
وادي کتاب

نگاهي به داشته هاي يك کتاب منتشر شده در دهه60
وقتييادداشتهاييكعارفجوانكتابميشود

 فريده موسوي
»نصيحه العارف« کتابي اس�ت که س�ال 
1363 به اهتمام حاج جبرئيل مهدي پور، 
پدر ش�هيد صادق مهدي پور در خصوص 
زندگي، نامه ها و نوش�ته هاي اين ش�هيد 
گرانقدر منتشر شده بود. شهيد مهدي پور 
از ش�هداي عملي�ات والفجر4 ب�ود که به 
تاريخ 16دي ماه 1362 به شهادت رسيد. 
اين کتاب در ح�ال و هواي ده�ه60 و اوج 
جنگ منتشر ش�ده اس�ت و از اين حيث 
اختصاصاتي دارد که مي تواند براي خواننده 
نسل حاضر، جالب توجه باشد. باهم نگاهي 
ب�ه داش�ته هاي اي�ن کت�اب مي اندازيم. 
كتاب پيش رو از حيث شكل ظاهري؛ طرح 
جلد كتاب و همين ط��ور صفحه بندي و نوع 
نگارش بسيار س��اده و خودماني است. يك 
كتاب به اهتمام يك پدر ش��هيد، آن هم در 
حال و هواي دهه60 اولين حسي كه به آدم 
منتقل مي كند، معنويت نهفته در آن است. 

تصوير شهيد روي جلد كتاب پس زمينه اي 
از محراب دارد و آسماني كه با ماه و ستاره ها، 
آدم را ياد نماز ش��ب هاي عارفان مي اندازد؛ 
عارفاني كه بس��ياري از آنها در اوج جواني از 
زمين هاي خاكي جبهه هاي جنگ به افالك 
پرمي كش��يدند و صادق مهدي پ��ور يكي از 

آنها بود. 
تنها بخش كوتاهي از كتاب »نصيحه العارف« 
به زندگي شهيد مهدي پور اختصاص دارد و 
باقي آنها از روي دستنوشته ها و يادگاري هاي 
ش��هيد، جمع آوري شده اس��ت. شهيد كه 
در پايگاه بس��يج، ب��ه نوجوان��ان و نونهاالن 
آموزش هاي عقيدتي مي داد، مثل يك معلم 
پيام هايي از خودش به يادگار گذاش��ته كه 
مجموعه اي از مباحث ديني، اخالقي و حتي 

سياسي را پيش رو قرار مي دهد. 
در يك جاي��ي از كتاب، مطال��ب تحقيقاتي 
ش��هيد مهدي پور در خصوص ائم��ه اطهار 

همچون زندگان��ي امام عل��ي)ع(، زندگاني 
امام مهدي)ع��ج( و واليت ام��ام زمان)عج( 
مقاالتي آورده شده اس��ت. در همين بخش 
به قلم شهيد كه در تاريخ 20خردادماه 1360 
نگاش��ته اس��ت، مي خوانيم: »نيمه شعبان 
مشعلي درخشان و تابنده در شب تيره فام و 
يأس و نوميدي هاي تاريخ انساني فروزان است 
و دريچه هايي از دورنماي پيروزي ها و آينده 
درخشان بش��ريت را روي قلب هاي رنجور و 

ديدگان خسته مي گشايد...«
»نصيحه العارف« نه تنها يك نويسنده )خود 
شهيد( كه يك معلم دارد؛ استادي كه سعي 
مي كند مخاطبانش را از حيث مسائل اعتقادي 
و فرهنگي و ديني ارتقا بدهد. شهيد مهدي پور 
در يك بخش از نوشته هايش، به موضوعات 
سياس��ي هم اش��اره مي كند و س��عي دارد 
»حربه هاي امپرياليس��م و دست هاي پنهان 
امريكا، گروهك يا ستون پنجم و شايعه پراكني 

