
پاسدار شهيد

مروري بر مجاهدت هاي يکي از نخستين فرماندهان شهيد سپاه
از مقاله نويسي عليه شاه تا نبرد عليه صدام

  احمد محمدتبريزي
سپاه پاس�داران در س�ال هاي نخستين 
انقالب اسالمي كه با جنگ تحميلي توأمان 
شد نقش بسزايي در تأمين امنيت كشور 
داش�ته اس�ت. نيروهاي زيادي از همان 
روزهاي اول تأسيس سپاه با اعتقاد و عالقه 
قلبي عضو سپاه ش�دند و در صحنه هاي 
مختلفي ايفاي نقش كردند. شروع جنگ 
تحميلي و ش�دت گرفتن حمالت دشمن 
توانايي هاي رزمندگان سپاه پاسداران را 
به رخ دشمنان كشاند و پس از آن همگان 
واقف ب�ه توانايي ه�اي اين نه�اد انقالبي 
شدند. در ادامه نگاهي گذرا به مجاهدت 
و شهادت يکي از  اولين فرماندهان سپاه 
پاس�داران داريم كه در مهر ماه 1359 در 
سوسنگرد آسماني ش�د. شهيدي كه در 
وصيتنام�ه اش در رثاي خدمتگ�زاري و 
رضايت خدا چنين نوش�ته ب�ود: »خدايا! 
خدايا در لحظه لحظه ه�اي عمرم آرزويم 
اين بود كه بتوانم سعادت خدمت به تو را 
داشته باشم. با شور و شوق و تالش سعي 
در پياده كردن اس�الم داش�ته باش�يد.«

ش��هيد مهندس محمدرضا پوركيان اولين 
فرمانده ش��هيد س��پاه پاس��داران در دفاع 
مقدس است كه به واس��طه روحيه انقالبي 
و تفكرات مذهبي و ضدامپرياليستي اش از 

مدت ها قبل مبارزاتش را ش��روع كرده بود. 
محمدرضا پوركيان در دوران نوجواني، تمام 
وقت خود را در جهت فعال كردن مس��جد 
جامع اميديه صرف كرد و براي آشنا كردن 
مردم با مس��ائل جاري كشور و خيانت هاي 
ش��اه و اطرافيانش، از روحانيان بنام آن روز 
براي سخنراني در مسجد جامع دعوت كرد. 
برگزاري كالس هاي معارف و احكام اسالمي 
و همچنين آموزش قرآن و تأسيس كتابخانه 

گوشه ديگري از فعاليت هاي او بود. 
نوش��تن مقاالت تند و منتقدانه نس��بت به 
عملكرد رژي��م طاغوت، پخ��ش اعالميه و 
شعارنويسي هم از اهم فعاليت هاي سياسي 
محمدرضا بود. او در س��ال 1354 به علت 
نوش��تن مقاله اي در خصوص ماهيت رژيم 

و وابس��تگي اش به امريكا مورد تعقيب قرار 
گرفت و مدتي بعد در خوزس��تان بازداشت 
ش��د و در زندان مورد شكنجه هاي جسمي 
و روحي قرار گرفت. ب��ه او حكم اعدام داده 
بودند كه در نهايت با وساطت يكي از افسران 
ارتش از اع��دام نج��ات پيدا كرد. ش��هيد 
پوركيان در آن زمان 16 سال بيشتر نداشت 

و پس از مدتي از زندان آزاد شد. 
دوران حبس و روزهاي زندان در آن سن و سال 
كم، او را به چهره اي مبارز تبديل كرد. دوران 
بعد از آزادي ب��راي محمدرضا دوره هدفمند 
كردن و گس��ترش فعاليت هاي سياسي بود. 
او نام مستعار »رضا احمدآبادي« را براي خود 
انتخاب كرد تا در سايه اين نام بتواند به حيات 
سياس��ي اش ادامه دهد. با همين نام جعلي 
ديپلم رياضي اش را از يكي از دبيرستان هاي 
اهواز گرفت و بالفاصله در آزمون سراس��ري 
شركت كرد و در رشته رياضي دانشگاه اهواز 
پذيرفته و همزمان از سوي وزارت علوم وقت، 
براي ادامه تحصيل به خارج از كشور بورسيه 
شد. محمدرضا اما تحصيل در ايران را به رفتن 

