خريد وسايل 
بيشتر ندارم. وقتي مي گفتيم از پدر خودتان يا پدر 
همسرتان قرض بگيريد مي گفت چرا به ديگران 
زحمت بدهم. تأكيد داش��ت دين كسي نبايد بر 
گردنش باشد و مي گفت االن يك بسيجي از اينجا 
رد ش��ود و ببيند تجهيزات و امكانات زندگي  ام 
بيشتر است چه فكري با خودش مي كند. شهيد 
زين الدين به اميرالمؤمني��ن)ع( در زندگي اش 
اقتدا كرده  و ساده زيستي زندگي شان را از ايشان 

الگو گرفته بود. 
همسرشان نسبت به سبك زندگي شهيد 

زين الدين اعتراضي نداشتند؟
خوش��بختانه همسرش��ان ه��م همراهش��ان 
بودند. ش��هيد زين الدين روز اول خواس��تگاري 
تمام روحيات و خواس��ته هايش را مطرح كرد و 

جانباز مهدي صفائيان در گفت وگو با »جوان« از قدرت فرماندهي و ساده زيستي شهيد مهدي زين الدين مي گويد 

اميرالمومنين)ع( مقتداي آقا مهدي در زندگي بود

ش�هيد زين الدين حقوق معمولي كه 
يك پاسدار مي گرفت را مي گرفت. از 
هيچ امكانات دولتي استفاده نمي كرد. 
بارها به ايش�ان گفته بودند شما بايد 
راننده ش�خصي داش�ته باش�يد ولي 
آقا مه�دي مي گفت راننده ش�خصي 
نمي خواهم، معموالً يا خودش رانندگي 
مي كرد يا با رفقايش جايي مي رفت. به 
جرئت مي گويم ايش�ان از 24 ساعت 
شبانه روز 20 س�اعتش را پاي كار بود
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همسرشان با فهم كامل ش��هيد را همراهي كرد. 
سبك زندگي ش��هيد زين الدين با الگوهاي االن 
س��ال ها فاصل��ه دارد. در جامعه اي ك��ه دور و بر 
خودم هست چنين سبك زندگي اي را نمي بينم. 
متأسفانه نتوانستيم چنين الگوهايي را به جامعه 
معرفي كنيم. شهيد زين الدين همان زمان ارادت 
ويژه اي به خانواده شهدا و ايثارگران داشت. در حال 
حاضر ارادت به خانواده ش��هدا در حد شعار شده 
است. امروز حق شهيد زين الدين به خوبي ادا نشده 
و در جامعه براي بسياري از مردم گمنام است. در 
تهران اگر از كسي بپرسيم ش��هيد زين الدين را 
مي شناسيد خيلي ها ايشان را نخواهند شناخت 
و اين يك دين بزرگ بر گردن رسانه هاي عمومي 

است تا اين مسائل را به جامعه انتقال دهند. 
زمان�ي ك�ه آن عك�س را روي تخ�ت 
بيمارس�تان هم�راه ش�هيد زين الدين 
انداختيد چه صحبت هاي�ي بين تان رد 

و بدل شد؟
آن عكس را يك ماه قبل از ش��هادت ايشان از ما 
گرفتند. زماني كه مجروح شدم شهيد زين الدين 
براي انج��ام مأموريت ب��ه كردس��تان رفته بود. 
مأموريت جديد لشكر در غرب كشور بود و لشكر كه 
مستقر شد به شهيد زين الدين اطالع دادند كه من 
مجروح شدم. ايشان هم به  مالقاتم به بيمارستانم 
در س��منان آمد. آن روز شهيد زين الدين كمي با 
من شوخي كرد و گفت مرد حسابي خودت را به 
بيماري زده اي تا در عمليات بعدي شركت نكني. 
گفتم نه بابا، سه تا از شريان هايم قطع شده و اين 
چه حرفي است. بعد مي گفت زودتر خوب شو تا 
عمليات بعدي را انجام دهيم، ت��و بايد تا آن جلو 
بروي. با هم زياد شوخي داش��تيم. خبر شهادت 