ستون پنجم و...« را تبيين كند. 
»بزرگ تري��ن س��الح و حرب��ه گروه ه��اي 
ضدانقالب يا همان ستون پنجم شايعه پراكني 
مي باش��د، يعني منتش��ر كردن مسائلي در 
جامعه كه هيچ گونه حقيقتي ندارد. عواملي 
كه باند ش��ايعه پراكني را تشكيل مي دهند، 
عبارتند از: مخالفان سرسخت انقالب اسالمي، 
ساواكي ها، خلقيون ضدخلقي ها، ناراضيان 
مرفه، سرمايه داران ضربه خورده، زمين خواران 
اموال مصادره شده، چپ نمايان روشنفكر و در 
رأس همه اينها روشنفكران غربي كه لحظه اي 
از شايعه پراكني و تضعيف روحيه مردم دست 

برنمي دارند.« )1359/9/15(
غير از وج��ه اعتقادي نوش��ته هاي ش��هيد 
مهدي پ��ور، خواندن اين كت��اب مي تواند به 
لحاظ تاريخي و ش��ناخت روحيات رايج در 
بين جوان هاي انقالبي اوايل انقالب و جنگ 
نيز مفيد باشد. با خواندن اين كتاب مي توانيم 
شمه اي از حال و هوا و دغدغه هاي اين جوان ها 
در روزهاي شروع جنگ را بدانيم. آنها عالوه بر 
جنگيدن با دشمن متجاوز و منافقان مسلح، 
سعي مي كردند انقالبي را كه خود به پيروزي 
رس��انده بودند از ش��ر جنگ نرم دشمن نيز 
محفوظ بدارند و جالب است اكنون كه دهه ها 
از پيروزي انقالب گذشته است، همين جنگ 
نرم و سخت و اقتصادي دشمن به شكل هاي 

ديگري رواج دارد. 
در انتها بخشي از متن كتاب را مي آوريم: 

»اكنون كه اين مطلب را مي نويس��م، ساعت 
حدود 9/5 است. امروز اربعين امام حسين)ع( 
و يارانش مي باش��د و م��ا در پ��ادگان ابوذر، 
قرارگاه خودمان كه گردان س��لمان اس��ت، 
مي باشيم. حدود 17روز از اعزام ما مي گذرد... 
در گوشه اي نشسته ام تا شايد بتوانم مطالبي 
به يادگار بنويس��م... آدم وقت��ي به بچه هاي 
پرشور و با روح نگاه مي كند، احساس حقارت 
مي كند... اينها خيلي با ارزش هستند. از همه 
چيز خود بريده اند و جان بركف براي نبرد با 

استكبار آمده اند...«
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88498481ارتباط با ما

»اکنون که اين مطلب را مي نويسم، 
س�اعت ح�دود 9/5 اس�ت. امروز 
اربعي�ن امام حس�ين)ع( و يارانش 
مي باش�د و م�ا در پ�ادگان اب�وذر، 
قرارگاه خودمان که گردان سلمان 
اس�ت، مي باش�يم. حدود 17روز از 
اعزام ما مي گ�ذرد... در گوش�ه اي 
نشسته ام تا ش�ايد بتوانم مطالبي 
به ي�ادگار بنويس�م... آدم وقتي به 
بچه ه�اي پرش�ور و ب�ا روح ن�گاه 
مي کند، احساس حقارت مي کند... 
اينها خيلي با ارزش هستند. از همه 
چيز خ�ود بريده اند و ج�ان برکف 
براي نب�رد با اس�تكبار آمده اند...«

گفت وگوي »جوان« با مسئول اطالعات - عمليات لشكر 41 ثاراهلل درباره رسوم رايج در فضاي جبهه ها

بين رزمنده ها رقابت بر سر پست نگرفتن بود!
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جدولسودوكو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط يك بار 
به کار روند.

