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88498481ارتباط با ما

دستاوردهايدرمانينيرويزمينيسپاهدراختياردانشگاههاقرارميگيرد
گفت وگوي »جوان« با سردار علي اكبر پورجمشيديان، معاون هماهنگ كننده نيروي زميني سپاه

    صغري خيل فرهنگ
 علي اكبر پورجمشيديان برادر دو شهيد به نام هاي مهدي 
و جالل پورجمشيديان است كه در دوران دفاع مقدس  به 
شهادت رسيدند. پورجمشيديان از دوران دانش آموزي در 
حركت هاي انقالبي فعاليت سياسي خود را آغاز كرد و بعد 
از انقالب در سال 1358 به عضويت سپاه پاسداران درآمد 
و جهاد خود را از كردستان و مبارزه عليه ضد انقالب شروع 
كرد و با شهيد مهدي باكري آشنا و همرزم شد و تا امروز در 
كسوت يك رزمنده مجاهد باقي مانده است. به مناسبت 
چهلمين سالروز دفاع مقدس براي ساعاتي مهمان سردار 
علي اكبر پورجمش�يديان بوديم تا از عملكرد يگان هاي 
زميني س�پاه در دفاع مقدس و مأموريت ام�روز نيروي 
زميني آن در حفظ امنيت مرزهاي كشور بيشتر بدانيم. 

      
حضور بس�يجي ها چ�ه كمكي به گس�ترش توان 

يگان هاي زميني سپاه در دفاع مقدس كرد؟
ابتدا الزم اس��ت در باره اين موضوع با ش��ما و مخاطبان تان 
صحبت كنم كه وقتي دش��من مي خواهد به كشوري حمله 
كند، تمام توان، تجهيزات و تس��ليحات طرف مقابل و حتي 
شرايط سياسي و اقتصادي كشور هدف را مورد بررسي قرار 
مي دهد و متناس��ب با آن خود را آماده جنگ مي كند. صدام 
زماني كه مي خواست جنگ را به كشور ما تحميل كند، همه 
شرايط سياس��ي، نظامي، اقتصادي و آمادگي هاي ما را مورد 
بررس��ي قرار داد و با اطالعاتي كه خ��ودش و ابرقدرت هايي 
چون امريكا و استكبار در اختيارش قرار داده بودند با كشور 
ما وارد جنگ شد. آنها حتي تعداد تانك ها، هواپيما ها و قدرت 
نيروهاي ما را مي دانس��تند ام��ا به اهداف خود دس��ت پيدا 
نكردند، چراكه دفاع مقدس ما دو وجه تمايز با ساير جنگ ها 
و ارتش هاي دنيا داش��ت؛ يكي راهبري ام��ام خميني)ره(  و 
ديگري غي��رت و روحيه نيرو هاي مردمي و بس��يج  بود. آنها 
نمي دانس��تند امام خميني )ره( مي تواند با يك اشاره آحاد 
مردم را به ميدان جهاد رهنمون كند. صد ها هزار جوان از هر 
نقطه اين كشور به امر ولي زمان شان كار و زندگي را رها كرده 
و به كمك نيرو هاي مسلح آمدند. هنر امام در اين بود. نقش 
بسيج و جايگاه رهبري از چشم دش��منان ما دور مانده بود. 
اگر سري به گلزار شهداي آبادان زده باشيد، مزار 171شهيد 
گمن��ام را مي بينيد كه از هم��ان روز ه��اي ابتدايي جنگ از 
سراسر كشور به نداي امام ش��ان لبيك گفته و راهي ميدان 
شدند؛ شهدايي بي نام و نشان در آبادان به خاك سپرده شدند 
و بعد از شناسايي مشخص شد هر كدام شان از شهري دور از 
آبادان خودشان را به خرمشهر و آبادان رسانده  و در مقاومت 
34روزه خرمشهر و درحصر آبادان به شهادت رسيده اند. اين 
نشان از قدرت بسيج دارد. بسيج در دوران دفاع مقدس نقش 
بديعي آفريد كه باعث افتخار و سربلندي ما شد. اوايل سپاه و 
بسيج با واحد هاي كوچك و در برخي مواقع با گردان ها وارد 
جنگ شدند. در آن زمان ما هنوز تجربه داشتن تيپ و لشكر 
ر ا نداشتيم. سازمان هاي ابتدايي كه آغاز جنگ شكل گرفت 
بيشتر حالت هسته و گروه را داشت. به طور مثال گروه فدائيان 
اسالم كه از جوانان بسيج، غيرتمند و با شرفي تشكيل شده 
بود همان روزهاي ابتدايي براي دفاع، خودشان را به آبادان و 
خرمشهر رساندند و من هم توفيق داش��تم در جمع آنها در 
كنار مردان بزرگي چون شهيد شاهرخ ضرغام و شهيدسيد 
مجتبي هاشمي باشم، اما كمي بعد حضور نيرو هاي سپاه و 
بسيج در جبهه انسجام پيدا كرد و همان واحد ها و گروه هاي 
كوچك تبديل به گردان شدند. تا آنجا كه من اطالع دارم اولين 
يگان هاي سپاه به صورت منسجم در قالب تيپ در سوسنگرد 
به فرماندهي سردار محمدعلي جعفري، فرمانده سابق سپاه 
تشكيل شد و تيپ هاي عاشورا و تيپ هاي ديگر در روند اجراي 
عمليات هاي بزرگ در جنوب شكل گرفتند. مي توانيم براي 
نمونه به عمليات هايي چون طريق القدس و فتح المبين اشاره 
كنيم. در عمليات فتح المبين نيروها با قدرت و انس��جام در 
تيپ هاي محمد رسول اهلل)ص(، تيپ8 نجف، تيپ 25كربال، 
تيپ 31عاش��ورا و تيپ 17 علي بن ابيطالب)ع(  و تيپ5نصر 
حضور داش��تند. همان زمان هم اكثر تيپ ها ظرفيت ش��ان 
بيشتر از لشكر بود. تيپ محمد رسول اهلل )ص( در فتح المبين 
كه افتخار داشتم در خدمت جاويداالثر حاج احمد متوسليان 
باشم باالي 20گردان داشت. منتها عنوان تيپ را برايش در 

