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واكنش به گفت وگوي »جوان« با جانباز آزاده محمد احمدي دستجردي

او  پس از 21 سال لب به سخن گشود
 حسين فصيحي 

آزاده جانباز، محمد احمدي دستجردي 
ك�ه هش�ت س�ال را در اس�ارات رژي�م 
بع�ث ع�راق ب�ود، 21 س�ال پ�س از 
رهايي از اس�ارت لب به س�خن گش�ود. 
اين جانب��از آزاده مدت 21 س��ال بود كه با 
كسي سخن نگفته بود تا اينكه اول آبان ماه 
امسال خبرنگار»جوان« براي گفت وگو با وي 
راهي خانه اش شد و او شروع به سخن گفتن 
كرد. انتش��ار گفت وگو با اي��ن آزاده جانباز، 
حيرت و خوشحالي خانواده و نزديكانش را به 
همراه داشت و اشك شوق را بر ديدگان آنها 
نش��اند، به طوري كه روز سه شنبه 21 آبان 
ماه فرمانده حوزه بسيج اصناف شرق تهران 
همراه جانشين اين حوزه، راويان حفظ آثار 
سپاه محمدرسول اهلل خانواده هاي شهيدان 
خلبان علي اكبر شيرودي و شهيدان قاسم و 
محمود اميني و شهيد ابراهيم هادي، شهيد 
اصغر فصيحي دس��تجردي، شهيد عباس 
فصيحي دستجردي، شهيد مجيد حسن زاده 
دستجردي و گروهي از خواهران و برادران 
بس��يجي در منزل جانباز احم��دي حاضر 
شدند و براي س��اعتي پاي خاطرات دوران 

اسارت وي نشستند. 

 دلشوره هاي  برادرانه
برادرش يك چشم اشك شوق و چشم ديگر 
اش��ك نگراني دارد. اشك ش��وق به خاطر 
راوي شدن محمد است و اشك نگراني براي 
روزهايي  اس��ت كه پدر و مادرش در خانه 
بودند و س��كوت محمد را نظاره مي كردند. 
حاال حس��رت آن روزها مانده به دلشان كه 
كاش محمد آن روزها را هم ب��ا پدر و مادر 
از خاط��رات و روزمرگي ه��ا واگويه مي كرد 
اما وقتي به حرف هاي اين روزهايش گوش 
مي دهد و صدايش را ك��ه در خانه پيچيده 
اس��ت مي ش��نود نمي تواند خوشحالي اش 
را پنهان كند. او با خ��ودش مي گويد بودن 
محمد و سكوتش حسرت شنيدن صدايش 
را به دل ما گذاشته بود. دلمان مي خواست 
علت اين س��كوت را بدانيم. با خودمان كه 

فكر مي كردي��م عل��ت را در زجر هايي كه 
در اسارت كش��يده بود پيدا مي كرديم؛ در 
زخم هايي كه برداش��ته و جراحت هايي كه 
بر روحش وارد شده بود و چقدر سخت است 
كه آدم روح و جس��مش زخم ب��ردارد و جز 
خدا پناهي نداشته باشد. حاال كه محمد از 
خاطراتش و حرف هاي روزمره حرف مي زند 
طنين صدايش را با خود همراه داريم و از اين 

همراهي خوشحاليم. 
 بخشي از خاطرات

 آزاده محمد احمدي وقتي شروع به حرف 
زدن مي كند انگار كه س��ال ها روايت كننده 
جنگ ب��وده اس��ت. او درب��اره بخش��ي از 
خاطراتش مي گويد: »روزهاي اول اس��ارت 
پن��ج روزي ما را به جاه��اي مختلف بردند. 
اول ب��ه زندان ش��هر بصره و بعد ب��ه زندان 
هارون الرش��يد بغداد انتقال دادند كه واقعاً 
سخت گذش��ت و جاي ناجوري بود. سپس 
به اردوگاه االنبار در ش��هر رمادي اس��تان 
االنبار كه مثل يك مرغداري بود منتقلمان 
كردند.« وي ادام��ه داد: »در اردوگاه االنبار 
حدود  400،500 اس��ير بوديم. 40 الي 50 
روزي در اردوگاه هاي االنبار بوديم. يك روز 
ارشد زندان با يكي از افسران عراقي دعوايش 