ايشان را در بيمارستان به من دادند. 
ش�هادت ايش�ان خيلي اتفاقي و ناگوار 
بود. زماني كه فهميدي�د فرمانده تان به 

شهادت رسيده اس�ت،  چه احساسي به 
شما دست داد؟

سال 1360 پدرم در آغوشم شهيد شد. عراقي ها 
جلوي چش��مانم گلوله اي به صورت پدرم زدند. 
گلوله از گون��ه اش به صور تش خورد و از پش��ت 
گردنش خارج ش��د. پ��درم در بغلم ج��ان داد و 
شهيد شد. آن زمان 18 س��اله بودم و سن و سال 
زيادي نداشتم. داغ خيلي بزرگي بود. من خيلي 
به سر و صورت خود زدم و زمين و زمان را چنگ 
مي  زدم. داغ ش��هيد زين الدين برايم اگر بيشتر از 
شهادت پدرم نباش��د كمتر نبود. زماني كه خبر 

شهادت ش��هيد زين الدين را به من دادند همان 
احساس شهادت پدرم را داش��تم. من از شنيدن 

خبر شهاد تشان بهت زده شده بودم. 
اگر بخواهيم محبوبيت ايشان را در كنار 
مواردي كه اشاره كرديد در نظر بگيريم 

آيا موارد ديگري را هم شامل مي شود؟
اگر االن جمع خوبي هايي كه در وجود كسي است 
را مطرح كنيد، مي بينيد شهيد زين الدين تمام اين 
خوبي ها را داش��ت. تواضع، محبت، خوشرويي و 
دانش نظامي شان زبانزد بود. خيلي از كارشناسان 
نظامي كشور در يك رش��ته تخصص دارند. مثاًل 
مي گوين��د اين فرد تخصصش موش��ك ،تانك يا 
توپخانه است ولي شهيد زين الدين به ريز جزئيات 
مس��ائل نظامي اش��راف داشت. ايش��ان در تمام 
زمينه هاي نظامي اطالعات جامع و كاملي داشت 
كه نمونه اش كم پيدا مي ش��د. مثاًل درباره تانك 
صحبت مي كرديم تمام اطالعات تانك ها را بلد بود 
يا درباره قايق ها صحبت مي كرديم خيلي ريز نظر 
مي داد. اگر شما تمام خوبي را جمع كنيد در وجود 

ايشان پيدا مي كنيد. 
با شما شوخي زياد داشته و در عين شوخ 
بودن جديت هم داشتند. چطور اينگونه 

رفتار مي كردند؟
اخالقش��ان طوري نبود كه بخواه��د در جمع با 
كسي شوخي كند. يك بار نشد حتي در يك جمع 
سه نفره با كسي شوخي كند. با روحيات من هم 
آشنا بود و مي دانس��ت اگر در جمع دو نفره مان با 
من ش��وخي كند، من بخواهم سوء استفاده كنم. 
شوخي هايشان حد و مرز و احترام داشت. برخي با 
شوخي هايشان شخصيت طرف مقابلشان را خرد 
مي كنند ولي ايش��ان با شوخي هايشان هيچ گاه 
شخصيت من را زير سؤال نبرد. احترام طرف مقابل 
هميشه سرجايش بود. ديده بودم با شهيد باقري 
هم شوخي مي كرد. مثاًل وقتي با هم براي آب تني 

