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روايتيازشهيدامنيتاحمدجزينيزادهاززبانپدرشهيد
خدمت در مناطق محروم را دوست داشت
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اس�تواردوم»احمدجزينيزاده«متولد
سال1369درشهرس�تانبمازمأموران
انتظام�يشهرس�تانمين�ابب�ودك�ه
17شهريورماه1397حينگشتزنيدر
منطقهتوكهوردردرگيريبااشرارمسلح
درمحورمواصالتيسرنيبهشهادترسيد.
احمدباآنکهعضورنيرويانتظاميبود،اما
بسيجيوارخدمتميكردوعاشقحضور
درمناطقمحرومب�ود.حاصلهمکالمي
ماباضرغ�امجزينيزادهپدرش�هيدكه
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احمددرچهساليبهدنياآمدوچطور
فرزنديبرايشمابود؟

احمد سال ۱۳۶۹ در ش��هر بم به دنيا آمد و 
در زمان شهادت ۲۸ سال داشت. پسرم آرام 
و س��ربه زير بود. ما هيچ وقت عصبانيتش را 
نديديم. سنگ صبور فاميل و آشنا شده بود. 
با صبوري و متان��ت خاصي به حرف ديگران 
گوش مي كرد. همي��ن خصوصيات اخالقي 
قلبش را روش��ن و مهربان ك��رده بود. احمد 

در خانواده انقالبي بزرگ ش��ده بود. خدمت 
به م��ردم آرمانش ش��ده بود. اخ��الق خوب 
و مردمداري اش باعث ش��ده ب��ود محبوب 

خيلي ها باشد. 
چطورشدخدمتدرناجاراانتخاب

كرد؟
دانشگاه كه قبول شد، گفت مي خواهد برود 
استخدام نيروي انتظامي شود. ابتدا من كمي 
مخالفت كردم. مي گفتم پليس بودن سخت 
اس��ت. براي خدمت انقالبي ج��اي ديگر را 
انتخاب كن. احم��د قبول نمي ك��رد. اصرار 
داشت جذب ناجا شود. مي گفت: »من دنبال 
راحتي نيس��تم. دلم مي خواهد بيش��ترين 
خدمت را به مردم كنم. سختي اين كار هرچه 

هم كه باشد، به جان مي خرم!«
چهزمانيبهاستانهرمزگانرفت؟

فرم انتقالي براي خدمت در استان هرمزگان 

را به اصرار خ��ودش پر ك��رد. رئيس پليس 
امنيت ش��هرمان با اين مس��ئله به ش��دت 
مخالفت كرد. احمد كه ديد تالش هايش در 
شهرستان به نتيجه نرسيد، از استان پيگيري 
كرد و درخواس��ت داد. باالخره انتقالي اش را 
گرفت. آن روزها همس��رم خيلي نگران بود. 
مي پرس��يديم: »حاال چرا هرم��زگان؟ آنجا 
خطرناك اس��ت.« لبخند مي زد و مي گفت: 
»آنجا را بيشتر دوست دارم. دلم مي خواهد در 

مناطق محروم خدمت كنم!«
انگار از همه چيز خبر داش��ت. در بندر خانه 
خريد، اصرار كرد س��ندش را به نام من بزند. 
مي گفت: »به نام خودت ب��زن. دو روز ديگر 
اتفاقي براي من بيفتد چه؟« احمد با اطمينان 
مي گفت: »نه، براي ش��ما اتفاقي نمي افتد. 
براي من مي افتد.« م��ا حرف هايش را جدي 
نمي گرفتيم. به خنده واگذارش مي كرديم. 
شايد دلمان نمي خواست كه باور كنيم. احمد 
مي گفت: »بعد از عيد من شهيد مي شوم.« 
مي خنديديم. فكر مي كرديم شوخي مي كند. 
مي گفتيم: »باشه. برو. حتماً شهيد ميشي.« 
باور نمي كرديم كوچه هاي شهرمان سال ها 
بعد از جنگ هم بخواهد ش��هيد ببيند. فكر 
مي كرديم احم��د به خاطر روحي��ه انقالبي 
و فدايي اش اي��ن حرف ه��ا را مي زند. حتي 
وقتي روز عيد قربان به خانه خواهر م رفتيم 
هم باورمان نشد. برادرم بعد از قرباني كردن 
گوسفند، احمد را بوس��يد. گفت: »من آرزو 
به دل مي مانم احمد. مي خواهم عروسي تو 
را ببينم. دس��ت بجنبان.« چهره احمد انگار 
نوراني ش��ده بود. لبخن��دش حالت خاصي 
داشت. گفت: »آرزو به دل نمي ماني عمو. من 