شد. بچه ها هم بعد از دعوا من را براي ارشدي 
زندان پيشنهاد دادند كه قبول كردم. بعد هم 
اردوگاه هاي شهر موصل كه از چهار زندان 
كوچك و بزرگ تشكيل ش��ده بود و من تا 
آخر اس��ارت در همان زندان هاي موصل ۳ 
و4 ب��ودم. آنجا هم بچه ها به من پيش��نهاد 
ارش��دي دادند كه ديگر قبول نكردم چون 
دوست داشتم در كارهاي فرهنگي فعاليت 
كنم. در كارهاي فرهنگ��ي بچه ها دايره وار 
مي نشستند و كتاب مي خواندند و بعد درباره 
آن كتاب توضيحاتي مي دادند و اطالعاتشان 
باال مي رفت. البت��ه زندانبان ه��ا اجازه اين 
كارها را نمي دادند و بي س��ر و صدا به دور از 
چشم عراقي ها اين كارها را انجام مي دادند. 
عراقي ها حتي اجازه نمي دادند نمازهايمان 
را به جماعت بخوانيم و مي گفتند هر كس 

خودش به تنهايي نمازش را بخواند.« 
او در ش��رح خب��ر آزادي ه��م مي گوي��د: 
»ش��هريور س��ال 1۳۶۹ يك روز نيروهاي 
عراقي بلندگوي اردوگاه ها را روشن و اعالم 
كردند صدام گفته اس��ت مي خواهد اسراي 
ايران��ي را يكطرف��ه آزاد كن��د. نگفتند كه 
قرارداد 5۹۸ تبادل اس��را امضا شده است. 
خالص��ه با ش��نيدن اين خب��ر بچه ها كلي 
خوشحالي كرده و ش��روع كردند به صلوات 
فرستادن و باال و پايين پريدن و شب تا صبح 
از خوش��حالي خواب نداشتند. قطعنامه كه 
پذيرفته ش��د عراقي ها رفتارشان كم كم با 

اسرا بهتر شد.« 

7| روزنامه جوان |  شماره 5794   |  1441 ربي��ع االول   20  |  1398 آب��ان   27 دو ش��نبه 

88498481ارتباط با ما

در كارهاي فرهنگي بچه ها دايره وار 
مي نشس�تند و كتاب مي خواندند 
و بعد درباره آن كت�اب توضيحاتي 
مي دادن�د و اطالعاتش�ان ب�اال 
مي رفت. البت�ه زندانبان ه�ا اجازه 
اين كاره�ا را نمي دادند و بي س�ر و 
ص�دا ب�ه دور از چش�م عراقي ه�ا 
اي�ن كاره�ا را انج�ام مي دادن�د

مروري بر شيوه فرماندهي و ارتباط شهيد مهدي زين الدين با نيروهايش

فرمانده اي كه رفاقت را در حق نيروهايش تمام كرد
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

