
چه شد سراغ شهيد زين الدين رفتيد و تصميم به 
نوشتن كتابي درباره ايشان گرفتيد؟

س��ال 1391 همكاري ام را با مجموعه حماسه 17 در قم 
ش��روع كردم و گفت وگوهايي پيرامون شخصيت شهيد 
مهدي زين الدين با دوستان و خانواده شهيد انجام دادم. يك 
سال و نيم درگير مصاحبه ها بودم و سرانجام قسمت بر اين 
شد خودم كتابي درباره شهيد زين الدين بنويسم. همين 
مجموعه بعدها انتشارات »حماسه ياران« را تشكيل داد و 
كتاب »زير باران«  هم در همين انتشاراتي به چاپ رسيد. 

كتاب، مجموع�ه خاطرات ش�هيد زين الدين را 
شامل مي شود؟

وجه تمايز كتاب نس��بت به كتاب هاي ديگري كه درباره 
شهيد زين الدين نوشته ش��ده در اين است كه ما مهدي 
زين الدين را فقط در قالب فرمانده لشكر نمي بينيم. من در 
جريان مصاحبه با دوستان و خانواده شهيد به اين نتيجه 
رسيدم فرماندهي جزئي از زندگي ش��هيد بوده و ما بايد 
ش��هيد زين الدين را در كودكي، نوجواني و فعاليت هاي 
انقالبي اش ببينيم. حضور شهيد در واحد اطالعات سپاه30 
سال مغفول بود و كسي براي دانستن اين برهه از زندگي 
آقامهدي سراغ همرزمان ايشان نرفته بود. حضور ايشان در 
اطالعات سوسنگرد و دزفول اوايل جنگ جزو برهه هايي 
است كه خيلي ديده نشده است. ش��هيد زين الدين كنار 
ش��هيد حس��ن باقري در قرارگاه نص��ر در عمليات هاي 
فتح المبين و بيت المقدس  نقش بس��يار مهمي داش��ت 
كه خيلي به آن پرداخته نش��ده اس��ت. همچنين شهيد 
زين الدين پس از عمليات رمضان به تيپ 17  آمد كه بعداً 
لشكر  شد. تمام اين موارد را در كتابي كه به شكل سلسله وار 
خاطرات و روايت ها را به خواننده ارائه بدهد نداشتيم. در 
»تنها زير باران« از قبل از تولد آقامهدي با خاطرات مادر 
شهيد شروع كردم و جلو آمدم. درست است كه راوي هاي 
مختلفي در كتاب داريم ولي انگار همه را يك نفر از اول تا 

آخر تعريف مي كند. 
چند ويژگي در زندگي شهيد زين الدين خيلي 
پررنگ اس�ت. يكي از اين م�وارد اعتقاد و انس 
به قرآن در زندگي شهيد است. اين ويژگي هاي 
عرفاني و معنوي را در ط�ول گفت وگوها چطور 

ديديد؟
تمام اين مسائل اعتقادي ريش��ه در خانواده شهيد دارد. 
ش��هيد زين الدين در خان��واده اي بزرگ ش��ده كه مادر 
يك ش��نبه هر هفته كالس ق��رآن در خانه برگ��زار كرده 
است. از قديم اين كالس ها را داش��ته اند. حتي زماني كه 
خانواده از تهران به خرم آباد مهاجرت مي كنند برگزاري 
اين كالس ها را ادام��ه مي دهند. مادربزرگ ش��هيد هم 
چنين شخصيتي داشتند و كاماًل با قرآن و مسائل ديني 
مأنوس بودند. پدر شهيد هم كاماًل انساني مذهبي بوده كه 
به خاطر اعتقادات دين��ي و انقالبي اش چندين بار تبعيد 
مي ش��ود. آقامهدي در چنين خانواده اي بزرگ شده بود. 
خانواده ارتباط خوبي با آيت اهلل مدني در خرم آباد داشتند 

و با چنين شخصيت هايي نشس��ت و برخاست مي كردند. 
شهيد زين الدين پاي منبرهاي شخص بزرگ و معنوي و 
عارفي مثل آيت اهلل مدني بزرگ مي شود. عالوه بر چيزي 
كه خانواده به روح شهيد تزريق مي كرد حضور كنار آيت اهلل 
مدني و استفاده از نورانيت ايش��ان در تشكيل شخصيت  