جدولكلماتمتقاطع

  عليرضا محمدي
چن�دي پي�ش گفت و گوي�ي ب�ا حاج عل�ي 
نجيب زاده معاون اطالعات- عمليات لشكر41 
ثاراهلل در خصوص نقش اين لشكر به فرماندهي 
حاج قاسم سليماني در عمليات والفجر8 انجام 
داديم که در سالگرد اين عمليات منتشر شد 
اما از آنجا که حاج علي خاطرات جالبي نيز در 
خصوص نحوه حضورش در جبهه، رسوم رايج 
در بين رزمندگان و خصوصاً آنچه وي به عنوان 
»قرارداده�اي نانوش�ته« در جبهه ها عنوان 
مي کند، داش�ت، بخش ديگ�ري از گفت وگو 
با ايش�ان را به اين خاطرات اختصاص داديم 
که در اين شماره تقديم حضورتان مي کنيم. 

 شما از ارکان فرماندهي لشكر41 ثاراهلل 
بوديد، در ش�كل گيري اين لش�كر نيز 

نقش داشتيد؟
من ابتدا به عنوان س��رباز به جبه��ه رفتم. بعد 
بس��يجي ش��دم و 25ماه هم به عنوان بسيجي 
در جبهه بودم و سپس پاسدار شدم. تازه از عمر 
پاسداري ام مي گذشت كه حاج قاسم مسئوليت 
اطالعات عمليات لشكر را بر عهده بنده گذاشت. 
 چطور شد که اين سمت حساس به شما 
واگذار شد، اصاًل چطور به جبهه رفتيد؟

در جبهه يكس��ري قراردادهاي نانوشته اي بين 
رزمندگان وجود داش��ت كه توضيحش مفصل 
است. مخصوصاً حاج قاسم در برخورد با نيروهايش 
به اين قراردادهاي نانوشته توجه زيادي داشت. 
بن��ده 19فروردين س��ال60 به س��ربازي اعزام 
شدم. اصاًل جبهه رفتنم هم اتفاقي بود. وقتي كه 
دوره آموزش��ي را در 05كرمان گذراندم، خودم 
داوطلبانه به پشتيباني منطقه2 شيراز رفتم. آنجا 
با مسئولم حرفم شد و او هم من را براي تنبيه به 
دزفول فرستاد. آنجا گاهي مرخصي مي گرفتم 
و در اهواز پيش بچه بس��يجي ها و پاس��دارهاي 
كرماني مي رفتم و با آنها حش��ر و نش��ر داشتم. 
محمود صادقي پور و رضا عادلي از اولين دوستان 
بس��يجي بنده بودند كه بعدها هر دو به شهادت 
رسيدند. خالصه ارتباطم با رزمنده هاي تيپ كه 
آن موقع هنوز در حد گردان بود از آنجا ش��روع 
شد. بعد كه خدمتم تمام شد به عنوان بسيجي به 

تيپ41 ثاراهلل پيوستم. 
 قضيه قراردادهاي نانوشته اي که گفتيد 

چيست؟
يكي از اين قراردادهاي نانوش��ته به مسئوليت 
افراد برمي گشت. در جبهه هر كسي شايستگي 
مسئوليتي داشت، به آن سمت انتخاب مي شد. 
اين انتخاب گاهي به جايگاه و س��ابقه طرف هم 
ربطي نداشت. گاهي يك فرمانده وقتي مي ديد 
زيردستش از او شايسته تر است، داوطلبانه كنار 
مي كشيد تا آن ش��خص فرمانده بش��ود. خود 
من وقتي از سوي حاج قاس��م به عنوان فرمانده 
گردان 413 قائم انتخاب شدم، وقتي ديدم يكي 
از نيروهايم شايستگي بيش��تري نسبت به من 
دارد، ايش��ان را جاي خودم معرفي كردم. ماجرا 
برمي گردد به زماني كه با شهيد عليرضا اختراعي 
آشنا شدم. دو، سه ماهي از مسئوليتم مي گذشت 
كه ايش��ان پيش من آمد و گفت معرفي شده تا 
در گردان ما باش��د. آن موقع من بسيجي بودم 
و ايشان پاسدار بود. چند تا سؤال از او كردم و از 
شغل قبلي اش و سوابقش و اينها پرسيدم. ديدم 
او لياقت فرماندهي گ��ردان را دارد. طبق همان 
قراردادهاي نانوش��ته اي كه بين ما و حاج قاسم 
بود، من اجازه اين را داش��تم كه كس��ي ديگر را 
به عنوان فرمانده گردان معرفي كنم. اختراعي 
را جاي خودم گذاش��تم و چهار تا نيرويي را كه 
هميشه با بنده بودند، برداشتم و پيش حاج قاسم 