 احمد محمدتبريزي
خ�وش رو، خن�ده رو، صب�ور و دلس�وز 
ويژگي هايي است كه نيروهاي شهيد مهدي 
 زين الدين از فرمانده شان به ياد دارند. مردي 
كه براي نيروهايش فراتر از يک فرمانده بود 
و هم�ه او را به عن�وان يک رفيق و دوس�ت 
مي شناس�ند. از آن جن�س رفاقت هايي كه 
كسي در ميانه اش جا  بزند يا در موقعيت هاي 
دش�وار به فكر نارو زدن باش�د، نبود، بلكه 
از جن�س رفاقت هاي بچه ه�اي جنگ بود. 
اگر مردي وارد رفاقتي ش�ود نامردي در آن 
جاي ندارد و تمام آن رفاقت رنگ مردانگي 
مي گيرد. حاج مهدي ب�راي نيروهايش يک 
رفيق دلس�وز ب�ود. هم�ه روي محبت ها و 
مردانگي اش حس�اب مي كردند. محال بود 
براي كسي مش�كلي پيش بيايد و فرمانده 
بنش�يند و دس�ت روي دس�ت بگذارد؛ در 
قاموس او جا نمي ش�د كه نيرويي مشكل و 
درخواس�تي داشته باش�د و او بي تفاوت به 
زندگي اش ادامه دهد. تا گره از مشكل شخص 
باز نمي كرد آرام نمي شد. همين تمام كردن 
رفاقت در حق نيروهايش او را بين نيروهايش 
محبوب كرده بود. نيروها از ش�دت عش�ق 
و عالقه ش�ان به فرمانده، ي�ک حاج مهدي 
مي گفتند و صد ح�اج مهدي از دهانش�ان 
بيرون مي آمد. حاضر بودند جانشان را براي 
فرمانده ش�ان بدهند، فرمانده اي كه از تمام 
دنيا برايشان عزيزتر بود. وقتي در 27 آبان 
1363 فرمانده ش�ان در منطقه سردشت پر 
كش�يد، غم تمام تيپ علي بن ابيطالب)ع( 
را گرف�ت. ح�ال هيچ كس دس�ت خودش 
نبود. همه دنبال گمش�ده اي مي گش�تند. 
حاج مه�دي زين الدي�ن فرمان�ده، رفيق و 
همراه شان شهيد شده و تنها خاطراتش باقي 
مانده است. حاال در سالروز شهادت فرمانده 
لش�كر علي بن ابيطال�ب)ع( نيروهايش به 
مرور خاط�رات فرمانده ش�ان مي پردازند. 

  ارتباط معنوي
انقالب اس��المي كه به پيروزي رس��يد مهدي 
زين الدين 1۹ س��ال بيشتر نداش��ت. رفتار و 
سكناتش نشاني از يك مرد خودساخته و پخته 
داشت و او خيلي زود اين نكته را به همه ثابت 
كرد. سربازان امام در مسير مبارزه و قيام مسير 
مردانگي را خيلي زود ياد مي گرفتند. آنها با هر 
سختي قد مي كشيدند و بزرگ مي شدند تا در 
آينده كارهاي بزرگ انجام دهند. سرنوش��ت 
دفاع مقدس را هم همين جوانان تعيين كردند. 
نيروهاي جواني كه با نشان دادن توانايي شان به 
فرماندهي رسيدند و جنگ را مديريت كردند. 

شهيد زين الدين با 22 سال سن از جوان ترين 
فرماندهان لشكرهاي دفاع مقدس بود. زماني 
كه مي خواس��تند او را به عنوان فرمانده لشكر 
انتخاب كنن��د، قب��ول نمي ك��رد و مي گفت 
مسئوليت سنگيني است و من جواب بچه هاي 
مردم را چطور مي خواه��م بدهم. گاهي اوقات 
تعداد نفرات لش��كر به 50 هزار نفر مي رسيد 
و ش��هيد زين الدين احساس مسئوليت زيادي 
بابت فرمانده لش��كر ش��دن مي كرد. او نهايت 
تالشش را مي كرد تا با س��ربلندي از عهده اين 
مسئوليت س��نگين برآيد و به اذعان نيروهاي 
لش��كر علي بن ابيطال��ب)ع( فرمانده ش��ان به 
بهترين شكل لش��كر و نيروهايش را مديريت 
كرد. در كنار اين بزرگوار صدها انسان ساخته 
ش��دند، زيرا رفتار و صحبت هاي��ش در عمق 
جان نيروهاي رزمنده مي نشست. بارها پس از 
سخنراني، او را در آغوش خويش مي كشيدند و 