زودتر از تو ميروم.«
چ�هزمان�يخب�رش�هادتشرا

شنيديد؟
يك ماه بعد از عيد قربان وقتي ساعت ۱0 شب 
خبر دادند كه بياييد هرمزگان احمد شهيد 
شده اس��ت از كرمان تا جيرفت و از جيرفت 
تا هرمزگان گريه ك��ردم! احمد از همه چيز 
خبر داشت. براي رسيدن به آرزويش آمادگي 
كامل داشت. تمام رفتار و كارهايش هم براي 
رفتن بود اما حيف كه چق��در ما دير دركش 

كرده بوديم. 
نحوهشهادتايش�انبهچهصورت

بود؟
احمد حين گش��ت زني در منطقه توكهور 
هرم��زگان در درگيري با اش��رار مس��لح در 
ميناب- محور مواصالتي سرني- در۱7شهريور 
ماه ۱۳۹7 به شهادت رسيد و با حضور مردم 
شهيدپرور دارالصابرين )بم( از مسجد جامع 
تا ميدان امام اين شهر تش��ييع و سپس در 
گلزار ش��هداي فاطميه روستاي دريجان بم 
به خاك سپرده ش��د. ما پرچم شهدايمان را 
بر زمين نمي گذاريم و راه ش��هيدان را ادامه 

خواهيم داد. 
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همرزمشهيد
آشناييتانباشهيدمايليازچهزماني

بود؟
س��ال ۱۳75 بعد از فارغ التحصيلي از دانشگاه 
امام حسين)ع( وارد دانشكده علوم و فنون پياده 
نزسا شدم كه زير نظر دانشگاه امام حسين)ع( 
بود. آنجا ش��هيد مايلي اس��تاد چتربازي بنده 
بودند. آش��نايي مان از همانجا شروع شد. من 
از ايش��ان چتربازي، س��قوط آزاد، پاراگاليدر 
و پاراموت��ور آموختم. حاجي اس��تادي بود كه 
هرچه ياد مي گرفت به نحو احسن به ديگران ياد 
مي داد. خصلتي بين برخي مربي هاي چتربازي 
بود كه فوت كوزه گري را براي خودش��ان نگه 
مي داشتند و همه آموخته ها را به شاگرد منتقل 
نمي كردند ولي ح��اج احمد چني��ن اخالقي 
نداش��ت. خالص و مخلص هرچه بل��د بود به 

ديگران آموزش مي داد. 
گوييحاجاحمديکسريابتکارهايي
درزمينهبارريزيهواييداشتند.براي
آشناييخوانندگانبفرماييدبارريزي
هواييچيستوابتکارايشانچهبود؟