رفتم. حاجي از من پرس��يد چ��را آمدي؟ گفتم 
برادر اختراع��ي از من اليق تر بود و ايش��ان هم 
پذيرفت، البته رفتار من در واگذاري س��مت به 
شهيد اختراعي مسبوق به سابقه بود. سنگ بناي 
چنين رفت��اري را آقاي محمد رض��ا ايرانمنش 
مسئول مخابرات لشكر گذاش��ته بود. وقتي كه 
شهيد علي حاجبي به ايرانمنش معرفي مي شود 
تا در مخابرات مشغول بشود، ايرانمنش مي بيند 
حاجبي از او اليق تر است. علي آقا حاجبي قباًل 
در ستاد جنگ هاي نامنظم شهيد چمران بود و 
تجربه زيادي داشت. خالصه ايرانمنش مي گويد 
بهتر اس��ت حاجبي مس��ئول مخابرات بشود و 
من هم كنار ايش��ان باشم. اين رس��م در لشكر 
41ثاراهلل جا افتاد و خيلي هاي ديگر چنين كاري 

انجام دادند. 
 شما يك رزمنده س�رباز بوديد که بعد 
بس�يجي ش�ديد، چه نكت�ه اي باعث 

ماندگاري تان در فضاي جبهه شد؟ 
وقتي كه تصميم گرفتم بسيجي به جبهه بروم 
از من خواستند آموزش ببينم كه قبول نكردم. 
گفتم قباًل س��رباز بودم و آموزش ها را ديده ام. 
كوله ام را بس��تم و با همان لباس س��ربازي به 
مقر تيپ ثاراهلل كه در شهرك پيروز بين جاده 
انديمش��ك- دزفول بود، رفتم. برگه مأموريت 
نداش��تم و دژبان راهم نداد. همان طور معطل 
بودم كه ديدم يك برادر با لندكروزر آمد. جريان 
را به او گفتم. ايشان گفت سوار شو و خودش را 
معرفي كرد. حاج احم��د اميني فرمانده گردان 
حسين بن علي)ع( بود. گفت با سه شرط كمكت 
مي كن��م؛ اول اينكه بيايي گ��ردان خودم، دوم 
مسئوليت بپذيري و شرط سوم تا پايان جنگ در 
جبهه بماني. من گفتم شرط اول را قبول مي كنم 
و به گردان ش��ما مي آيم ولي مسئوليت قبول 
نمي كنم و قولي هم براي ماندگاري نمي دهم. 
رفتار حاج احمد طوري بود كه انگار س��ال بود 
من را مي شناس��د. بعد كه پيش س��اير بچه ها 
رفتم، با چنين برخوردي از طرف آنها هم رو به رو 
شدم. انگار كه سال ها همديگر را مي شناختيم. 
همان زمان كه وارد گردان حس��ين بن علي)ع( 
شدم، بچه هاي بس��يجي دوره ام كردند و از من 
مي خواس��تند كه مسئوليت ش��ان را برعهده 
بگيرم. اين رفتارها واقعاً ارزش��مند بود. آدم را 
جذب مي كرد و همين ها باعث شد تا پايان دفاع 

مقدس در جبهه ماندگار شوم. 