نظر گرفته بودن��د. الحمدهلل تيپ ها و بعد ها لش��كرها با يك 
پشتوانه مردمي و بسيجي ش��كل گرفتند و در عمليات هاي 

بزرگ وارد عمل شدند. 
بعد از جنگ ما شاهد تشكيل س�پاه هاي استاني 

بوديم، اين سپاه ها بر چه اساسي تشكيل شدند؟
تشكيل سپاه هاي اس��تاني حاصل تجربه چند ساله بود. در 
مقطعي فرماندهان وقت س��پاه به اين نتيجه رسيدند براي 
اينكه يك انسجام قوي سازماني در سپاه به وجود آيد سپاه هاي 
استاني تشكيل شوند. سپاه رده هاي مختلف در استان ها دارد 
كه به لحاظ ارتباطات و مأموريت هايي كه در استان ها داشتند، 
گاهي با مشكالتي مواجه مي شدند. از اين رو براي ايجاد يك 
انسجام قوي و هم افزايي كامل در استان ها و ارتباط منسجم 
بين نيرو هاي بسيجي و پاسدار تشكيل شد. يكي از نقش هاي 
مهم سپاه هاي استاني هم افزايي بين بسيج و سپاه خصوصاً 
ارتباط يگان هاي حوزه رزم نيروي زميني سپاه با بسيج است 
كه با تشكيل سپاه هاي استاني حاصل شد. البته به مرور زمان 
تغييراتي هم داشتند، اما همچنان همان انسجام و يكدلي و 
تمركز فعاليت هاي سپاه را در استان ها شاهد هستيم. سپاه هاي 

استاني تجربه موفقي بود كه الحمدهلل به ثمر نشست. 
در حال حاضر نيروي زميني سپاه چه ميزان قدرت 