بر باالي دست هايشان بلند مي كردند. 
شهيد زين الدين جبهه را مكاني مقدس براي 
نزديك شدن به خدا مي دانست. اين فرمانده 
همانند ديگران بود فقط سعي مي كرد با غلبه بر 
نفس به خدا نزديك تر شود. به همين خاطر او 
جهاد اكبر را مبارزه با نفس مي دانست و همواره 
نيروهايش را به تزكيه نفس دعوت مي كرد. او 
داشتن وضو را مثل س��پري مي دانست كه به 
انس��ان جهت دوري از گناه كم��ك مي كند. 
ش��هيد زين الدين خواندن نم��از اول وقت و 
قرآن را از راه هاي ديگر جهت س��الم زيستن 
و تقرب الهي مي دانست. خودش تا جايي كه 
در توان داش��ت اين موارد را رعايت مي كرد و 
مي خواست انساني مفيد براي جبهه و جامعه 
باشد. او مي دانست كه به عنوان فرمانده نگاه 
بسياري از نيروها به اوست و بايد بيشتر از همه 
مراقب گفتار و رفتارش باشد. حاج مهدي در 
برابر خواست و تقدير الهي تسليم بود و تبعيت 
از دستورات خدا را س��رلوحه كارهايش قرار 

داده بود. 
در كنار اين موارد،يك نكته بسيار مهم از مهدي 
زين الدين ي��ك فرمانده ش��اخص بين نيروها 
س��اخته بود. او با عالقه خاصي به بس��يجي ها 
توجه مي ك��رد. براي رس��يدگي ب��ه وضعيت 
نيروها و مطلع شدن از احوال رزمندگان خود 
به واحدها، يگان ها و مقرهاي لشكر سركشي و 
به مشكالت آنان رسيدگي مي كرد. همواره به 
برادران سفارش مي كرد براي رزمندگان احترام 
قائل شوند و هميشه خودشان را نسبت به آنها 
بدهكار بدانند و يقين داشته باشند كه آنها حق 

بزرگي بر گردن ما دارند. 
 سردار شب  زنده دار

ش��هيد زين الدين يكي از فرماندهان محبوب 
جبهه ها به شمار مي رفت. نيروها با نگاه به سبك 
زندگي فرمانده شان و با الگوگيري از او به دنبال 
ساختن خودشان بودند. حاج مهدي قبل از آنكه 
لشكر را بسازد، خود را ساخته بود و رزمندگان 
اين را به خوب��ي در رفتار فرمان��ده مي ديدند. 
نيروها ب��ه خاطر نماز ش��ب هايي كه ش��هيد 
زين الدين مي خواند به او س��ردار شب زنده دار 
مي گفتند. گفته مي ش��ود 70درصد نيروهاي 
پاسدار و بسيجي آن لشكر، با ديدن نيايش هاي 

شبانه فرمانده شان نماز شب مي خواندند. 
سردار شهيد مدافع حرم، حميد تقوي فر سال ها 
در جبه��ه در كنار ش��هيد زين الدين حضور و 

معنويتي كه در روح ح��اج مهدي جاري بود را 
به خاطر داشت. شهيد تقوي فر در گفت وگويي 
كه چند ماه قبل از شهادتش با روزنامه »جوان« 
داشت، درباره ش��هيد زين الدين چنين گفت: 
»مهم ترين ويژگي مهدي زين الدين شناختش 
از دين و مذهب بود. يك فرد مكتبي به معناي 
واقعي كلمه ب��ود. ش��ايد بعضي از دوس��تان 
مذهبي تر از ايشان بودند ولي شهيد زين الدين 
با ش��ناخت، مس��يرش را انتخاب كرده بود. از 
دين شناخت داشت و اطالع خوب و كاملي از 
مسائل ديني داشت. به عالوه با توجه به وضعيت 
خانواده اش و فضايي كه در آن رش��د كرده بود 
از آگاهي سياسي خوبي برخوردار بود. نسبت 
به خيلي از بچه هاي س��پاه در آن زمان اطالع 
و شناخت بيشتري نسبت به اتفاقات و حوادث 
پيرامونش داشت. انس��ان با بصيرت و آگاهي 
بود و اين امتيازشان نسبت به خيلي هاي ديگر 
است. او در آن ش��رايط زماني فرد آگاهي هم 
به لحاظ مس��ائل ديني و هم به لحاظ مسائل 

