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مروري بر خدمات فرهنگي حاج ابراهيم حاجي محمدزاده در گفت وگوي »جوان« با فرزند و تعدادي از همرزمانش

اجازه نداد تاريخ  حماسه مردم ايران را کسروي ها بنويسند
 عليرضا محمدي

وقت�ي ب�ه روزه�اي اول تأس�يس س�پاه 
برگرديم، در مي�ان نام هاي آش�نايي چون 
عباس آقازماني، يوس�ف کالهدوز، محسن 
رفيق دوس�ت، ج�واد منص�وري و... ي�ک 
نام ديگ�ر هم ش�نيده مي ش�ود، »ابراهيم 
حاجي محم�دزاده«؛ نامي که باي�د آن را در 
ميان خاطرات افرادي جس�ت وجو کنيم که 
مش�رف به نحوه تأسيس س�پاه پاسداران 
انقالب اسالمي هس�تند. حاجي محمد زاده 
کس�ي اس�ت که همراه چهره هاي�ي چون 
ابوشريف)عباس آقازماني(، جواد منصوري 
و مرح�وم دوزدوزاني گروه�ي نظامي را در 
پادگان جمشيديه تهران تشکيل داده بودند. 
اوايل سال 58 با ادغام اين گروه با گروه هايي 
چ�ون گارد مل�ي، واح�د نظامي س�ازمان 
مجاهدين انقالب اسالمي و... سپاه پاسداران 
انق�الب اس�المي تش�کيل ش�د. بنابراين 
حاجي محمدزاده يکي از مؤسس�ان س�پاه 
است که اوايل دهه 70 به عنوان يکي از اولين 
نفرات از اين نهاد انقالبي بازنشس�ته ش�د! 

اين روزها كلله اخبللار وخامت حللال ابراهيم 
حاجي محمدزاده منتشر مي شود، تاريخ معاصر 
در ذهن جوان هللاي انقابللي آن روزها مرور 
مي شللود. نام حاجي محمدزاده براي خيلي از 
دوره اولي هاي سپاه آشناسللت. از چند نفري 
پرس وجو مي كنيم. برخي او را به ياد مي آورند. 
بهرام خدايي از پاسللداران ستاد مركزي سپاه 
در اوايل تشكيل آن، ابراهيم حاجي محمدزاده 
را به ياد دارد اما نمي داند االن كجاسللت و چه 
مي كند. مي گويد: »يادم اسللت كه ايشللان با 
ابوشللريف و جواد منصوري با هم بودند. جزو 
مؤسسللان سللپاه بود و در پادگان جمشيديه 

فعاليت مي كردند.« 
احمد اسللليمي عضو گروه دستمال سللرخ ها 
هم مي گويللد: »ابتكار تشللكيل اولين گردان 
ضربتي سپاه حاصل نبوغ افرادي چون ابراهيم 
حاجي محمدزاده و اصغر وصالي بود. اين گردان 
از نيروهاي زبده سللپاه بود كه اوايل تشكيلش 
در تهران عليه ضدانقللاب و فراري هاي رژيم 
شاه فعاليت مي كرد. بعدها كه گردان ضربت به 
كردستان رفت، تبديل به گروه دستمال سرخ ها 

شد.«
 انقالبي دهه 40

واژه هايي مثل نبوغ و ابتكار را در زندگي جهادي 
ابراهيم حاجي محمدزاده بسلليار مي شنويم. 
او مبتكر و مؤسس دفتر سياسللي سپاه است. 
هرچنللد مجيد نللداف يكللي از شللاگردانش 
مي گويد: »در اولين روزهاي تشللكيل سللپاه، 
حاج ابراهيللم بخش بررسللي هاي سياسللي و 
اطاعات سپاه را تشكيل داد و مسئول آن بود. 
در همان سللال 58 اطاعات از اين بخش جدا 
شللد و آقاي محمدزاده دفتر سياسللي سپاه را 