و استعداد دارد؟ 
نيروي زميني سپاه حاصل تالش ها، مجاهدت ها، خون هاي 
پاك و تجربيات بزرگي است كه فرماندهان و رزمنده هاي ما در 
طول دوران دفاع مقدس خلق كردند. در واقع در دوران دفاع 
مقدس بخش اعظم سپاه، نيروي زميني سپاه بود. همانطور 
كه مقام معظم رهبري فرمودند نيروي زميني ستون فقرات 

سپاه و محور اصلی تحرك و جهاد آن است. ما در دوارن دفاع 
مقدس به اقتضاي شرايط، يگان هاي بسياري را تشكيل داديم 
كه برخي از آنه��ا در هم ادغام و منس��جم و تبديل به نيروي 
زميني يا يگان هاي موجود در نيروي زميني سپاه شدند. بعد 
از دوران دفاع مقدس نيروي زميني با باور اين جمله كه»دفاع 
همچنان باقي اس��ت« و با علم به اينكه هجم��ه و تهديدات 
مختلف از سمت دشمنان به سمت انقالب و كشور همچنان 
ادامه دارد، با تصميم فرماندهان وقت سپاه قرار بر اين شد كه از 
هرجهت منسجم تر و مجهز تر به مأموريت خود ادامه دهد. در 
واقع اين تدبيري بود كه فرمانده كل قوا بر آن تأكيد داشتند 
و در دستوركار سپاه و ستاد كل نيروي هاي مسلح قرار دارد. 
امروز نيروي زميني سپاه با اتكا بر تجربه دوران دفاع مقدس 
به مأموريت خود در دفاع از آرمان هاي انقالب، دفاع از مرزهاي 

كشور و ايجاد امنيت ادامه مي دهد. 
از حيث پيشرفت هاي تسليحاتي، نيروي زميني چه 

دستاوردهايي دارد؟
با توكل بر خدا ما امروز خودمان بخش اعظمي از نيازمندي هاي 
تجهيزاتي و مهمات مان را خصوصاً در حوزه رزم نيروي زميني 
توليد مي كنيم. م��ا صددرصد مهمات مورد ني��از حوزه رزم 
زميني، صددرصد توليد س��الح  و بخش��ي از امكانات مان را 
باز سازي، نگهداري و حفظ مي كنيم. همانطور كه مي دانيد 
با توجه به تغييرات و به روز شدن تجهيزات جديد، نياز هاي 
جديدي در دستور كار توليد قرار مي گيرد كه با اتكا بر توان، 
علم و دانش جوانان غيرتمند و انديش��ه ورز و نخبگان سپاه 
پاس��داران اين نيازمندي ها به مرحله توليد مي رسد. الزم به 
ذكر است حضور اين جوانان نخبه در كنار مديراني كه تجربه 

دفاع مق��دس را در كارنامه خود دارند م��ا را به موفقيت هاي 
بسياري رسانده اس��ت. بخش قابل توجهي از اين توليدات و 
تجهيزاتي كه امكان رونمايي از آنها وجود دارد در هفته دفاع 

مقدس رونمايي مي شوند. 
نيروي زميني بعد از جنگ همچنان درگير مناطقي 
مثل كردستان بود.  اگر مي شود مروري بر عملكرد 
نيروي زمين�ي در برخورد ب�ا گروهك هايي مثل 

پژاك كنيد. 
در طول جنگ هشت س��اله رزمندگان نيروي زميني هم با 
دشمن بعثي در جنگ بودند و هم در داخل كشور و در مرزهاي 
شمالغرب و غرب كشور با ضد انقالب و در جنوب شرق هم با 
اشرار درگير بودند، اما نكته حائز اهميت اين است كه بعد از 
جنگ بخش قابل توجهي از توان دشمنان ما در بحث ايجاد 
ناامني براي كشور در شهر هاي مرزي، جاده ها و روستا هاي 
مرزي متمركز شد؛ در كرمانشاه،كردستان، آذربايجان غربي 
و در جنوب شرقي در سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي. 
بخش هاي زيادي از اين مناطق درگير ناامني ها شدند كه اشرار 