بارريزي هوايي به زبان س��اده ارس��ال اقالم و 
ملزومات از طريق هوا به نيروهاي مستقر روي 
زمين است. به دو شيوه بلوك غرب و بلوك شرق 
هم اجرا مي شود. ارتش ما چون از هواپيماهاي 
غربي اس��تفاده مي كرد، از بارريزي غربي بهره 
مي برد. بعدها كه نيروي هوايي س��پاه تشكيل 
شد )االن تبديل به هوافضا شده است( بچه هاي 
سپاه از برادران ارتشي شيوه غربي بارريزي را 
ياد گرفتند. بعدها كه هواپيماهاي ايليوشين 7۶ 
و آنتونوف 74 در مجموعه س��پاه به كار گرفته 
شدند، بچه ها شيوه ش��رقي را هم آموختند اما 
ما در دانشكده علوم و فنون پياده نيروي زميني 
در معيت افرادي چون حاج احمد مايلي آمديم 
شيوه نوين بارريزي هوايي را طرح ريزي و اجرا 
كرديم. در شيوه غربي وقتي بار از هواپيما رها 
مي شود، از همان ابتدا چتر باز مي شود. در جايي 
كه آلوده به نيروي دشمن باشد، بار تا بخواهد 
به زمين برسد روي هوا منهدمش مي كنند اما 
ما شيوه س��قوط آزاد را تس��ت و روي چتر هم 
سيستم بازش��ونده اتوماتيك تنظيم كرديم تا 
چتر در ارتفاعي كه ما تنظيم كرده ايم باز شود. 

در اين شيوه بار ابتدا به صورت سقوط آزاد رها 
مي شود و با س��رعت به س��مت منطقه هدف 
فرود مي آيد، بعد چترش در ارتفاع ۳00 متري 
)يا هر ارتفاعي كه خودم��ان تنظيم كرده ايم( 
باز مي ش��ود و تا دش��من به خودش بيايد، بار 
در منطقه هدف فرود مي آي��د. اين ابتكار حاج 
احمد و تيمش در بسياري از مواقع راهگشاي 
رزمنده ها شد. خيلي از بچه هاي نيروي قدس 
از اين شيوه كه مستقيم يا غيرمستقيم از حاج 
احمد آموخته بودند در كمك رساني به مناطق 
محاصره شده س��وريه مثل فرودگاه ديرالزور، 
ش��هرك هاي نبل و الزه��را، فوع��ه ، كفريا و... 

استفاده كردند. 
ازشهيدمايليبهعنواناستادخلبان
هميادميش�ود.دامن�هتخصصهاي
ايش�انبهخلبانيوپروازهمتس�ري

پيداميكرد؟
ح��اج احم��د اولين نف��ري ب��ود كه پ��رواز با 
پاراگاليدر و خصوصاً اس��تفاده از پاراموتور را 
به سپاه وارد كرد. آن زمان كه اواسط دهه 70 
بود، پاراگاليدر در كل جهان يك ورزش جديد 
محسوب مي ش��د. ايش��ان با هزينه شخصي 
خودش يك پاراموتور مدل »ادونِچر ۱4 اسب 
بخار« خري��داري كرد و ب��دون اينكه آموزش 
خاصي ببين��د، با امكانات مح��دود آن زمان با 
پاراموتورش كه قدرت كمي داشت پرواز كرد 
و س��پس خلباني با پاراگاليدر و پاراموتور را به 
ديگران آموزش داد. فرماندهان كه مهارت هاي 
حاج احمد و ما كه نيروهاي آموزش ديده ايشان 
بوديم را ديدند، تصميم گرفتند براي باال بردن 
اعتماد به نفس نيروهاي ويژه سپاه، دوره هاي 
آموزش��ي پاراگاليدر و پاراموتور را براي يگان 
»صابرين« در نظ��ر بگيرند. ما تقريباً از س��ال 
۱۳7۸ آموزش يگان ويژه صابرين را آغاز كرديم 
و خيلي از بچه هاي صابرين دوره هاي خلباني 
ب��ا پاراگالي��در و پاراموتور را از ش��هيد مايلي 
آموختند. بعد كه يگان ويژه صابرين اس��تقرار 
پيدا كرد با توجه به قابليت هاي پرندگان فوق 
س��بك مثل كايت موتوردار و جايروپلن، اين 
پرندگان نيز در ي��گان صابرين ب��ه كار گيري 
شدند. مزيت هاي هواپيماهاي فوق سبك اين 
است كه س��بك و قابل حمل و ارزان هستند و 
آموزش ساده اي هم دارند. يك جايروپلن يك 
صدم قيمت يك بالگ��رد تهاجمي مثل كبرا را 
دارد، در صورتي كه بچه هاي ما روي جايروپلن 
النچر نصب و قابليت موش��ك ان��دازي را هم 