سياس��ي بود. انجام اعمال دي��ن را اصولي و با 
شناخت انجام مي داد.« شهيد تقوي فر اولين بار 
در جبهه سوسنگرد، حاج مهدي را ديده بود و 
حرف هاي زيادي از او به خاطر داشت اما دست 
تقدير اجازه ن��داد تا اين ش��هيد بزرگوار تمام 

گفتني هايش را بگويد. 
 حضور در خط مقدم

از ديگر نكات مديريتي در فرماندهي ش��هيد 
زين الدي��ن ايثارگري اش در ح��ق نيروهايش 
بود. او به هيچ عنوان خود را باالتر از نيروهايش 
نمي ديد و پا به پاي آنه��ا در خط مقدم مبارزه 
مي كرد. ش��هيد زين الدين خود را مس��ئولي 
نمي ديد ك��ه كارش بايد امر و نهي و دس��تور 
دادن باش��د بلكه بين خود و نيروهايش فرقي 
نمي گذاشت و مي گفت هر سختي كه رزمندگان 

لشكر مي كشند را من هم بايد بكشم. 
او گاهي جلوتر از همه مي جنگيد و ترس��ي از 
جانبازي و ش��هادت نداش��ت. يعقوب بلوكي 
از رزمندگان لش��كر 17 علي ب��ن ابيطالب )ع( 
درباره اين ويژگي ش��هيد زين الدين مي گويد: 
»علم نظامي مي گويد فرماندهان لشكر ها بايد 
10 كيلومتر عقب تر از يگان ها حركت كنند تا 
ستاد فرماندهي دستور پيشروي بدهد، اما در 
دفاع مقدس به اين شكل نبود. شهيد زين الدين 
ش��ب عمليات والفجر4 براي ما سخنراني كرد 
و ما فكر مي كردي��م روز عمليات مي خواهد به 
عقب برگردد، ولي ديديم روز عمليات جلوتر از 
همه حركت مي كند. ما به ارتفاعات كله قندي 
رس��يديم و ديدم رگبار به آقامه��دي مي زند. 
معاون گردان، ايش��ان را به اس��مش قسم داد 
كه اگ��ر برنگ��ردي و عقب ن��روي همين االن 

جبهه را ول مي كنم و مي روم. ايش��ان را با يك 
نفربر به عقب برگردانديم. دوب��اره خبر آمد از 
يك محور ديگر به خط زده اس��ت. وقتي يك 
بسيجي با جان و دل عمل مي كند از اين طرف 
مي بيند يك فرمانده لش��كر اين طور جلوتر از 
همه حرك��ت مي كند. فرمانده لش��كر هاي ما 
لب خط مي جنگيدند و بسيجي وقتي اينها را 

مي ديد با جان و دل جلو مي رفت.«
جانباز مهدي صفائيان نيز از نيروهاي ش��هيد 
زين الدين ب��ود و پ��اي كار ب��ودن و فداكاري 
فرمانده اش را اينگونه بيان مي كند: »آقا مهدي 
چون خودش جوان بود احساسات جوانان را به 
خوبي درک مي كرد. مث��ل برادر به هم نزديك 
بوديم. گاهي براي عملياتي ايش��ان مستقيم 
تمام معبر ها را كنترل مي كرد. گاهي مسافت 
زيادي را سينه خيز مي رفت و سركشي هايش را 
انجام مي داد. كدام فرمانده در كجاي دنيا چنين 
كار هايي براي 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.«
 شوخ طبعي فرمانده

