
نگاه

  آرمان شریف
در نخس�تین روز ها و ماه ه�ای جنگ که 
هن�وز نیروه�ای نظامی انس�جام الزم را 
کس�ب نکرده بودند، نیروه�ای مردمی 
خ�ود را به خط مق�دم جبهه رس�اندند و 
تمام قد مقابل دش�من متجاوز ایستادند. 
دانش�جویان پی�رو خ�ط ام�ام در میان 
گروه های مردمی حضوری پررنگ داشتند. 
ای�ن دانش�جویان ک�ه از دانش�گاه های 
مختلف کشور می آمدند، عطشی سیری 
ناپذی�ر در مجاهدت و خدمت داش�تند. 
ترکیب علم و عمل از دانش�جویان پیرو 
خط امام، رزمندگانی شجاع و آگاه ساخته 
بود. شهید فضل اهلل عابدینی نیز یکی از 
همین نیرو ها بود که در نخس�تین س�ال 
جنگ ب�ه درجه رفیع ش�هادت رس�ید 
تا اولی�ن ش�هید دانش�جویان پیرو خط 
امام در دوران دفاع مق�دس لقب بگیرد.

   سختی های روزگار
شهید عابدینی در پاییز 1338 در زنجان به 
دنیا آمد و خیلی زود با س��ختی های روزگار 
آشنا شد. سن زیادی نداشت که مادرش را 
از دست داد و مجبور شد برای ادامه تحصیل 
نزد برادرش به تهران بیاید. مشکالت زندگی 
خیلی زود از فضل اهلل یک مرد س��اخت. او با 
اراده و هوش باال درس های��ش را می خواند 
و نسبت به ش��رایط جامعه نیز آگاهی پیدا 
کرده ب��ود. او با وجود امکانات کم در س��ال 
13۵۷ همزمان با اوج گیری انقالب اسالمی 
وارد دانشکده داروسازی تهران شد. با وجود 
قبولی در دانشگاه، شهید از وضعیت کشور و 

جامعه غافل نشد. 
او ب��ه حکومت پهل��وی و سیاس��ت هایش 
معترض بود و انتقادهای جدی نس��بت به 
کشورداری سیاستمداران داشت. به همین 
خاطر بیکار ننشست و به صف مردم انقالبی 
پیوست و در تظاهرات  علیه حکومت پهلوی 

شرکت می کرد.
پس از پی��روزی انقالب اس��المی، زندگی 
فضل اهلل رنگ و بوی ت��ازه ای گرفت. او حاال 
خود را در برابر مس��ئولیت های س��نگینی 
می دید ک��ه باید ب��ه بهترین ش��کل انجام 
می گرفت. جمعه  ها و روزهای تعطیل اعضای 
جهاد سازندگی را به روستاهای اطراف تهران 
می برد و همگی مش��غول کار و جهاد برای 

مردم   می شدند. 
پس از پیروزی انقالب اسالمی عضو انجمن 
اسالمی دانشکده نیز شد. او خودش را برای 
طرح های دفاعی و تشکیل گروه ضربت النه 
جاسوسی آماده می کرد و به همین منظور در 

دوره تاکتیک نظامی ارتش هم شرکت کرد.
   عاشق جبهه

دانشجوی باهوش و درس��خوانی بود با این 
وجود از فعالیت های سیاسی و اجتماعی اش 
غافل نمی شد. نظراتش را درباره گروه های 
سیاسی و افراد صریح و بدون پرده می گفت. 
در تبریز مسئولیت بسیج روستا  ها را بر عهده 
گرفت. وقتی به تبری��ز می رفت بر خودش 
واجب می دانست که به شاهین دژ برود و یا 
در پاکسازی مهاباد با برادران پاسدار و ارتشی 
شرکت کند. زمانی که فرمانده سپاه پاسداران 
تبریز به یکی از برادران دانش��جو پیشنهاد 
می ش��ود و او با فضل اهلل مش��ورت می کند، 
فضل اهلل در جواب می گوید: »مس��ئولیت را 
قبول کن به ش��رطی که مرا به جبهه غرب 