به آن اضافه كرده ان��د. نيروهاي يگان صابرين 
از اين كايت ه��اي پرن��ده و جايروپلن ها براي 
گشت زني نزديك، پش��تيباني رزمي و كنترل 
مرزي استفاده مي كنند. حاج احمد از اساتيد 
اين هواپيماهاي فوق سبك بود و آن را به ديگر 

نيروها آموزش مي داد. 
ح�اجاحم�ددريکپ�روازگش�تيبه
شهادترسيد.درسيستانوبلوچستان

ايشانچهخدمتيانجامميداد؟
حاج احمد در چند سال آخر عمرش به قرارگاه 
قدس سپاه در جنوب ش��رق منتقل شده بود. 
من چند ب��ار در قالب مأموريت به سيس��تان 
و بلوچس��تان رفتم. ديدم آنجا ايش��ان خيلي 
ش��يك و تميز از هواپيماهاي فوق سبك براي 
كنترل مرزها و جلوگيري از عبور و مرور اشرار 
و قاچاقچي ها اس��تفاده مي كند. شهيد مايلي 

۱۹مهرماه ۱۳۹5 كه مصادف با ش��ب تاسوعا 
بود، براي گش��ت با جايروپلن روي منطقه اي 
پ��رواز مي كند ك��ه قب��اًل آنجا هيچ پ��روازي 
نداشتند. در مسير به كابلي برخورد مي كند كه 
به روستايي كشيده شده بود. چون كابل در برابر 
تابش آفتاب قرار داشت، حاجي آن را نمي بيند 
و با برخوردي كه پيش مي آيد، هواپيماي فوق 
سبك ايشان در نزديكي يك نخلستان سقوط 

مي كند و حاجي به شهادت مي رسد. 
آدميمثلشهيدمايليكهتمکنمالي
داشت،چرادرس�ن60سالگيوقتي
ميتوانستبازنشستهشودبازهمبه

مأموريتهايسختميرود؟
حاجي دنيا را س��ه طالقه كه هيچ هفت طالقه 
كرده بود. با آنكه مي توانست بهترين نوع زندگي 
را داشته باشد، اما هميشه لباس هاي ساده اي 
مي پوشيد و ماشين قديمي كه داشت را تا آخر 
عمر عوض نكرد. هدفش فق��ط خدمت بود. تا 
آخرين لحظه عمرش ب��ه جوان ها آموزش داد 
و هرچه بلد بود به ديگران منتقل كرد. چندين 
س��ال پيش ايش��ان مبلغ ۱40ميليون تومان 
پول كه آن موقع رقم بااليي بود را براي ازدواج 
فرزندانش كنار گذاشته بود. يك روز اين پول 
را آورد و گفت پس��رهاي من فعاًل قصد ازدواج 
ندارند. من اين پ��ول را مي گذارم هر كس نياز 
مالي دارد از آن استفاده كند. حاجي صندوقي 
درس��ت كرد و آن مبلغ را در صندوق گذاشت. 
خيلي ها قرض گرفتند و رفتند مشكلش��ان را 
حل كردند و بعد آن مبلغ را مثل قرض الحسنه 

دوباره به صن��دوق برگردان��د. آن پول بركت 
داشت و مشكل خيلي ها را حل كرد. 

برادرزادهشهيد
ش�ماعم�واحم�دراچط�ورآدم�ي

شناختيد؟
عمو بين اقوام و خانواده مثال بارز رحماءبينهم 
بود. اصاًل اخالق نظامي خشك نداشت. مهربان 
بود و با ما كه سن كمي داشتيم گرم مي گرفت. 
ايشان هميش��ه ما را به تبعيت از واليت فقيه 
توصيه مي كرد. هميش��ه مي گفت جواني كه 
در ش��رايط امروز ايران زندگي مي كند، بايد از 
خودش مايه بگذارد و س��فت و سخت به كار و 
هدفش بچسبد تا باعث پيش��رفت كشورمان 