 در صحبت هاي تان گفتيد که يك جور 
قرارداد نانوشته بين نيروها و حاج قاسم 
بود، اي�ن قراردادها ج�زو خصوصيات 

فرماندهي ايشان بود؟
قراردادهاي نانوش��ته اي كه عرض مي كنم، در 
كل جبهه ه��ا ديده مي ش��د؛ در بحث پذيرفتن 
مس��ئوليت، در بحث برخورد فرمانده با نيرو و... 
هر فرماندهي هم شيوه خاص خودش را داشت. 
حاج قاسم هم با شناخت نيروهايش، با هر كسي 
يك جور قرارداد نانوش��ته امض��ا مي كرد. به هر 
كس��ي يه جور آزادي عمل مي داد. با هر كسي 
يه جور برخورد داشت. ايشان خيلي اهل بحث و 
تبادل نظر بود. گاهي روي يك عمليات يا اتفاق 

و حادثه اي با نيروهايش ج��دي بحث مي كرد. 
منظورم جدل نيس��ت بلكه تبادل نظر جدي و 
صريح است، مثاًل در خصوص اينكه يك عمليات 
بشود يا نشود، ما ساعت ها همديگر را مي ريختيم 
به هم. اين يك روش است. من تا شما را نريزم به 
هم، متوجه نمي شوم درونت چه مي گذرد. چه در 
چنته داري و چند مرِد حالجي، از ماحصل اين 
بحث ها مي شد بهتر نتيجه گرفت كه مثاًل فالن 
عمليات لو رفته است يا نه يا اقدام در فالن منطقه 
معقول است يا نه و... در خالل اين بحث ها شايد 
يكس��ري حرف هاي ركي هم بين م��ا رد و بدل 
مي شد، ولي وقتي از سنگر بيرون مي رفتيم، ديگر 
اين بحث ها نبود. باهم رفيق بوديم و هر كس��ي 
جايگاه خودش را داشت. ما نيرو بوديم و حاجي، 
فرمانده و بايد طبق همان نظري كه به تأييد جمع 

رسيده بود، فرمانش را اطاعت مي كرديم. 
 مسئوليت اطالعات و عمليات لشكر41 
هم که به ش�ما واگذار شد، طبق همان 
قراردادهاي بين خودتان و حاج قاس�م 

بود؟
بن��ده بع��د از عمليات كرب��الي5 عه��ده دار اين 
مسئوليت شدم. حاجي، من و تعدادي از دوستانم 
را كه معم��والً با هم بوديم و باه��م كار مي كرديم 
به عنوان ش��اه كليد مي ش��ناخت؛ يك جور آچار 
هم��ه كاره. هر جا نياز ب��ود از وجود ما اس��تفاده 
مي كرد، مثاًل قبل از عمليات والفجر8 ما را به خط 
هورالعظيم برد كه قرار بود عمليات فريب با ايذايي 
در آن انجام بشود، البته اوايل ما خبر نداشتيم هور 
منطقه اصلي عمليات نيس��ت. در آنجا به خودم 

آمدم و ديدم معاون شهيد يونس زنگي آبادي در 
تيپ شده ام، يعني در يك مقطع بنده به جانشيني 
تيپ رسيدم و سپس در تداوم مراحل آماده سازي 
عمليات، مسئوليت خط به من واگذار شد و جزو 
نيروهاي طرح و عمليات شدم. قيد و بند آن چناني 
نداشت. حاج قاس��م ما را اينطور ش��ناخته بود و 
توانايي هاي ما را اينطور متوجه شده بود كه هر جا 
نياز بود از وجود ما استفاده مي كرد. بر اساس همان 
قراردادهاي نانوشته، رابطه ايشان با ما اين طور بود. 
در خالل عمليات والفجر8 هم چون فرمانده يكي 
از گردان ها خواس��ت يك نفر راهنمايي اش كند، 
حاج قاسم از من خواست هدايت گردان ها از كنار 
اروند به جاده قشله را بر عهده بگيرم. در عمليات 
كربالي5 هم من معاون اطالعات- عمليات لشكر 
شدم و بعد از اين عمليات، حاج قاسم من را مسئول 
اين واحد كرد ك��ه قبول نمي ك��ردم و حاجي به 

زحمت راضي ام كرد. 
منظورت�ان اي�ن اس�ت که نخواس�ت 
ب�ا دس�تور ش�ما را مجاب ب�ه پذيرش 