ترجيح داد و ماندني شد. 
او نقش عم��ده اي در اعتصاب��ات ادارات به 
خصوص ش��ركت نفت و راهپيمايي ها ايفا 
كرد. بعد از پيروزي انقالب همراه محس��ن 
رضايي و علي ش��مخاني در تش��كيل سپاه 
پاسداران نقش مهمي داش��ت. مسئوليت 
ستاد فرماندهي و قائم مقام سپاه پاسداران 
اهواز را پذيرفت. س��پس براي رسيدگي به 
نابس��اماني شهرس��تان رامهرمز و تأسيس 
سپاه به آنجا رفت و نقش مهمي در تشكيل 
هسته هاي مقاومت بسيج خواهران و برادران 
و اخراج عناصر منافق و دس��تگيري عناصر 

وابسته به طاغوت ايفا كرد. 
با شروع جنگ تحميلي، توانايي هاي بالقوه 
و درايت محمدرضا بر همگان ثابت ش��د. او 
در دهم مهر 59 و س��ه روز پس از اسارت و 
شهادت اولين فرمانده سپاه سوسنگرد شهيد 
حبيب شريفي، به عنوان فرمانده سپاه شهر 

سوسنگرد انتخاب شد. 
شهري كه نخستين ماه هاي جنگ، بارها و 
بارها بين رزمندگان و دشمن متجاوز دست 
به دست شد. محمدرضا در لحظات بحراني 
اشغال سوسنگرد همراه ديگر همرزمانش به 
دفاع از شهر پرداخت. شهيد پوركيان در 23 
مهر سال 59 به نبردي نابرابر با دشمن بعثي 
در جاده سوس��نگرد - حميدي��ه پرداخت. 
نبرد نابرابر تن با تانك او و ديگر نيروها را در 

وضعيتي سخت و دشوار قرار داده بود. 
آنها در آخري��ن دقايق نب��رد، در محاصره 
دشمن قرار گرفتند. شهيد پوركيان نيروهاي 
تحت امرش را با شجاعت از محاصره خارج 
كرد و س��رانجام بعد از انهدام پنج دستگاه 
تانك، پيشاني بلندش صفحه اصابت گلوله 
قرار گرفت تا او را در زمره ياران آخرالزماني 

سيدالشهدا قرار دهد. 

7| روزنامه جوان |  شماره 5632 دو  ش��نبه 2 ارديبهش��ت 1398 | 16 ش��عبان 1440 |

88498481ارتباط با ما

محمدرض�ا در لحظ�ات بحران�ي 
اش�غال سوس�نگرد همراه ديگر 
همرزمان�ش ب�ه دف�اع از ش�هر 
پرداخت. ش�هيد پوركيان در 23 
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تن با تانك او و ديگ�ر نيروها را در 
وضعيتي سخت و دشوار قرار داد

گفت وگوي »جوان« با يك پاسدار دوره اولي به مناسبت دوم ارديبهشت سالروز تشکيل سپاه

وقتي سپاه از طرف امريکا يك سازمان تروريستي اعالم مي شود متوجه مي شويم راه را درست رفته ايم و به خودمان افتخار مي كنيم
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