فرمان��ده اي صبور و خ��وش برخ��ورد بود كه 
همه نيرو ها را يكس��ان نگاه مي كرد و برايش، 
يك ني��روي رزمنده و فرمانده فرقي نداش��ت. 
نيروه��ا تعري��ف مي كردند هي��چ گاه نديدند 
ش��هيد زين الدين نيرويي را طرد كند. جاذبه 
عجيبي داشت و در س��اختن افراد، استعدادي 
خارق العاده. اگر مي ديد كس��ي در مسئوليت 
خودش از لحاظ مديريت ضعيف است، طردش 
نمي كرد؛ او را از آن مس��ئوليت بر مي داش��ت 
مي آورد پيش خودش در فرماندهي. آن وقت هر 
جا مي رفت، او را هم با خودش مي برد و به اين 
شكل روحيه  مس��ئوليت پذيري و حسن انجام 
وظيفه را عماًل به او مي آموخت و بعد دوباره از او 
در جايي ديگر استفاده مي كرد. با همين روحيه  

كريمانه بود كه به هر دلي راهي مي گشود. 
ش��هيد زين الدين با تمام جديتي ك��ه در كار 
داشت، در مواقعي كه از كار خبري نبود بسيار 
شوخ و اهل بگو و بخند بود. البته شوخي هايش 
حد و مرزي داشت و احترام طرف مقابل را هم 
هميشه نگه مي  داشت. هيچ گاه با شوخي هايش 
شخصيت كسي را زير س��ؤال نبرد و بيشتر در 
حد تغيير روحيه و فضا بود. ش��هيد زين الدين 
خيلي حساب شده ش��وخي مي كرد و مواظب 

بود تا موجب رنجش كسي نشود. 
ش��هيد زين الدين فرمانده بود ول��ي هيچ گاه 
ش��يفته جايگاه��ش نش��د. در ط��ول دوران 
فرماندهي اش در س��ادگي تم��ام خدمت كرد 
و فريفته دنيا نش��د. هيچ وقت ماشين و راننده 
ش��خصي نخواس��ت. بارها در خالل صحبت 
با نيروها يش تأكي��د مي كرد هم��ه در مقابل 

بيت المال مسئول هستيم. 
مهدي زين الدين عاش��ق جبهه و نيروهايش 
بود. رزمندگان لشكر علي بن ابيطالب)ع( هنوز 
با عش��ق و عالقه خاصي از فرمانده شان حرف 
مي زنند. آنها روز ش��هادت حاج مه��دي را به 
خاطر دارند كه انگار غم هاي عالم در دلش��ان 
نشست. بسياري از نيروها گويا پدر يا برادرشان 
را از دست داده بودند. شهيد زين الدين در روح 
زمانه جاري است و در هر تاريخي مي توان از او 
بندگي كردن، ساده زيستي و رعايت بيت المال 
را آموخت. حاج مهدي از دنيا خوب بودن و پاک 
ماندن را مي خواس��ت. او به آنچه مي خواست 
رس��يد و الگويي باارزش را ب��راي آيندگان به 

يادگار گذاشت. 

ش�هيد زين الدي�ن فرمانده ب�ود ولي 
هيچ گاه ش�يفته جايگاهش نشد. در 
طول دوران فرماندهي اش در سادگي 
تمام خدمت كرد و فريفته دنيا نش�د. 
هيچ وقت ماش�ين و راننده ش�خصي 
نخواس�ت. بارها در خ�الل صحبت با 
نيروها ي�ش تأكي�د مي ك�رد همه در 
مقاب�ل بيت المال مس�ئول هس�تيم
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