مي رفتيم مي ديدم كه با بچه ها شوخي مي كنند. 
شوخي هايش��ان در حد تغيير روحيه و فضا بود. 
شوخي هايشان حساب شده بود. آب تني هايمان 
هم به قصد تفري��ح و لذت نب��ود. اينطوري نبود 
كه براي بيكاري آب تن��ي كنيم. آب تني هايمان 
زماني بود كه ايش��ان مي خواست لباس هايش را 
بشويد يا استحمام كند. مثالً وقتي براي شناسايي 
مي رفتيم و لباس و بدنمان خاكي و گلي مي شد 
و خبر مي رسيد كه فرمانده اي به قرارگاه خواهد 
آمد س��ر راه براي آب تني به نهر ي��ا رودخانه اي 
مي رفتيم. ايشان لباس هايش را مي شست و آبي 
به سر و صورتش مي زد. يك بار به رودخانه دزفول 
رفتيم. از شدت گرما لباسمان ش��وره بسته بود. 
قبل از رفتن آنها را شستيم. كمك كرديم آنها را 
چالنديم و گذاشتيم روي سنگ ها تا خشك شود. 
همچنين زماني كه مي  خواستيم به قرارگاه يا شهر 
ديگري برويم در مسير به ما آموزش مي داد. اولين 
مربي زبان عربي من آقا مهدي بود. با من عربي كار 
مي كرد و به من مي گفت كه زب��ان عربي ات بايد 
خوب شود. مي گفت بچه حزب اللهي ها بايد مطالب 
آموزشي را به بهترين شكل بلد باشند. هميشه من 
را نصيحت مي كرد و مي گفت ش��ما پاسدارها در 
تمام مس��ائل الگو و درجه يك باشيد. يا مطالب 
شرعي، عقيدتي و سياسي را مطرح مي كرد. ايشان 

معلم هميشگي من است. 

  احمد محمدتبريزي
ش�هيد مهدي زين الدين فرمانده لش�كر 17 علي بن ابيطالب)ع( در 
كنار فرماندهان بزرگي مثل حاج احمد متوس�ليان، ش�هيد حس�ن 
باقري، ش�هيد مهدي باكري، حاج ابراهيم همت و صدها فرمانده نام 
آش�ناي ديگر از نوابغ نظامي جنگ تحميلي است. شهيد زين الدين 
در 23 س�الگي فرمانده لشكر ش�د و در چندين عمليات  بزرگ دفاع 
مقدس حض�ور داش�ت. ش�هيد زين الدين در كن�ار نب�وغ و مهارت 
نظام�ي، در ويژگي هاي اخالقي و رفتاري نيز س�رآمد ب�ود. اخالص، 
ساده زيس�تي و رعايت بيت المال از خط قرمزها و اصول مهم زندگي 
ايش�ان بود و بارها تك�رار مي كرد ك�ه در مقابل بيت المال مس�ئول 

هستيم. شهيد زين الدين در آبان س�ال 1363  همراه برادرش مجيد 
زين الدين در مأموريتي كه از كرمانشاه به سوي سردشت آذربايجان 
غربي درحركت بود در منطقه تپه س�اروين، ب�ا گروه هاي ضد انقالب 
درگير شد و در 25 سالگي به فيض ش�هادت نائل آمد. جانباز، مهدي 
صفائيان از نيروهاي ش�هيد زين الدين حرف ها و خاط�رات زيادي از 
روزهاي تكرارنش�دني دفاع مقدس دارد. صفائي�ان در جبهه رفاقت 
نزديكي با ش�هيد زين الدين داش�ت و به نوعي برادر هم محس�وب 
مي ش�دند. اين رزمنده و جانباز دفاع مقدس كه پ�درش در عمليات 
طريق الق�دس در آغوش�ش ب�ه ش�هادت مي رس�د، در گفت وگو با 
»جوان« از خاط�رات و س�يره و منش ش�هيد زين الدي�ن مي گويد. 

ش�هيد زين الدي�ن ب�ه ري�ز جزئيات 
مسائل نظامي اش�راف داشت. ايشان 
در تمام زمينه هاي نظام�ي اطالعات 
جامع و كاملي داش�ت ك�ه نمونه اش 
كم پي�دا مي ش�د. مثاًل درب�اره تانك 
صحب�ت مي كردي�م تم�ام اطالعات 
تانك ها را بل�د بود يا درب�اره قايق ها 
صحب�ت مي كردي�م خيلي ري�ز نظر 
مي داد. اگر ش�ما تم�ام خوبي را جمع 
كنيد در وجود ايش�ان پيدا مي كنيد
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   عيادت شهيد زين الدين از  مهدي صفائيان يک ماه قبل از شهادت