شهيد زين الدين بي تأثير نبوده است. 
شهيد هم در ادامه اين اعتقادات را تقويت كرده 

است؟
رگه هاي مختلف عالقه ايشان به مسائل اعتقادي و ديني 
را مي توانيم در زندگي شان  ببينيم. عالقه به نماز اول وقت 
يكي از اين موارد است. همچنين به قرآن خواندن خيلي 
اهميت مي دادند. يك فرمانده لشكر با چند هزار نيرو طرف 
است و رسيدگي به مس��ائل نيروها با كمبود امكانات آن  
زمان، كار سخت و زمانبري بوده است با اين حال دوستان 
شهيد تعريف مي كنند وقتي آقامهدي به يك مقر نظامي 
س��ر مي زده، پس از خواندن نماز با معاون لش��كر، شهيد 
حسن پور مش��غول مباحثه درباره يك آيه قرآن مي شده. 
اين مباحثه براي ساير نيروها هم خيلي جذاب بوده است. 

شهيد زين الدين وقتي در جاده پرپيچ و خم سردشت به بانه 
به شهادت مي رسد و صبح پيكرش پيدا مي شود، افرادي كه 
پيكر ايشان را پيدا مي كنند متوجه هويت شهدا نمي شوند 
و شهيد زين الدين را از قبض خمسي كه الي سررسيدش 
بوده مي شناسند. تمام مواردي كه به دينداري و اعتقادات 

مربوط مي شود در وجود اين شخصيت متبلور بود. 
اوج اين معنويت و خلوص را مي توانيم در جبهه 

ببينيم.
برخي به جبهه رفتند و در جبهه رش��د كردند ولي شهيد 
زين الدين انسان رش��د كرد ه اي بود كه شايد افراد اطراف 
خودش را هم رشد داد. مي خواهم بگويم چنين شخصيتي 
داش��تند. عالوه بر اينك��ه به مس��ائل دين��ي و اعتقادي 
مي پرداخت از لحاظ مباحث علمي هم دستش خالي نبود. 
وقتي پاي حفظ اسالم پيش مي آيد و به نظرش مي رسد كه 
االن مبارزه با رژيم پهلوي اولوي��ت بر همه چيز دارد چند 
اتفاق در زندگي اش مي افتد. مهدي زين الدين در رش��ته 
علوم رياضي درس مي خواند و درسش هم خوب بود ولي به 
خاطر اينكه حزب رستاخيز در كشور فعاليت داشت و بايد 
دفتري را امضا مي كرده، ايشان از اين كار امتناع مي كند به 
دليل همين موضوع از مدرس��ه اخراج مي شود. در نهايت 
مجبور مي شود به رشته طبيعي آن  زمان كه همان تجربي 
مي شود برود و آنجا هم ايشان فوق العاده درسش خوب بود 
و براي قبولي در كنكور زحمت زيادي كشيد. خواهر شهيد 
مي گويد سال منتهي به كنكور پدرمان ما را از اصفهان به 
تهران آورد و براي 13 روز عيد مسافرخانه كرايه كرد و ما در 
كالس كنكور شركت كرديم. در اين حد خانواده و آقامهدي 
براي قبولي در كنكور زحمت كشيدند. آن زمان پدر شهيد 
كتابفروشي داش��تند و به دليل فعاليت هاي انقالبي شان 
تبعيد شدند و كتابفروشي در آستانه تعطيلي قرار گرفت. 
آقامهدي هم در كنكور رتبه چهار رشته پزشكي را كسب 
 كرد و در دانشگاه ش��يراز قبول  ش��د، اما در تقابل با رژيم 
پهلوي قرار داشت و تصميم گرفت از دانشگاه انصراف بدهد 
و بماند و مبارزه انقالبي اش را ادامه دهد. چون احس��اس 
مي كرد االن مبارزه كردن تكليفش اس��ت. همچنين در 
ايام منتهي به انقالب زماني كه امام مي خواست برگردد، 
آقامهدي براي دانشگاه هاي فرانسه درخواست  فرستاد و 
درخواست بورس شدنش هم پذيرفته  شد. در همان زمان 
يكي از دوستانش از فرانس��ه به ايران آمده بود و زماني كه 
با او مشورت مي كند و مي شنود امام گفته است بچه هايي 
كه دانشجو هستند جايي نروند و بمانند و به كشور خدمت 
كنند باز ايشان از حضور در دانشگاه انصراف مي دهد. چقدر 
شخصيت بايد بزرگ و از لحاظ مباحث اعتقادي قوي باشد 
كه در تقابل زرق و برق هاي دنيا با اس��الم و انقالب از همه 