تأسيس كرد.«
نللام ابراهيم حاجي محمد زاده بللراي اولين بار 
در دهه 40 به عنوان يک انقابي مطرح شللد. 
او كه متولد 27 مرداد 1325 در مشللهد است، 
تحصياتش را تا مقطع ليسانس برق ادامه داد 
و در ابتداي فعاليت هايش به عضويت سازمان 
مجاهدين خلق درآمد. به جهت اينكه مسعود 
رجوي هم اسللتاني وي بود، مدتي با او ارتباط 
داشت. بعدها كه سازمان دچار انحراف عقيدتي 
شد، حاجي محمدزاده مثل آن عده از مجاهدين 
كه به اعتقللادات مذهبي خللود پايبند بودند، 
از اين سللازمان خارج شللد. سللاواك مدت ها 
دنبال او بللود تا اينكه در سللال 1354 ابراهيم 

حاجي محمدزاده دستگير شد. 
هادي محمد زاده، فرزند حاج ابراهيم مي گويد: 
»من يک سللالم بود كه پدرم دستگير شد. آن 
زمان مادرم سللر يكي از خواهرهايم باردار بود. 
ايشان در نبودن هاي پدر، به تنهايي بار زندگي 
را به دوش مي كشيد و با چهار فرزند قد و نيم قد، 
به سختي خانواده را اداره مي كرد. ما از بچگي 
ياد گرفتيم كه بايد بلله نبودن هاي پدر عادت 
كنيم. اولين چيزهايللي كه از او به يللاد دارم، 
مربوط به ماقات هايي مي شود كه ماهي يک 
بار در زندان داشللتيم. خاطراتي محو از پدري 
كه در زندان بود و مادري كه دسللت بچه هاي 
كوچكش را مي گرفت و با اتوبوس شركت واحد 

ما را به ديدن ايشان مي برد.«
حاجي محمللدزاده در زندان عللاوه بر تحمل 
شكنجه هاي مأموران، به دست اعضاي منحرف 
سللازمان منافقين نيز مللورد آزار و اذيت قرار 
مي گيرد. فرزندش مي گويد: » اعضاي سازمان 
منافقين پيش از دستگيري پدرم دنبالش بودند 
تا او را ترور كنند چراكه نمي توانسللتند خروج 
ايشان از سازمان را بپذيرند. پدرم مدت ها هم 
از دست اعضاي سازمان و هم از دست ساواك 
مخفيانه زندگي مي كرد. در زندان هم تعدادي 
از اعضاي اين سازمان ايشللان را مورد ضرب و 
شللتم قرار مي دهند. دندان هاي رديف جلوي 
بابا در همان زندان شكسته شده و ريخته بود. 
ايشان تا مدت ها بعد از آزادي درگير صدماتي 
بود كه در زندان متحمل شد. بيماري هاي چند 
سال اخيرش به نوعي به آسيب هاي آن مقطع 

برمي گردد.«
 دفتر سياسي

بللا پيللروزي انقللاب اسللامي، ابراهيللم 
حاجي محمدزاده مثل تمام زندانيان سياسي 
آزاد مي شود. او و تعدادي از همرزمانش در همان 
زندان، بنيان تشكيل يک گروه نظامي انقابي 
را پايه ريزي كرده بودند. بنابراين بافاصله بعد 
از پيروزي انقاب، اين گروه به سرپرستي جواد 
منصوري، مرحوم عبللاس دوزدوزاني، عباس 
آقازماني و ابراهيم حاجي محمدزاده در پادگان 
جمشيديه شكل مي گيرد و سپس در ادغام با 
ديگر گروه هاي انقابي، سپاه پاسداران انقاب 

اسامي تشكيل مي شود. 
وقتي دفتر سياسي سپاه در سال 1358 به ابتكار 
حاج ابراهيم تأسيس شد، كسي نمي دانست كه 