 عليرضا محمدي
40سال از تشکيل سپاه پاس�داران انقالب 
اسالمي ايران در دوم ارديبهشت ماه 1358 
مي گذرد. چهار دهه پرفراز و نشيب كه انقالب 
اسالمي در هر سال و هر روزش با چالش هاي 
گوناگوني رو به رو ب�ود و در مقابل تمامي اين 
چالش ها سبزپوش�ان پاس�دار در صف اول 
مبارزه قرار گرفتند. امسال 40سالگي سپاه 
را در حالي جش�ن می گيريم كه اقدام اخير 
دولت امريکا مبني بر تروريستي اعالم كردن 
سپاه برگ زرين ديگري بر افتخارات اين نهاد 
انقالبي افزود. آنکه دش�من بيشتر از همه با 
او دشمني مي كند، بيش�ترين خدمات را به 
جبهه خودي و بيشترين ضربات را به جبهه 
دشمن وارد كرده است. در سالروز تشکيل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي، گفت وگويي 
با جانباز احمد اسليمي از پاسدارهاي دوره 
اولي انجام داديم تا با حال و هواي س�پاه در 
روزها و ماه هاي اول تشکيلش بيشتر آشنا 
شويم. اسليمي از انقالبي هاي اهل اصفهان 
اس�ت كه در تهران به عضويت سپاه درآمد. 

ش�ما كه بچه اصفهان بوديد چطور به 
عضويت سپاه تهران درآمديد؟

من دوران انقالب در منجيل س��رباز تيپ نوهد 
بودم. وقتي حضرت امام فرمان ترک پادگان ها 
را صادر كردند با اس��لحه ب��ه زادگاهم اصفهان 
فرار ك��ردم. آنجا ب��ا دو برادر س��ردار صفوي، 
محس��ن و مرتضي فعاليت انقالب��ي مي كردم. 
اين دو برادر عضو گ��روه صف بودند و مرا هم به 
عضويت آن درآوردند. مركز فعاليت ما در منزل 
آيت اهلل خادمي بود. آنجا هم نگهباني مي داديم 
و هم كارهايي مثل پخش اعالميه ،شبنامه  و... 
را انج��ام مي داديم. بهمن 57 بنا ب��ه برنامه اي 
ك��ه دكت��ر پ��رورش از انقالبي ه��اي معروف 
اصفهاني چيده بود، ب��ه اتفاق 30 الي 40 نفر از 
بچه هاي اصفهان به تهران آمديم تا همراه ساير 
انقالبي ها به تسخير نهادهاي دولتي بپردازيم. 
ما به صداوس��يما رفتيم و س��اختمان توليد را 
تصرف كرديم. فرماندهي اين گروه شبه نظامي 
را آقاي همايون شيخ االسالمي برعهده داشت. 
ساير اماكن صداوس��يما را هم گروه هاي ديگر 
مثل منافقي��ن )مجاهدي��ن(، گروه هاي چپ 
و... اش��غال كردند. انقالب كه پيروز شد، دكتر 
شيخ االسالمي با آگاهي سياسي كه داشت به ما 
 گفت مبادا اجازه دهيد ساختمان توليد به دست 
گروه هاي غيراس��المي بيفتد. خالصه همانجا 
بوديم تا اينكه سپاه تشكيل شد و من هم وارد 

سپاه تهران شدم. 
همان دوم ارديبهشت كه سپاه تشکيل 
ش�د به عضويت آن درآمدي�د؟ اصاًل 
چه ش�د كه بين نهادهاي انقالبي تازه 

تأسيس سپاه را انتخاب كرديد؟
من هش��ت روز قبل از آن عضو سپاه شده بودم 
)مي خندد( در همان صداوس��يما كه بوديم با 
كميته هاي شهري خصوصاً كميته مركزي در 
مدرسه رفاه آمد و شد داشتيم. گاهي نام سپاه 
را مي شنيديم. يك بار كه آقاي رفيق دوست را 
در مدرسه رفاه ديديم، از ايشان پرسيديم اين 
س��پاه پاس��داران كه مي گويند چطور نهادي 
اس��ت؟ ايش��ان گفت س��پاه منحصر به ايران 
نيست و نيرويي اس��ت كه هركجا محرومان و 
مس��تضعفان نياز به كمك داشته باشند از آنها 
پشتيباني مي كند. من از چنين ايده اي خوشم 
آمد. البته هنوز سپاه پاسداران به شكل رسمي 