چيز صرف نظر كند. 
ش�هيد زين الدين در اوج جوان�ي فرمانده تيپ 
مي شوند. فرماندهان چه چيزي در وجود ايشان 
ديده بودند كه در اوج جواني مهدي زين الدين را 

براي فرماندهي تيپ و لشكر انتخاب مي كنند؟

مهدي زين الدين پيش از آمدن به تيپ امتحان خودش 
را در س��طح جنگ پس داده بود. براي كندوكاو درباره 
توانايي هاي ايش��ان بايد به دوران حضورش در س��پاه 
قم در س��ال 1358 برويم. هنوز جنگ شروع نشده بود 
و آشوب هاي ش��هري و حضور منافقين وجود داشت و 
ايشان همه باهوش��ي، زيركي و كياستش را آنجا نشان 
داد. آرام آرام با اشرافي كه به موضوعات اطالعاتي پيدا 
 كرد نشان  داد يك سر و گردن از بقيه باالتر است. حتي 
وقتي يك دوره آموزش اطالعات در سطح سپاه در كشور 
برگزار  ش��د از قم فق��ط دو نفر انتخاب  ش��دند كه يكي 
از آنها مه��دي زين الدين بود. به ته��ران رفت و آموزش 
ديد كه ديگر جنگ ش��روع شد و ش��هيد زين الدين را 
به سوس��نگرد  فرستادند. در سوس��نگرد هم خودش را 
نشان داد و س��ردار احمد غالمپور كه آن زمان فرمانده 
عمليات سپاه سوس��نگرد بود مي گفت ايشان آمد و ما 
فكر كرديم چون از تهران آمده، چند شناس��ايي انجام 
مي دهد، خس��ته مي ش��ود و مي رود ولي ديديم كالس 
اطالعات نيروهاي سوسنگرد را باال برد. در سخت ترين 
مأموريت ها ش��ركت كرد و توانايي هايش را نشان داد. 

اين آدم مرحله به مرحله پيشرفت كرد و به جايي  رسيد 
كه سردار رشيد گفت حسن باقري يك روز آمد و گفت 
من يك انسان متعالي را كش��ف كردم. گفتم چه كسي 
را مي گويي؟ گفت نامش مهدي زين الدين اس��ت.  بعد 
از بررسی سوابق ايش��ان گفت ش��ش ماه قبل از اينكه 
عمليات فتح المبين شروع شود مهدي زين الدين براي 
شناسايي به محور دزفول رفت. بعد هم كه قرارگاه نصر 
براي عمليات فتح المبين تش��كيل  شد حسن باقري از 
ميان آن همه نيروي بومي، مهدي زين الدين را به عنوان 
فرمانده اطالعات قرارگاه نصر انتخاب  كرد. اين آدم آنجا 
كنار حسن باقري قرار  گرفت و در عمليات بيت المقدس 
هم حضور داشت و تازه در مرحله پنجم عمليات رمضان 
فرمانده تيپ  ش��د. خيل��ي قبل تر از وقت��ي كه مهدي 
زين الدين فرمانده لشكر ش��ود،  فرماندهان به او اعتماد 
كرده بودند. پشتكار، هوش، زيركي، تعهد به كار، ايمان و 
اخالص در وجود ايشان فرماندهان را متقاعد كرده بود. 
كسي كه فرمانده اطالعات قرارگاه بود ديگر فرماندهي 
تيپ برايش خيلي سنگين نيس��ت. ديگر گرداندن يك 
تيپ و لشكر براي چنين شخصي خيلي سخت و دشوار 
نخواهد بود. هرچند لش��كر 17 علي ابن ابيطالب از 28 
شهرس��تان نيرو داش��ت و اين آدم با مديريت خودش 
توانس��ته بود همه اي��ن مجموعه را با عاليق و س��اليق 
مختلف دور همديگر جم��ع كند و همه مثل يك بازوي 
هماهنگ عمل مي كردند. اين قدرت مديريت شهيد را 
نشان مي داد. وقتي با مادر شهيد صحبت مي كردم ايشان 