مسئوليت کند؟
شيوه اش اينطور بود كه دوست داشت نيرو با ميل 
و رغبت مس��ئوليتي را بر عهده بگيرد. از طرفي 
ايش��ان وقتي يقين مي كرد يك نفر شايستگي 
الزم براي بر عهده گرفتن مس��ئوليتي را دارد، 
او را به آن س��مت انتخاب مي ك��رد. من قبل از 
عمليات كربالي5 جانش��ين اطالعات عمليات 
شدم. مسئوليت دادن به يك شخص در فضاي 
جبهه ها تشريفات خاصي هم نداشت، مثاًل يك 
روز حاج قاسم در يك مرحله از عمليات شناسايي 
من را به نيروهاي اطالعاتي لش��كر معرفي كرد. 
يك مرتبه هم به فرمانده تيپ ها و جانشين لشكر 
معرفي كرد و در خالل عمليات هم باز به نيروهاي 
ديگر معرفي كرد. بعد از عمليات كربالي5 من 
رسمي سپاه ش��دم. يك روز حاجي من را صدا 
زد و گفت با هم به س��نگر اطالع��ات- عمليات 
برويم. ايش��ان دس��ت من را گرفته بود. همان 
طور كه به س��نگر نزديك تر مي شديم، احساس 
كردم دستم را محكم تر فشار مي دهد. در آستانه 
س��نگر بوديم كه گفت مي خواهم تو را به عنوان 
مسئول اطالعات عمليات لش��كر معرفي كنم. 
شديداً مخالفت كردم. گفتم اين جايگاه شهدايي 
اس��ت كه من نمي توانم جا پاي آنه��ا بگذارم اما 
حاجي اصرار داشت كه مس��ئوليت قبول كنم. 
بعد داليلي آورد به اي��ن مضمون كه افراد كمي 
هستند مي توانند نقش��ه را روي زمين ببينند و 
موقعيت دشمن و نيروهاي خودي را پيدا كنند، 
تو هم اين خصوصيات را داري و مي تواني مسئول 
اطالعات عمليات باشي. شروع كردم قسم دادن 
به ايشان كه حاجي گفت در اين شرايط اگر آقا 
محسن )سردار رضايي( به امام بگويد نمي تواند 
ادامه بدهد خيانت كرده اس��ت. اگ��ر من به آقا 
محسن بگويم نمي توانم، جنايت كرده ام. اگر تو 
اين مسئوليت را نپذيري هم جنايت كرده اي و 
هم خيانت. بعد گفت كه من دارم به شما تكليف 
مي كنم. حاجي چش��م هاي خاصي داشت. هر 
كسي نمي توانس��ت به چش��م هاي ايشان نگاه 
كند. يك آن چشم در چشم شديم و ديدم اشك 
در چشمش حلقه زده است. بچه ها هم از سنگر 
سرك مي كشيدند و من ديگر نتوانستم مقاومت 
كنم و قبول كردم. حاج قاس��م مي توانست يك 
دستور صريح بدهد اما قراردادهاي نانوشته يا به 
نوعي دوس��تي ها، رفاقت ها، برادري ها و رسوم و 
مراودات جبهه اين طور ايجاب مي كرد كه رابطه 
فرمانده و نيرو يك رابطه مريد و مرادي باشد. اينها 
در جبهه ها بود و متأسفانه بعدها كمتر روي اين 
طور مراودات كار شد و خيلي از آنها به فراموشي 

سپرده شدند. 

در جبه�ه ه�ر کس�ي شايس�تگي 
مسئوليتي داشت، به آن سمت انتخاب 
مي شد. اين انتخاب گاهي به جايگاه و 
س�ابقه طرف هم ربطي نداشت. گاهي 
يك فرمانده وقتي مي ديد زيردستش 
از او شايسته تر است، داوطلبانه کنار 
مي کشيد تا آن شخص فرمانده بشود. 
خود من وقتي از س�وي حاج قاسم به 
عنوان فرمانده گردان 413 قائم انتخاب 
ش�دم، وقتي ديدم يك�ي از نيروهايم 
شايستگي بيشتري نسبت به من دارد، 
ايش�ان را جاي خودم معرف�ي کردم
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   نجیب زاده نفر اول از سمت چپ، سردار سلیماني هم در تصوير ديده مي شود