بفرستی.« 
هنگامی که آن شخص مسئولیت فرماندهی 
سپاه را پذیرفت، به فضل اهلل توصیه کرد که 
تو باید در تبریز بمانی و مس��ئولیت بس��یج 
روس��تایی  را به عهده بگیری و روستایی  ها 
را برای مبارزه با دشمنان خارجی و داخلی 
آماده کنی. در این جا ش��هید بنا به وظیفه 
شرعی این کار را بر عهده می گیرد و به خوبی 
از عهده این کار برمی آید. سرانجام فضل اهلل 
به آرزوی خود می رسد و موفق می شود خود 
را به جبهه برس��اند. زمانی که برادر رحمان 
برای مأموریتی به تهران رفت��ه بود وقت را 
غنیمت می شمارد و از قائم مقام سپاه اجازه 
می گیرد و به س��رعت با تنی چند از برادران 

راهی جبهه می شود. 
س��رانجام فضل اهلل پس از حض��ور کوتاه در 
جبهه در نبردی نابرابر با دشمن و در جنگ 
تن و تانک در تاریخ 21 آذر 13۵9 در دفاع از 
سوسنگرد، شهید می شود و به عنوان اولین 
شهید از دانشجویان پیرو خط امام به لقاءاهلل 

می رسد.
ش��هید عابدینی در بخشی از وصیتنامه اش 
روح بلند و اندیشه واالیش را نمایانگر می کند 
و می نویس��د: »س��الم بر رهبر کبیر انقالب 
اسالمی و سالم بر پیروان حقیقی او که بعضی 
ش��هادت را برگزیدند و به لقاءاهلل پیوستند 
و برخ��ی دیگر به انتظار ش��هادت، پرتوان و 
پرامید در راه اسالم و حاکمیت اهلل بر تمامی 
زمین می کوشند. سالم بر پیروانی که اکثراً از 
طبقه محروم و ستمدیده جامعه هستند اما 
پوچی مادی��ت را درک می کنند و می دانند 
راه خمینی حرکت به س��وی رفاه و زندگی 
مادی فقط نیست بلکه آسایش انسان همراه 
با حرکت به س��وی اهلل و رس��یدن به مقام 

عبودیت رب العالمین است.«
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88498481ارتباط با ما

گفت وگوی »جوان« با سردار رضا میرزایی از پاسدارهای دوره اولی به مناسبت دوم اردیبهشت سالروز تشکیل سپاه

وقتی حسین گیل مربی تربیت بدنی ما شد، اعتراض کردیم که نباید زیر نظر یک هنرپیشه آموزش ببینیم!

چیزی به اسم ساعت کار برای پاسدارها معنا  نداشت

جدول

   علیرضا محمدی
سردار رضا میرزایی از پاس�دارهای دوره اولی 
اس�ت که خودش می گوید قبل از اینکه سپاه 
تشکیل شود، او و تعدادی از جوان های انقالبی 
در پادگان س�عدآباد تهران آموزش می دیدند 
تا اگر قرار باش�د در آینده نظام نوپای اسالمی 
دارای یک نیروی انقالبی ش�ود، آنها به عنوان 
اولین نفرات به عضوی�ت آن درآیند. ماجرای 
عضویت میرزایی در س�پاه و حال و هوایی که 
آن روز ها پاسدارهای انقالب داشتند، ماجرایی 
شنیدنی است که به مناسبت دوم اردیبهشت 
س�الروز تش�کیل س�پاه، در گفت وگ�و با این 
پاسدار دوره اولی تقدیم حضورتان می کنیم.