تشكيل نشده بود و چند نيرو به نام سپاه توسط 
گروه هاي مختلف ش��كل گرفته ب��ود. خالصه 
گذشت تا اينكه 20 فروردين سال 58 ابوشريف 
همراه مرحوم دوزدوزاني ، شهيد چمران و چند 
نفر ديگر به صداوس��يما آمدند. گروه بچه هاي 
اصفه��ان مس��ئوليت حفاظت صداوس��يما را 
برعهده داش��ت و من هم كه پاس��بخش بودم 
مرتب به نگهبان ها سر مي زدم. آن روز تا چشمم 
به ريش هاي بلند ابوش��ريف و هيبت خاصش 
افتاد چشم از او برنداشتم. ابوشريف هم از تيپ 
ورزشكاري من خوش��ش آمده بود. جلو آمد و 
سالم و عليك كرديم. با لحن گرمي مرا پسرخاله 
خطاب كرد و از سوابق انقالبي ام پرسيد. من هم 
از او خواستم در خصوص س��پاه توضيح دهد. 
گفت از چش��مت مي خوانم كه دوس��ت داري 
پاسدار شوي. گفتم بله خيلي دوست دارم. گفت 
پس 25 فروردين به پادگان عشرت آباد )پادگان 
وليعصر( بيا. هر كدام از دوستانت عالقه مند به 
عضويت در سپاه هستند را هم بردار و بياور. آن 
روز همراه حدود 10 نفر از بچه ها به عشرت آباد 
رفتيم و هم��ان روز به عضوي��ت نيروهاي اين 
پادگان درآمديم. دوم ارديبهش��ت كه با فرمان 
امام سپاه تشكيل ش��د تا 20 ارديبهشت طول 
كش��يد تا پرس��نلي كارش را آغاز كن��د. برادر 
بهرام خدايي، مسئول پرسنلي برايمان پرونده 
عضويت تش��كيل داد. پرس��يد كي وارد سپاه 
ش��دي؟ گفتم 25 فروردين. گفت سپاه رسماً 
دوم ارديبهشت تشكيل شده است نمي شود كه 
تاريخ ورودت را هشت روز قبل بزنم!  خنديديم 
و قرار شد از همان 20 ارديبهشت تاريخ عضويتم 

در سپاه درج شود. 
آن اوايل عمده فعاليت هايتان چه بود؟

وقتي ما وارد پادگان وليعصر)عج( شديم هنوز 
آثار درگيري ه��اي انقالب در سراس��ر پادگان 
مش��هود بود. ماشين هاي س��وخته، نفربرهاي 
اس��كورپين از كار افتاده، برگه هاي پخش و پال 
و... ابوشريف اول كار از من پرسيد چه كار بلدي؟ 
گفتم همه كار! گفت پدرت چه كاره است؟ گفتم 
كاميون دارد و با آن كار مي كند. گفت پس يك 
كاميون بردار و ماشين هاي سوخته و ساير اقالم 
اسقاط را از سطح پادگان جمع كن تا بعد ببينيم 
چه كار  كنيم. من هم به اتفاق تعداد ديگري از 
بچه ها از همان روز شروع به سر و سامان دادن 
پادگان كرديم. چيزهاي عجيب��ي هم ديديم. 
مثاًل وقتي آسايشگاه هاي غالباً سوخته را تميز 
مي كردي��م ديديم داخل يك آسايش��گاه بوي 

خيلي بدي مي آيد. پتوهاي سوخته را گشتيم 
و جس��د يك نيروي گارد را پي��دا كرديم. گويا 
بيچاره در درگيري هاي انقالب مجروح ش��ده 
بود و خودش را الي پتوها مخفي كرده كه همان 
جا بر اثر خونريزي مرده بود. خالصه جسدش 
را تحويل داديم و با اقدام��ات ما كم كم پادگان 
وليعصر خ��ودش را آماده اس��تقبال از موضوع 

تأسيس سپاه و عضو گيري نيرو كرد. 
گزينش�ي دوره اولي ه�ا چط�ور بود، 
سختگيري مي كردند؟ تركيب نيروها 