اين دفتر به زودي يكي از بزرگ ترين خدمات 
فرهنگي را به تاريللخ معاصر كشللورمان ارائه 
خواهد داد. با شللروع جنگ تحميلي، »بخش 
جنِگ« دفتر سياسي فعاليت هايش را به شكل 
گسترده اي آغاز كرد. در اولين ماه هاي جنگ و 
بعد از اينكه حضرت امام مي فرمايند: »نگذاريد 
تاريخ حماسلله و مقاومت مردم ايران را امثال 
كسروي ها بنويسند« حاجي محمدزاده تعدادي 
از نيروهاي دفتر سياسللي را به عنوان راوي به 
مناطق عملياتي دفاع مقدس مي فرسللتد تا به 
ثبت وقايع رخ داده در جبهه ها بپردازند. اندكي 
بعد كار راوي ها تا آنجا پيش مي رود كه به گفته 

اسللداهلل احمدي يكي از اولين راوي هاي دفتر 
سياسللي، در عمليات فتح المبيللن )فروردين 
سللال 61( تا اتاق جنگ نيز پيللش مي روند و 
در كنار فرماندهان به ثبت لحظه لحظه وقايع 
جنگ مي پردازند. اين جمله كه »مثل سنجاق 
به سللينه فرماندهان بچسللبيد« آن روزها در 
بين راوي هاي دفتر سياسللي دهللان به دهان 
مي چرخيد. در طول دفاع مقدس، حدود 200 
راوي در جبهه هاي جنگ حضور پيدا مي كنند 
كه از ميان آنها 17 نفر نيز به شهادت مي رسند. 

 رويدادها و تحليل ها
فعاليت هللاي دفتر سياسللي تنهللا منحصر به 
ثبت وقايع جنگ نبود. به گفته امير رزاق زاده 
از نيروهاي حاج ابراهيم، دفتر سياسي سپاه از 
بدو تشكيلش بولتن هاي محرمانه اي را منتشر 
مي كرد كه به جهت عيار بااليي كه داشت، در 
اختيار حضرت امام و سران قوا قرار مي گرفت. 
وي مي گويد: »دفتللر سياسللي تغذيه كننده 
فكري و سياسللي و اجتماعي سپاه و بچه هاي 
انقابي بود و ماحصل فعاليت ها و تحقيقاتش در 
اشكال مختلف در اختيار ساير نهادها، چهره ها، 

مسئوالن و عموم مردم قرار می گرفت.«
رزاق زاده مي افزايد: »دفتر سياسي بخش هاي 
مختلفي چون بخش داخلي، بخش اقتصادي، 
بخش مناطق، بخش جنگ، بخش خارجي و... 
داشللت. هر كدام فعاليت هاي خاص خودشان 
را داشللتند و بخللش گروه ها هم بلله تجزيه و 

تحليل گروه هاي معارض و معاند مي پرداخت. 
مطالبي كه ايللن بخش از گروهک ها منتشللر 
مي كرد، مي توانست نفاق آنها را مشخص كند 
و به اصطاح مشتشللان را باز كند. مثًا كتاب 
»تروريسم ضدمردمي« كه مرحوم هادي نخعي 
نوشته بود يا كتاب »جنبش مسلمانان مبارز« 
كه با قلم حسين شللريعتمداري نگاشته شد، 
همگي با هدايت آقاي محمدزاده بود كه منجر 