مي گفت آقامهدي از همان نوجواني مدير بود. 
ش�هيد زين الدين با وجود داش�تن يك فرزند، 
 زندگي اش را وق�ف جبهه ها كرده ب�ود. اين دل 
كن�دن از خان�واده و فرزند كار راحتي نيس�ت. 
سبك زندگي شهيد در اين برهه هاي حساس را 

چگونه ديديد؟
شهيد زين الدين سر سفره دين و اعتقاد بزرگ شد و تا زمان 
شهادت هم زندگي س��اده  اي داشت. با وجود مكنت مالي 
خانوادگي، خيلي ساده زندگي مي كرد. شهيد زين الدين 
وقتي ازدواج كرد عروسي نگرفت و خريد و مراسم عقدشان 
هم خيلي س��اده برگزار  شد. ش��هيد زين الدين نه تنها بر 
بيت المال بلكه روي جان تك تك نيروهايش حساسيت 
داشت. رئيس ستاد لشكر 17 شهيد اسماعيل صادقي پس 
از شهادت آقامهدي مي گفت ايشان 28 ماه فرمانده لشكر 
بود اما وقتي پرونده شان را نگاه كرديم 15 روز مرخصي در 
آن نبود. ايشان خرداد سال 1361 قبل از اينكه به تيپ17 
بيايد ازدواج مي كند. مدام در جنگ بود و حتي خانواده اش 
را هم به اهواز مي آورد. همسر ايشان مي گفت 40 روز به تولد 
بچه شان مانده بود و آقامهدي  به خاطر عمليات والفجر4 در 
جبهه حضور داشت و وقتي به مرخصي مي آيد دخترشان 
40 روزه ب��ود. يعن��ي 80 روز در منطقه بود و ب��ا اينكه از 
وضعيت خانواده خبر داشت ولي امكان آمدن و سركشي 
به خانواده برايش مهيا نبود. دل كندن باالتر از اين س��راغ 

داريد؟ ايش��ان در تمام دوران فرماندهي اش مستقيم در 
اختيار اسالم و انقالب بود. آقامهدي تعهد و تكليف مداري 
بسيار بااليي داشت. شخصيتي كامالً تكليف مدار كه جنگ 

در رأس امور زندگي اش قرار مي گيرد. 
به معناي واقعي كلمه براي نيروهايش يك الگوي 

واقعي بودند؟
يكي از دوس��تان تعري��ف مي كرد ي��ك روز صبح همراه 
شهيد زين الدين به جلس��ه اي رفتيم كه جلسه طوالني 
شد و به ناهار رس��يد. س��فره اي مي اندازند و چلومرغي 
سر س��فره مي آورند كه آقامهدي با ديدن غذا با ناراحتی 
از پاي سفره بلند مي ش��ود. به دوستش هم چشم غره اي 
مي رود كه يعني تو هم بلند شو. بعداً آن دوست دليل بلند 
شدن آقامهدي را مي پرسد كه ايشان مي گويد اگر غذاي 
اينچنيني بخورم ديگر صحبتم بين نيروها اثر نمي كند. 
بعد ادامه مي دهد يعني نيرويم در پادگان كنسرو بخورد 
و من اينجا مرغ بخورم. ببينيد اين آدم به چه چيزهايي 
توجه مي كرد؟ ب��ه همين دلي��ل وقتي ني��رو دو ماه به 
مرخصي نرفته و شرايط سخت پادگان را تحمل كرده با 
سخنراني شهيد زين الدين به لحاظ روحي و رواني تهييج 
می شود و در آخر س��خنراني همه چنين شعار مي دهند: 
»اي فرمانده آزاده/ آماده ايم آماده« حاال چرا حرف هاي 
آقامهدي اثرگذار است به خاطر همين مراقبت و توجهات 
اس��ت. به  همين دليل نيروها براي ايش��ان سر و دست 