و ضد انقالب ايجاد كردند. 
به جرئت مي توانم ادعا كنم رزمنده هاي نيروي زميني بعد از 
جنگ حتي يك روز هم اسلحه خود را بر زمين نگذاشتند و 
همچنان سالح بر دوش در مناطق مرزي و مناطقي كه ناامني 
در آن وج��ود دارد حضور فعال و ش��جاعانه اي دارند. هزاران 
پايگاه عملياتي در مرزهاي ما با حضور جوانان غيور يگان هاي 
نيروي زميني نقش بسزايي در ايجاد امنيت پايدار دارند. در 
سال هاي پيش كه ما حضور كمرنگ تري داشتيم، ضد انقالب 
ناامني را در غرب و شمالغرب به مراكز استان ها و شهرهايمان 
كشيده بود و شهر هاي بزرگ ما را تهديد مي كرد. بسياري از 
جاده هاي ما ناامن ش��ده بود و تردد در آنها از ساعاتي به بعد 
غيرممكن و به س��ختي و با خطراتي همراه بود. بخش اعظم 
روستا هاي ما تحت تسلط و اختيار ضدانقالب، پژاك و كومله 
قرار داشت و مردم روستا ناچار بودند براي تأمين امنيت شان 
از آنها تمكين كنند. چه جناياتي در روستا هاي كردستان و 
آذربايجان غربي حادث شد و محل تاخت و تاز و نا امني شان 
ش��ده بود. تا س��ال هاي 90 – 89 ارتفاعات قنديل، منطقه 
چهل چشمه حضور و قرارگاه و آموزشگاه داشتند. با بيشتر 
شدن حضور نيروي زميني سپاه از سال 90 – 89 در مرزها، 
بحمداهلل امنيت سراسري حاصل شد. به طوري كه امروز ضد 
انقالب حضور ثابتي در مرزها و اس��تان هاي مرزي ما ندارد. 
حضور رزمندگان در پايگاه هاي مرزي و اجراي عمليات هاي 
نيروي زميني كه در ادامه با تقديم ش��هدايي چون بهرامي و 
شهدايي از مجموع صابرين و ساير يگان ها باعث ايجاد امنيت 
ش��د. حتي زماني بود كه داعش وارد بخشي از كرمانشاه شد 
كه در كمين نيرو ه��اي ما افتاد و تعداد قاب��ل توجهي از آنها 

به درك واصل ش��ده و تعدادي هم به اس��ارت درآمدند. در 
جنوب شرق هم همينطور در استان سيستان و بلوچستان و 
در زاهدان ناامني وجود داشت و عمليات هاي انتحاري زياي 
انجام مي شد كه متأس��فانه تعدادي از مردم عادي و مظلوم 
بلوچ و سيستاني ما اعم از شيعه و سني به شهادت رسيدند، 
اما حضور فرماندهان دليري چون نورعلي شوشتري و مرحوم 
منصوري كه نقش بسياري در ايجاد امنيت در منطقه داشتند 
به امنيت اين مناطق كمك شاياني كرد. البته اين بدان معنا 
نيست كه اشرار و ضد انقالب دس��ت از كارهايشان كشيده  
و تالش��ي نمي كنند، كارهايي انجام مي دهند اما شكر خدا 
تالش هاي مذبوحانه شان به ثمر نمي نش��يند، اما حضور ما 
دائم، پايدار و فراگير است و آنها ديگر حضور ثابت در روستا ها و 
شهرها و مرز هاي ما ندارند. امروزه ما شاهد امنيت قابل قبولي 

در استان هاي مرزي هستيم كه حاصل حضور فعال نيروي 
زميني سپاه در مناطق شمالغرب، غرب، جنوب شرق و حتي 

جنوب غرب مثل خوزستان است. 
با توج�ه با اينكه س�تاد گراميداش�ت هفته دفاع 
مقدس امسال، 40 هفته را براي دفاع مقدس در نظر 
گرفته است، نيروي زميني س�پاه چه برنامه هايي 