چگونه بود؟
اوايل يكس��ري مس��ائل عقيدتي و سياسي به 
عنوان سؤاالت گزينشي پرسيده مي شد. حتماً 
هم بايد دو نفر آدم مورد وثوق ش��ما را معرفي 
مي كردن��د. در گزين��ش خيلي س��ختگيري 
آنچناني نمي ش��د. نيروهاي انقالب��ي غالباً از 
كميته ها جذب سپاه مي شدند. اوايل همه نوع 
آدمي بين پاس��دارها ديده مي ش��د. از جنوب 
شهري گرفته تا شمال شهري و... منطقه و محل 
زندگي مهم نب��ود اما عقي��ده و اعتقاد اهميت 
داش��ت. خيلي از بچه ه��ا )جنوب ش��هري ها 
خصوصاً( روحيه داش مش��تي گري داش��تند. 
من خودم كشتي فرنگي و باستاني كار مي كردم 
و در محله اي از اصفهان بزرگ ش��ده بودم كه 
مش��تي گري ارزش محسوب مي ش��د. خودم 
را ع��رض مي كنم كه مثل خيلي ه��اي ديگر با 
نفس قدس��ي حضرت امام و تحولي كه انقالب 
در ما ايجاد كرد، اگر عادت بدي داش��تيم كنار 
گذاش��تيم و اهل شديم. خب پاس��دار انقالب 
بايد خودش را به تراز انقالب اسالمي مي رساند 
اما در بين كساني كه دوره هاي اول عضو سپاه 
مي شدند گاهي آدم هايي پيدا مي شدند كه در 

همان گزينش هاي اوليه كنار مي رفتند. يا يكي 
دو ماه مي ماندند و خودش��ان مي فهميدند اين 
كاره نيستند! يعني نمي توانستند با خصوصيات 
يك رزمن��ده مكتبي خودش��ان را وفق دهند. 
مثاًل يادم است در كميته گروه هايي به نام هاي 
خاصي ايجاد ش��ده بود. گروه س��يامك، گروه 
جاسم و... اغلب اينها گروهي به سپاه مي آمدند و 
همانطور كه گفتم خيلي  از آنها متوجه مي شدند 
اهل پوشيدن لباس سبز پاس��داري نيستند و 

كنار مي رفتند. 
حقوقتان چقدر بود؟ شنيده ايم كه اوايل 

حقوق درست و حسابي نمي دادند. 
نه اينكه حقوق ندهند، خود بچه ها در قيدوبند اين 
چيزها نبودند. وقتي به عضويت سپاه درآمديم از 
ما پرس��يدند چقدر حقوق نياز داريد. مثاًل خود 
من در برگه درخواست حقوق نوشتم مگر براي 

جهاد در راه خدا بايد حق��وق هم بگيريم! گفتم 
پدرم كاميون دارد و نياز به حقوق ندارم. يا يك 
نفر كه متأهل بود  گفت فالن قدر نياز دارم. يا آن 
يكي نصف حقوق عرف سپاه را طلب كرد. بنده 
از ارديبهشت كه عضو سپاه شدم تا مردادماه كه 
در ماجراي پاوه مجروح شدم، يك ريال نگرفتم. 
وقتي براي درمان مجروحيت هايم كه در محاصره 
پاوه برداشته بودم به تهران آمدم، اوايل شهريور 
بود. در پادگان 10 هزار تومان به من دادند. فكر 
كردم براي هزينه درمانم است اما گفتند حقوقت 
ماهي 2هزار تومان بوده كه نگرفتي و حاال يكجا  
مي دهيم. چون براي درم��ان مجروحيت هايم 
نياز داش��تم پول را قبول كردم. آن موقع خيلي 
از بچه ها شايد 90 درصد حقوقشان را براي كار 
خير در نظر مي گرفتند يا وقتي يك پاسدار داشت 
داماد مي شد و دس��تش خالي بود، بچه ها جمع 
مي شدند و از حقوقش��ان به او كمك مي كردند. 
يادم است شهيد وصالي مي گفت هنگام عمليات 
حواستان به نفر پشت سري باشد، شايد مجروح 
شده و شما متوجه نشده باشيد. بايد برگرديد و 
دستش را بگيريد. اين دستگيري فقط محدود 
به عمليات نمي شد. از نظر اقتصادي هم بچه ها 
دستگير همديگر و در كل نيازمندان مي شدند. 
يك موردش شهيد ابراهيم هادي. ايشان پاسدار 
نبود اما از طرف س��پاه به منطقه اعزام شده بود. 
سه ماه حقوقش را يكجا در همان منطقه برايش 
آوردند. هزار تومان را برداش��ت و باقي را  همراه 
يك ليس��ت از آدرس افراد نيازمند داخل پاكت 
گذاشت و به امير منجر مس��ئول عمليات سپاه 
تهران داد تا وقتي به مرخصي مي رود پول ها را به 