شود. 
ازكارهايخيرشهيدمايليزيادتعريف

ميشود،شمانمونهايسراغداريد؟
ايش��ان به طوركل آدم دست به خيري بود. دو 
دختر و دو پسر داشت. يك بار كه جهيزيه يكي 
از دخترهايش را آماده كرده بود، متوجه  ش��د 
يك دخترخانم نيازمند توان تهيه جهيزيه اش را 
ندارد. باوركردني نيست كه ايشان تمام جهيزيه 
دختر خود را به آن دخترخانم نيازمند داد. اين 
كارها گفتنش راحت اس��ت اما در عمل كمتر 

كسي مي تواند چنين كاري انجام دهد. 
گوييشهيدمايليازرزمندههايدفاع
مقدسهمبود،پيشآمدهبودازدوران
جنگايشانبپرس�يدياايشانبراي

شماحرفيبزنند؟
خيلي اهل تظاهر نبود ولي بعد از شهادتش��ان 
سعي كردم اطالعات تكميلي از زندگي ايشان 
كس��ب كنم. عمو از نيروهاي ستاد جنگ هاي 
نامنظم ش��هيد چمران بود و در مناطقي مثل 
خرمش��هر جنگيده ب��ود. بعد چ��ون آموزش 
چتربازي را قبل از انقالب دي��ده بود، از طرف 
ارتش دعوت  ش��د تا بس��يجي وار مدتي  آنجا 
خدمت كند. برادرش��ان داوود مايلي كه سال 
۶5 به ش��هادت  رس��يد، حاج احمد وارد سپاه 
 ش��د و از اين مقطع به بعد هم در عمليات مهم 
شركت  كرد و هم به آموزش نيروهاي بسيجي 

و پاسدار پرداخت. 
محلهامامزادهحسن)ع(راتاحدودي
ميشناس�م.ايش�انكهتمک�نمالي
داشتچطوراينمحلهراتركنکرد؟

عمو در قيد اين حرف ه��ا نبود. در همان محله 
امامزاده حسن)ع( به دنيا آمد و االن مزارش در 
صحن مطهر امامزاده حسن است. خيلي هم به 
اين امامزاده ارادت داشت و مي گفت هر خير و 
بركتي كه در زندگي دارم مرهون ايشان است. 
بهنظرشماكدامبخشاززندگيشهيد
مايليميتواندالگوييبرايجوانترها

باشد؟
من خودم االن ۲0 سال دارم. خيلي وقت ها به 
خاطره اي از عمو فكر مي كنم كه در كردستان 
اتفاق افت��اده بود. زمان��ي كه حض��رت آقا به 
كردستان سفر مي كنند، عمو آنجا بود. يك نفر 
از اهالي نامه اي به شهيد مايلي مي دهد تا به آقا 
برساند. ايشان مي بيند آن فرد درخواست ميز و 
صندلي و كتاب و اين چيزها براي دبستانشان 
در يك نقطه محروم كرده است. شهيد مايلي 
خودش اين وس��ايل را تهيه مي كن��د و به آن 
شخص تحويل مي دهد و مي گويد اينها از طرف 
رهبري براي شما ارسال شده است. اين حركت 
ش��هيد مايلي مصداق عمل��ي از واليتمداري 
ايشان بود كه مي خواست س��رباز شايسته اي 
براي حضرت آقا باش��د و مهر ايشان را در بين 

اهالي آن منطقه دورافتاده بيشتر كند. 

حاج�يدني�اراس�هطالقهك�ههيچ
هف�تطالق�هك�ردهب�ود.ب�اآنک�ه
ميتوانس�تبهترينن�وعزندگيرا
داشتهباش�د،اماهميش�هلباسهاي
سادهايميپوش�يدوماشينقديمي
كهداش�تراتاآخرعمرعوضنکرد.
هدفشفق�طخدمتبود.ت�اآخرين
لحظهعمرشب�هجوانهاآموزشداد
وهرچهبلدبودبهديگرانمنتقلكرد
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