   ماجرای هوانیروز
قدم اول برای پاس��دار ش��دن بنده و تعدادی از 
دوس��تانم زمانی رقم خورد که انق��الب هنوز به 
پیروزی نرس��یده بود! خیلی وقت ها اتفاق هایی 
برای آدم رخ می دهد که بعد ه��ا حکمتش را در 
زندگی مان می بینیم. من متولد س��ال 133۵ در 
همدان هستم که از شش سالگی به تهران آمدیم 
و بزرگ شده اینجا هس��تم. موقع انقالب جوانی 
22 س��اله بودم که مثل خیل��ی از جوان های آن 
دوران، وارد جریان انقالب شدم و در تظاهرات و 
راهپیمایی ها ش��رکت می کردم. دوستی داشتم 
به نام حس��ین معروفی که هم خدمت��ی دوران 
س��ربازی ام بود. برادر حس��ین در نیروی هوایی 
کار می کرد. وقتی که در 19 بهمن بیعت تاریخی 
همافر ها با حضرت امام انجام گرفت، گاردی ها به 
آنها حمله کردند و درگیری شدیدی در پادگان 
نیروی هوایی رخ داد. من از طریق حسین از ماجرا 
باخبر ش��دم و دو نفری به پادگان نیروی هوایی 
رفتیم. زمانی که ما رسیدیم، شاید دو، سه ساعت 
از درگیری گذشته بود. کم کم سایر مردم هم جمع 
ش��دند و درگیری ها اوج گرفت. حتماً می دانید 
که جرقه س��قوط پادگان های ارتش در دو، س��ه 
روز منتهی به پیروزی انقالب، از همین ماجرای 
پادگان نیروی هوایی زده شد. آن روز پس از عقب 
راندن گاردی ها در پادگان نیروی هوایی، به همراه 
سایر مردم یک به یک سنگرهای رژیم در تهران را 
به تصرف درآوردیم. اما وقتی به پادگان سعدآباد 
رسیدیم و آنجا هم به دست انقالبی ها سقوط کرد، 
یک سری از دوستان متدین و دلسوز گفتند مبادا 
از پادگان خارج شوید که امکان دارد ایادی رژیم 
برگردند و دوباره اینجا را اشغال کنند، بنابراین من و 
تعدادی از بچه های انقالبی همان جا ماندیم و کمی 
بعد در همان پادگان سعدآباد اولین آموزش ها برای 

ورود به سپاه را پشت سر گذاشتیم.
   32 کاله سبز ارتشی

بعد از پی��روزی انقالب در 22 بهم��ن 13۵۷، ما 
همچنان در پادگان سعدآباد بودیم. کل نفرات مان 
هم 34 یا 3۵ نفر بیش��تر نبود. ی��ک عده دیگر از 
بچه ها حفاظ��ت از مجموعه کاخ های س��عدآباد 
را برعهده گرفته بودند و ی��ک عده هم به نیاوران 
رفته بودند و... خالصه مجموعه های منسوب به 
رژیم پهلوی هر کدام توسط انقالبی ها به صورت 
موقت اداره  می ش��دند. پادگان سعدآباد آن اوایل 
محل آمد و شد خیلی از چهره های انقالبی مشهور 
همچون سردار ش��هید محمد بروجردی، شهید 
اصغر وصالی و... بود. البته این دو نفری که اسم شان 
را ذکر کردم، محدود به پادگان سعدآباد نبودند و 
وظایف و مس��ئولیت های متعدد و گسترده تری 
داشتند. اسفندماه که از راه رس��ید، گفتند قرار 
است تعدادی از نفرات از شهرستان ها به پادگان 