به تنوير افكار عمومي مي شد.« 
مجيد نداف هللم مي گويللد: »اخيللراً در يک 
مقاللله در خصللوص حاج ابراهيللم خواندم كه 
نوشته بود ايشان در دهه 1360 دفتر سياسي 
سللپاه پاسللداران را به معتبرترين تشكيات 
تحليل سياسي كشللور تبديل كرد و با انتشار 
منظم بولتللن »رويدادهللا و تحليل ها« زمينه 
بصيرت افزايي نيروها را فراهم كرد. طرح موضوع 
به اين شللكل به نظر من اشللتباه است. آقاي 
حاجي محمدزاده از همان بدو تشللكيل دفتر 
سياسللي خوراك فكري نيروهللاي انقابي را 
فراهم مي كللرد. مي توانم بگويللم از زماني كه 
جريان انقاب با ليبرال هايي مثل بني صدر به 
مشكل برخورد، روشنگري هاي حاج ابراهيم و 
مجموعه اش باعث تنوير افكار نيروهاي انقابي 
مي شللد، بنابرايللن فعاليت هاي روشللنگري 

حاج ابراهيم به قبل از دهه 60 برمي گردد.« 
حسين شللريعتمداري، عباس سليمي نمين، 
بهاء الدين شيخ االسام، محسللن رشيد، علي 
لطف اهلل زادگان و... تعدادي از چهره هايي هستند 
كه در دفتر سياسي سپاه به سرپرستي ابراهيم 
حاجي محمللدزاده به فعاليللت مي پرداختند. 
چهره هايي كه بعدها هر كدام از آنها در فضاي 
سياسي، علمي، تاريخي، اجتماعي و فرهنگي 
كشورمان حرف هاي زيادي براي گفتن داشته 

و دارند. 
 1361 دهلي نو

در سال 1361 وقتي قرار شد رياست دوره اي 
جنبش عدم تعهد به عراق واگذار شللود، ابتدا 
عمليات نظامللي فانتوم هاي ايرانللي، بغداد را 
ناامن كرد و سپس با انتقال نشست اين سازمان 
به دهلي نو، كتابللي تحت عنللوان »گذري بر 
دو سال جنگ« به سلله زبان ترجمه شد و در 
اختيار اعضللاي اين جنبش قللرار گرفت. اين 
كتاب كه به نحوه تجللاوز و اثرات حمله نظامي 
عراق عليه ايران مي پرداخت، به روشني اذهان 
اعضاي جنبش عدم تعهد كمک شاياني كرد و 
تير خاص را به ماجراي انتقال رياست دوره اي 

جنبش عدم تعهد به بغداد شليک كرد. 
رزاق زاده مي گويد: »گذري بر دو سال جنگ« 
ماحصل تاش هاي حاجي محمدزاده و افرادي 
چون مرحوم نخعي و آقاي مسعود اسامي در 
دو سال اول جنگ بود. اين كتاب به عنوان يكي 
از اولين كتاب هاي تخصصي بللا موضوع دفاع 
مقدس منتشر شللد اما تازه كار تحقيقي روي 
جنگ تحميلي شروع شللده بود. بعدها سنگ 
 بنايي كه حاجي محمللدزاده با اعزام راوي ها به 
مناطق جنگي بنيان نهاد به اشكال گوناگون رخ 
نشان داد. وجود هزاران ساعت صوت، هزاران 
سند و... از يادگاري هاي حاج ابراهيم است. ده ها 
جلد كتاب، مجله، فصلنامه، گزارش و مطالب 
علمي و تحقيقاتي كه موجود اسللت و اكنون 
نيز توسط مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس 
منتشر مي شود، مستقيم و غيرمستقيم ماحصل 
تاش هاي ايشان اسللت. كتب روزشمار دفاع 
مقدس، تاريخ شفاهي جنگ و... آثار ارزشمند 
ديگري كه برخي مورد تأييد و تحسين رهبري 
و فرماندهان عالي جنگ قرار گرفته اند، همه از 

ثمرات كار ايشان است.«

مردي که خ�ود در بط�ن رويدادهاي 
تاريخي بس�ياري بود، کس�ي اس�ت 
که تا رمق داش�ت اجازه ن�داد تاريخ 
حماس�ه آفريني و مقاومت ملت ايران 
را قلم ه�اي دگرانديش بنويس�ند. او 
ش�ايد اکنون ق�درت تکلم س�ابق را 
نداشته باش�د اما اثرات تالش هايش 
در قالب صده�ا عنوان کت�اب، مجله 
و مقال�ه پيرام�ون انق�الب و دف�اع 
مقدس منتش�ر ش�ده اس�ت و براي 
درج در تاري�خ مان�دگار خواهد ماند