صاحبان آدرس ها برساند. 
اوايل تش�کيل سپاه پوش�يدن لباس 
پاس�داري به اين راحتي ها ه�م نبود. 
از بابت ت�رور و گروه ه�اي ضد انقالب 

مي گويم. 
بله، اتفاقاً خود من دو بار در ش��رف ترور بودم. 
يك بار بعد از جري��ان پاوه كه در بيمارس��تان 
501 بستري ش��دم يك ضد انقالب آمده بود 
ترورم كند كه موفق نشد. بار ديگر هم در خالل 
جنگ تحميلي وقتي از جبهه برمي گشتم يكي 
از بچه هاي مذهبي محله خبر داد دختر خانمي 
در همسايگي ما عضو گروهك منافقين است و 
قصد ترورم را دارد. نمي دانم آن بنده خدا چطور 
از قصد آن خان��م و تيمش خبردار ش��ده بود. 
خالصه اطالعات س��پاه را در جريان گذاشتم و 
دستگيرشان كردند. آن زمان لباس سپاه را كه 
مي پوشيدي چه در منطقه و چه در پشت جبهه 
احتمال خطر وجود داشت اما بچه ها با عشق اين 

لباس را به تن مي كردند. 
سخن پاياني؟ 

يادم است وقتي اعالم مي شد مأموريت سختي 
در پيش داريم، اگ��ر پنج نفر نياز ب��ود 20 نفر 
داوطل��ب مي ش��د. يكدفع��ه آن 15 نفري كه 
انتخاب نمي ش��دند بحث مي كردند كه چرا ما 
را انتخاب نمي كنيد و ما هم مي خواهيم خدمت 
كنيم. همين خدمات خالص و از دل و جان بود 
كه باعث ش��د انقالب از پيچ خطرات بسياري 
عبور كند، لذا وقتي س��پاه از طرف كاخ سفيد 
تروريستي اعالم مي شود متوجه مي شويم راه 
را درست رفته ايم و به خودمان افتخار مي كنيم. 
من مدت هاس��ت كه لباس پاس��داري را از تن 
خارج كرده ام اما به دش��منان و خصوصا دولت 
امريكا مي گويم حاضرم در همين سن و سال باز 
هم لباس س��پاه را بر تن كنم و به پوشيدن اين 

لباس مقدس افتخار مي كنم. 

من دو بار در ش�رف ترور بودم. يك بار 
بعد از جريان پاوه كه در بيمارس�تان 
501 بس�تري ش�دم يك ض�د انقالب 
آمده ب�ود ترورم كند كه موفق نش�د. 
بار ديگر ه�م در خالل جنگ تحميلي 
وقتي از جبه�ه برمي گش�تم يکي از 
بچه ه�اي مذهب�ي محل�ه خب�ر داد 
دخت�ر خانمي در همس�ايگي ما عضو 
گروهك منافقين است و قصد ترورم 
را دارد. اطالع�ات س�پاه را در جريان 
گذاش�تم و دستگيرش�ان كردن�د
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