ما بیایند و آموزش ببینند. از اینجا به بعد کم کم 
که زمزمه های تشکیل سپاه یا نیرویی که متشکل 
از بچه های انقالبی باش��د، به میان آمد و از ما هم 
خواستند یک دوره آموزشی فشرده را پشت سر 
بگذاریم. در گام اول 32 نفر از کاله سبز ها آمدند تا 
به ما آموزش بدهند. خیلی از این کاله سبز ها جزو 
گارد شاهنشاهی بودند و از خاندان شاه حفاظت 
می کردند. یادم است در بین این کاله سبز ها شهید 
آبشناسان و حسین شهرام فر حضور داشتند. ما اول 
اعتراض کردیم و نمی خواستیم توسط کاله سبز ها 
آموزش ببینی��م، چون اس��تدالل می کردیم که 
تعدادی از این کاله سبزها، از خانواده شاه حفاظت 
می کردند، آن وقت به جای اینکه محاکمه شوند 
آمده اند تا پاسدارهای انقالب را آموزش بدهند! اما 
آن دسته از بچه های انقالبی که بصیرت بیشتری 
داشتند، گفتند که ارتشی ها هم با انقالب همراه 
هستند و وقتی حضرت امام به بدنه ارتش اعتماد 
کرده اس��ت، ما که از امام باالتر نیستیم. خالصه 
قبول کردیم و زیر نظر کاله سبز ها حدود یک ماه 
آموزش های فشرده و پیچیده کماندویی و چریکی 

را پشت سر گذاشتیم.
   حسین گیل؛ مربی آموزشی!

دوران آموزش��ی یکی از دوره ه��ای خاطره انگیز 
بنده و پاس��دارهای دوره اولی است. شور و شوقی 
داشتیم که وصف ناپذیر است. بچه های ارتش که 
ما را آموزش می دادند، هر کدام کوله باری از تجربه 
داشتند و خیلی های شان دوره های کماندویی را 
در کشورهای غربی پشت سر گذاشته بودند.یکی 
از خاطرات بکر دوران آموزشی این بود که یک روز 

خبر دادند فردی آمده و قرار است به شما آموزش 
تربیت بدنی بدهد. وقتی آمد دیدیم  ای بابا ایشان 
حسین گیل هنرپیشه و بازیگر سینماست. آن موقع 
خیلی از ما بچه های انقالبی احساسات تند و تیزی 
داشتیم و هر چیزی را به راحتی قبول نمی کردیم. 
دوباره اعتراض ها بلند شد که حسین گیل بازیگر 
سینمای قبل از انقالب است و در فالن فیلم مقابل 
فالن بازیگر ایف��ای نقش کرده و م��ا نمی توانیم 
توسط چنین شخصی آموزش ببینیم. بنده خدا 
خود آق��ای گیل می گفت خب این ه��ا مربوط به 
گذشته من اس��ت و من االن آدم دیگری هستم. 
انقالب خیلی ها را متحول ک��رده و من هم تحول 
درونی پیدا کرده ام. در ضمن من را دعوت کرده اند 
که بیایم آم��وزش بدهم و خ��ودم هم می خواهم 
خدمتی به انقالب کرده باشم. خالصه کم کم دل 
بچه ها با حسین گیل هم نرم شد و می گفتیم اگر 
امام حسین، حر را پذیرفت، ما که باشیم که نتوانیم 

با ایشان کار کنیم؟!
   تشکیل چند سپاه!

ب��ه موازاتی که ما دوره آموزش��ی را پش��ت س��ر 
می گذاشتیم، هر کدام از گروه ها و نیروهای انقالب 
یک س��پاه تش��کیل داده بودند. به عنوان نمونه 
عباس آقازمانی معروف به ابوش��ریف در پادگان 
جمشیدیه یک نیرویی را تشکیل داده بود و آموزش 
می داد. گارد پاسا )پاسداران انقالب اسالمی( هم 
به سرپرستی شهید محمد منتظری ایجاد شده 
بود. این را ه��م اضافه کنم که ش��هید منتظری 
یک مقطعی به پادگان سعدآباد آمد اما وقتی دید 
کاله س��بز ها ما را آموزش می دهند، گفت این راه 