دارد؟
برنامه هاي امسال هفته دفاع مقدس از 3خردادماه همزمان 
با سالروز فتح خرمشهر آغاز شد و تا پايان سال ادامه خواهد 
داش��ت. در اين 40 هفته دفاع مقدس برنامه هايي در دستور 
كار نيروي زميني س��پاه قرار دارد. ام��روز كه من در خدمت 
شما هستم ما در چهلمين سال از هفته دفاع مقدس هستيم 
كه الحمدهلل برنامه هايي را براي گراميداش��ت آن سال هاي 
غرورآفرين اجرايي كرده ايم. اما از برنامه هايي كه در روزهاي 
اخير و تا پايان چله دفاع مقدس پي��ش رو داريم مي توان به 
تجليل از همه پيشكسوتان و رزمندگان دوران دفاع مقدس 
اشاره كرد. همچنين با توجه به ش��رايط امروز كشور و بروز 
ويروس كرونا و اهميت س��المت جامع��ه، در هفته دوم مهر 
ماه بهداري نيروي زميني س��پاه آخرين دستاورد هاي خود 
را در حوزه بهداش��ت، درمان و س��المت در نمايشگاهي به 
نام »فجر نعيم« به معرض نمايش خواهد گذاش��ت و آنها را 
در اختيار دانشگاه ها و مراكز علمي قرار خواهد داد. بهداري 
نيروي زميني سپاه نقش بزرگي در تأسيس بيمارستان هاي 
تخصصي و فوق تخصصي سيار داشت. نيروي زميني سپاه نيز 
همپاي ساير نيروهاي مسلح بيمارستان هاي نظامي خود را از 
طريق معاونت بهداري رزمي و بخش مديريت دارو و تجهيزات 

پزشكي اين معاونت تجهيز كرد. از زمان آغاز شيوع ويروس 
كرونا در كش��ور ما برنامه ريزي و كار گس��ترده اي در زمينه 
مقابله با ويروس كرونا در بيمارستان هاي نظامي پيش بيني 
كرديم و با گسترش ش��يوع ويروس كرونا اقدامات الزم براي 
تجهيز بيمارستان هاي نيروي زميني سپاه به تجهيزاتي كه 
نيازمند مقابله با ويروس كروناس��ت، انجام شد كه ان شاءاهلل 
در هفته هاي آينده دفاع مقدس ش��اهد افتت��اح پروژه هاي 

محروميت زدايي خواهيم بود. 
پيش�تر گفتيد ورود ب�ه ام�ر محروميت زدايي به 
امنيت پايدار كمك مي كند. اگر امكان دارد بيشتر 

توضيح دهيد.
نگاه ما ب��ه امنيت يك ن��گاه جامع اس��ت و معتقديم ايجاد 
اشتغال و رفع محروميت ها مي تواند نقش بسزايي در ايجاد 
امنيت داشته باشد. خالي ش��دن مناطق مرزي از جمعيت 
به دليل محروميت يكي از مسائل مهم و تأثيرگذار بر امنيت 
است. ما اگر مي خواهيم مردم در مناطق مرزي حضور داشته 
باش��ند بايد براي آنها اش��تغال ايجاد كنيم، به همين دليل 
بخش��ي از فعاليت نيروي زميني در جهت ايجاد اش��تغال و 
كاهش مس��ائل اجتماعي، خدمات درماني و ايجاد امكانات 
براي مردم بوده است. از سال 94قرارگاه محروميت زدايي با 
هدف ساماندهي محروميت زدايي شكل گرفت و به لطف خدا 
دستگاه هاي مختلف پاي كار آمده اند و يك همكاري بسيار 
خوب شكل گرفته است. كميته امداد، آستان قدس رضوي و 
بنياد مسكن از جمله مجموعه هايي هستند كه دركنار سپاه 
پاسداران انقالب اس��المي به دنبال حل مش��كالت مردم و 
محروميت زدايي  اند، البته محروميت زدايي از وظايف س��پاه 
نيست اما سپاه وظيفه خود را خدمت رساني به مردم مي داند 
و معتقد است امنيت پايدار با از بين رفتن محروميت ها شكل 
مي گيرد. از سال94كه قرارگاه محروميت زدايي ما كار خود را 
به صورت رسمي آغاز كرده، تالش هاي خيلي خوبي در قالب 
اين قرارگاه آغاز ش��ده اس��ت. تا امروز بيش از 10هزار واحد 
مسكوني براي محرومان س��اخته  و 35هزار پروژه عمراني را 
به سرانجام رسانده ايم. در كنار اين اقدامات عمراني، اقدامات 
فرهنگي هم انجام داده ايم كه بيشتر اين اقدامات در مناطق 
صعب العبور مرزي بوده است. چندين بار گزارشي از عملكرد 
نيروي زميني سپاه در مناطق مرزي و محروم كشور به مقام 
معظم رهبري ارائه ش��د كه ايش��ان اين اقدامات را مبارك 
دانسته و گفتند اين كارها ادامه پيدا كند. ايشان نگاه ويژه اي به 
اقدامات محروميت زدايي و رفع مشكالت مردم و ايجاد اشتغال 
در اين مناطق دارند، سپاه در اين حوزه آمادگي كامل دارد تا 
با دستگاه هاي اجرايي و ساير سازمان ها همكاري الزم را براي 