نداف هم مي گويد: »با تشكيل معاون سياسي 
سللپاه، آقللاي حاجي محمدزاده مسللئول اين 
معاونت شد و مركز مطالعات و تحقيقات جنگ 
يكي از زيرمجموعه هاي آن بللود. همين مركز 
بعدها تبديل به مركز اسللناد و تحقيقات دفاع 
مقدس شللد و اكنون به عنوان تخصصي ترين 
مركز در خصوص دفاع مقدس فعاليت مي كند 
و كتاب ها و مقاالت بسللياري را منتشللر كرده 

است.«
 گل فروشي در مصلي

قللدرت كام و سللطح معلومللات بللاالي 
حاجي محمدزاده باعث مي شللد تللا همواره از 
حقوق سللپاه در ادوار مختلف نظيللر تصويب 
اساسللنامه اين نهاد انقابللي در مجلس، دفاع 
كند. قدرت كامي كه اكنون به واسطه بيماري 

حاج ابراهيم تا حد زيادي تحت تأثير شللرايط 
جسمي وي قرار گرفته است. 

تا زماني كه شللعله هاي جنگ زبانه مي كشيد، 
حاجي محمللد زاده هر زمللان كلله فرصتي به 
دسللت مي آورد، در جبهه ها حضللور مي يافت 
و در عمليات هللاي مختلف شللركت مي كرد. 
اما بعللد از اتمام دفللاع مقدس، پيللش از آنكه 
قرار شللود به نيروهاي سللپاه درجه اعطا شود، 
ابراهيم حاجي محمدزاده از سپاه بازنشسته شد. 
بازنشستگي پيش از موعد اين چهره انقابي با 
آن سوابق درخشاني كه در سپاه داشت، همواره 
مورد بحث و مناقشه است. اما يكي از كساني كه 
هيچ وقت اين موضوع را در تريبوني رسمي اعام 
نكرد و به آن نپرداخت، خود حاجي محمدزاده 
بود كه بعد از بازنشسللتگي از سپاه، به مشاغل 

آزاد پرداخت. 
هادي محمللدزاده فرزنللدش مي گويد: »پدرم 
مي گفت هميشلله دوست داشللتم اگر از سپاه 
يا كارهاي رسمي فارغ شللدم، كتاب فروشي يا 
گل فروشي بزنم. همين كار را هم كرد. به اتفاق 
چند نفر از دوسللتانش يک زميللن كوچک در 
شمال كشور خريدند و به گل كاري پرداختند. 
چندسالي هم مغازه اي را نزديک مصاي تهران 

اجاره كرد و گل فروشي راه انداخت.«
وي مي افزايد: »شللايد باورتان نشللود كه ما در 
خانواده خيلي از فعاليت هاي بابا خبر نداشتيم. 
من تا همين االن دقيقاً نمي دانم ايشللان چرا از 

سپاه بازنشسته شللد. هيچ وقت خودش از اين 
موضوع حرفي نللزد. گايه هم نمي كللرد و در 
قيد و بند اين چيزها نبود. يادم اسللت اوايل كه 
بازنشسته شده بود، در مداركش نوشته شده بود 
سوادش در حد خواندن و نوشتن است! در حالي 
كه بابا قبل از انقاب ليسانس برق داشت. بعدها 
برخي از دوستان ايشان سوابقش را از حيث درج 
تحصيات و مسائلي از اين دست اصاح كردند. 
به نظرم خللودم بابا اصًا دنبال بازنشسللتگي و 
درصد جانبازي هم نرفته بود. االن هرچه هست 
از پيگيري هاي دوسللتان ايشللان است وگرنه 