مي شكنند و قبولش دارند. 
به نوع�ي رابطه فرمان�ده و نيروهاي�ش مريد و 

مرادي بود؟
به ش��دت ايش��ان به نيروهاي��ش توجه داش��ت. يكي از 
رزمندگان تعريف مي كرد ب��راي آخرين عملياتي كه لغو 
مي شود و نيروها به سردشت مي روند آقامهدي همه جاي 
مقر را مي گشت تا نيروهايش مشكلي نداشته باشند. حتي 
س��فارش می كرد پالس��تيك هايي كه جلوي در حمام ها 
كشيده  شده اگر پارگي دارد زودتر تعمير يا تعويض شود تا 
بچه ها سرما نخورند. تا اين حد نسبت به وضعيت نيروهايش 
توجه داشت. ايشان خيلي دقيق بود و هدف و تالشش اين 
بود نيروها كمترين آسيب را ببينند. چه در صحنه عمليات 
چه وقتي در عقبه و براي آموزش بودن��د به بهترين وجه 
مي خواست نيروها را پشتيباني كند. اين خيلي برايش مهم 
بود. شوخ طبعي هم داشتند و نس��بت به نيروها مهرباني 

هم مي كردند. 
در پايان از عنوان كتاب بگوييد. بر چه مبنايي نام 

كتاب را »تنها زير باران« گذاشتيد؟
نام كتاب را از يك قس��مت از روايت هاي همسر شهيد 
وام گرفتم. وقتي رگبار مسلسل س��مت  ماشين شهيد 
زين الدي��ن گرفت��ه مي ش��ود و بعد ماش��ين آرپي جي 
مي خورد آقامجيد در دم شهيد مي ش��ود. آقامهدي از 
ماشين پياده مي شود تا بتواند پش��ت ماشين برود و از 
خودش دفاع كن��د ولي آنجا تير مي خ��ورد و تنها روي 

جاده اي كه نم نم باران مي زده، مي افتد. 
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88498481ارتباط با ما

مروري بر زندگي شهيد مهدي زين الدين در گفت وگوي »جوان«
با نويسنده كتاب »تنها زير باران«

 رشته پزشكي  و بورسیه فرانسه را 
فداي فعالیت هاي انقالبي كرد 

پدر ش�هيد كتابفروش�ي داش�تند و به دليل 
فعاليت ه�اي انقالبي ش�ان تبعي�د ش�دند و 
كتابفروشي در آس�تانه تعطيلي قرار گرفت. 
آقامهدي ه�م در كنك�ور رتبه چهار رش�ته 
پزشكي را كس�ب  كرد و در دانش�گاه شيراز 
قبول  ش�د، اما در تقابل با رژيم پهل�وي قرار 
داش�ت و تصميم گرفت از دانش�گاه انصراف 
بدهد و بماند و مبارزه انقالبي اش را ادامه دهد

شهيد زين الدين وقتي در جاده پرپيچ و خم 
سردش�ت به بانه به شهادت مي رسد و صبح 
پيكرش پيدا مي شود، افرادي كه پيكر ايشان 
را پيدا مي كنند متوجه هويت شهدا نمي شوند 
و ش�هيد زين الدي�ن را از قبض خمس�ي كه 
الي سررس�يدش بوده مي شناس�ند. تمام 
مواردي كه به دين�داري و اعتقادات مربوط 
مي ش�ود در وجود اين شخصيت متبلور بود

   احمد محمدتبريزي
شهيد مهدي زين الدين در اوج جواني به فرماندهي لشكر17 علي بن ابيطالب رسيد؛ لشكري مهم كه رزمندگان چندين شهر در آن حضور داشتند و در عمليات ها، نقش  مهم و 
تأثيرگذاري برعهده داشت. شهيد زين الدين در مدت كوتاهي به محبوبيت زيادي بين نيروهايش رسيد و همه ايشان را از صميم قلب دوست داشتند. اخالص، ايمان و ويژگي هاي 
شخصيتي شهيد زين الدين، او را به يك الگو در ميان رزمندگان تبديل كرده بود. شهيد زين الدين در 27 آبان 1363 به شهادت  رسيد ولي نام و اثرگذاري  اش در تاريخ دفاع 
مقدس همچنان ماندگار است. مهدي قرباني كتابي را با عنوان »تنها زير باران« حول محور زندگي و شخصيت شهيد زين الدين به رشته تحرير درآورده و در اين كتاب سعي 
كرده است به تمام برهه هاي زندگي اين فرمانده شجاع بپردازد. دقايقي با نويسنده كتاب »تنها زير باران« گفت وگو كرديم تا بيشتر از شهيد زين الدين و ويژگي هاي شخصيتي 

و مديريتي اش بدانيم. 
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