محروميت زدايي داشته باشند.
 اقدامات محروميت زدايي سپاه موجب افزايش وابستگي و 
صميميت مردم محلي و نيروهاي سپاه شده و در مناطقي 
مانند كردستان و سيستان كه دشمنان به دنبال ايجاد ناامني 
بودند با اينگونه اقدامات توطئه هاي دشمنان انقالب شكست 
خورده است. اتفاقاً در هفته هاي دفاع مقدس هزاران پروژه 
مسكن براي محرومان و جاده هاي روستايي افتتاح مي شود. 
اليروبي هزاران نهر نخلس��تان هاي جنوب كش��ور، احداث 
س��رويس هاي بهداشتي و س��اخت دهها مدرس��ه از ديگر 
برنامه هاي نيروي زميني سپاه در اين عرصه است. ان شاءاهلل 
بيش از 400هزار بسته معيشتي در مناطق محروم توزيع و 
پخش 100هزار لوازم التحرير آغاز و تا آخر سال ادامه خواهد 
داشت. ما به بيش از 4هزار نوعروس در مناطق مرزي اعم از 
شيعه و سني جهيزيه اهدا خواهيم كرد. البته پروژه هايي در 
جزاير هرمز كه مردم شان در شرايط سخت معيشتي زندگي 
مي كنند افتتاح خواهد شد. اگر شرايط بيماري اجازه دهد در 
كنار اين اقدامات مراسم بزرگداشتي براي شهداي تخريب، 
شهداي نيروي زميني و شهداي شيميايي سردشت، بانه و 
شهر بهبهان و كنگره شهداي اطالعات برگزار خواهد شد و 
از آخرين دستاورد هايمان در عرصه دفاع بيولوژيك رونمايي 
خواهيم ك��رد. همچنين در صورت امكان و ايجاد ش��رايط 
سالمت جامعه، عمليات والفجر 8 در خوزستان باز سازي و 
نقش مهندسي رزم بررسي خواهد شد كه با توجه به اهميت 
پروتكل هاي بهداش��تي اگر شرايط س��المت جامعه اجازه 
ندهد اين برنامه ها در رسانه ها و در فضاي مجازي منتشر و 

اجرايي خواهد شد.
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م�ا ام�روز خودم�ان بخ�ش اعظم�ي از 
نيازمندي ه�اي تجهيزات�ي و مهمات م�ان 
را خصوص�اً در ح�وزه رزم ني�روي زمين�ي 
تولي�د مي كني�م. م�ا صددرص�د مهم�ات 
مورد ني�از ح�وزه رزم زمين�ي، صددرصد 
تولي�د س�الح  و بخش�ي از امكانات مان را 
باز س�ازي، نگه�داري و حف�ظ مي كني�م. 
همانطور ك�ه مي دانيد با توج�ه به تغييرات 
و به روز ش�دن تجهيزات جدي�د، نياز هاي 
جديدي در دس�تور كار توليد قرار مي گيرد
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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.
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