خودش دنبال اين چيزها نمي رفت.« 
 فعاليت هاي فرهنگي

به رغم خروج از سللپاه و پرداختن به مشللاغل 
آزاد، فعاليت هللاي حاج ابراهيم بلله عنوان يک 
انقابي واليتمدار هرگز پايان نپذيرفت. او كه از 
همان سال هاي دفاع مقدس به تأسيس هيئت 
شهداي دفتر سياسي )شهداي راوي( پرداخته 
بود، همواره پاي ثابت اين هيئت بود و به گفته 
امير رزاق زاده، براي باال بردن سللطح معلومات 
اعضاي هيئت به دعوت از چهره هاي سرشناس 

براي ايراد سخنراني مي پرداخت. 
فرهنگللي  فعاليت هللاي  از  يكللي  امللا   
حاجي محمدزاده، نوشللتن مقاالت و يادداشت 
در روزنامه كيهان بود كه چندين سال به صورت 
مستمر در اين رسانه قلم مي زد. واليتمداري و 
تعهد به آرمان هاي انقاب نكته اي است كه در 
يادداشت ها و سللخنراني ها وي ديده مي شود. 
حاج ابراهيم مدتي نيز به عنوان كارشناس دفاع 
مقدس و مسائل سياسي در دانشگاه ها حضور 

مي يافت و به ايراد سخنراني مي پرداخت. 

فرزنللد حاج ابراهيم در پاسللخ به سللؤال ما در 
خصوص واليتمداري پللدرش مي گويد: »اصًا 
جاي حرف نللدارد! حاجي همه عمللرش را در 
خط واليت بود. اين مسئله را در تمام مقاالت و 
سخنراني هايش مي توانيم ببينيم. شايد بتوانم 
بگويم خيلي ها ابراهيللم حاجي محمدزاده را با 

واليتمداري مي شناسند.« 
 در بستر بيماري

آن طور كه فرزند حاج ابراهيم مي گويد، بيماري 
ديابت ايشان از اوايل دهه 80 بروز يافت اما اوايل 
دهه 90 عود كرد و مدتي باعث شد بستري شود. 
همان زمان نيز يادي از وي در معدود رسانه هايي 
منتشر شد و سپس فراموشي دوباره در زندگي 
حاج ابراهيم حاجي محمد زاده حاكم شد. بعدها 
بيماري وي به اشكال مختلف خودش را نشان 
داد تا اينكلله از تيرماه امسللال )1398( باعث 

بستري شدن مجدد وي شد. 
حاال اين يادگار انقاب و دفاع مقدس ماه هاست 
در بستر بيماري است. مردي كه خود در بطن 
رويدادهاي تاريخي بسياري بود، كسي است كه 
تا رمق داشت اجازه نداد تاريخ حماسه آفريني 
و مقاومت ملللت ايران را قلم هللاي دگرانديش 
بنويسند. او شللايد اكنون قدرت تكلم سابق را 
نداشته باشللد، اما اثرات تاش هايش در قالب 
صدها عنوان كتللاب، مجله و مقاللله پيرامون 
انقاب و دفاع مقدس منتشر شده است و براي 

درج در تاريخ ماندگار خواهد ماند. 

ب�ا ش�روع جن�گ تحميل�ي، »بخش 
جنِگ« دفتر سياس�ي فعاليت هايش 
را به شکل گس�ترده اي آغاز کرد. در 
اولين ماه ه�اي جنگ و بع�د از اينکه 
حضرت امام مي فرماين�د: »نگذاريد 
تاريخ حماس�ه و مقاومت مردم ايران 
را امثال کسروي ها بنويسند« حاجي 
محمدزاده تع�دادي از نيروهاي دفتر 
سياس�ي را به عنوان راوي به مناطق 
عملياتي دفاع مقدس مي فرستد تا به 
ثبت وقايع رخ داده در جبهه ها بپردازند
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