به جایی نمی رسد و بچه های انقالبی باید توسط 
خود انقالبی ها آم��وزش ببینند. ش��هید محمد 
بروجردی هم در موضوع تشکیل سپاه وزنه ای به 
شمار می رفت. گروه توحیدی صف به سرپرستی 
این شهید واالمقام در کنار دیگر گروه های انقالبی، 
چون گروه اّمت واحده، گروه توحیدی بدر، گروه 
فالح، گروه فلق، گروه منصورون و گروه موحدین، 
س��ازمان مجاهدین انقالب اس��المی را تشکیل 
داده بودند و آنه��ا هم گروه دیگ��ری از بچه های 
انقالب��ی را آم��وزش می دادند. اما نهایت��اً در دوم 
اردیبهشت 13۵8، س��پاه با فرمان امام و زیر نظر 
شورای انقالب تشکیل شد و برادر جواد منصوری 
اولین فرمانده سپاه، شهید کالهدوز اولین مسئول 
آموزش، ابوشریف اولین مسئول عملیات، محسن 

رفیق دوست مسئول تدارکات و... تعیین شدند.
   سلطنت آباد یا عشرت آباد

بعد از پایان دوران آموزش��ی، بچه های هم دوره 
ما که تا آن موقع تعدادم��ان به حدود 80 و چند 
نفر می رسید، به دو بخش تقس��یم شدیم. یک 
عده را به مقر س��لطنت آباد )خیابان پاسداران( 
که ستاد مرکزی س��پاه بود فرستادند و تعدادی 
را هم به پادگان عش��رت آباد که بعد ها به پادگان 
ولیعصر)عج( تغییر نام یافت، منتقل ش��دند. در 
ستاد مرکزی س��پاه کارهای س��تادی و دفتری 
انجام می گرفت و در عشرت آباد کارهای عملیاتی، 
در واقع بخش عملیاتی سپاه به عشرت آباد منتقل 
ش��ده بود.من در تقس��یم بندی اولیه به س��تاد 
مرکزی س��پاه در خیابان پاس��داران رفتم. آنجا 
بیشتر کارهای اداری انجام می دادیم. پشتیبانی 

و ارتباط با استان ها و سر و س��امان دادن به امور 
سپاه در دیگر شهرستان ها و استان ها و نگهبانی و 
کارهای دفتری و خالصه از این دست کار ها به ما 
محول شده بود. من دیدم این طور کار ها با روحیه 
انقالبی ام سازگار نیست. کالً یک هفته آنجا بودم، 
بعد مرخصی گرفتم و رفتم پیش بچه هایی که به 
عشرت آباد)میدان سپاه( رفته بودند. دیدم  ای دل 
غافل آنجا چه خبر است! بچه ها در عشرت آباد از 
مبارزه با ضدانقالب و ساواکی های فراری گرفته 
تا اعزام به شهرس��تان ها و درگیری با ضدانقالب 
و گروهک ها در مناطق م��رزی و... همه جور کار 
عملیاتی انجام می دادند. سریع برگشتم به ستاد 
مرکزی و گفتم جای من اینجا نیس��ت؛ باید به 
بچه های عملیات بپیوندم. هماهنگ کردم و رفتم 
پادگان ولیعصر)عج(. اما تا مدتی اسم من در هر 
دو لیست ستاد مرکزی و پادگان ولیعصر وجود 
داشت و هر روز برای من در لیست ستاد مرکزی 
غیبت رد می کردند! یک روز سراغم را گرفتند و 
گفتند چرا سر کارت نمی آیی؟ با تعجب گفتم من 
که قباًل هماهنگ ک��رده ام. کار دفتری به مذاقم 
خوش نمی آی��د و می خواه��م فعالیت عملیاتی 
داش��ته باش��م. قبول کردند و دیگر یک نیروی 

عملیاتی تمام عیار شدم.
   اولین عملیات؛ خوزستان

تازه به پادگان ولیعصر)عج( رفته بودم که خبر رسید 
باید برای مقابله با فتنه خلق عرب به خوزس��تان 
برویم. ابوش��ریف به عنوان فرمانده عملیات کل 
س��پاه این مأموریت را به ما داد. هدف ما عالوه بر 
مقابله با خلق عرب، تش��کیل و قوت بخشیدن به 
حضور سپاه در خوزستان هم بود. یک گروه 120 
نفره شدیم که زیر نظر ناصر جیلوتی )ما جبلوتی 
صدایش می کردیم( از دوستان و معاونان ابوشریف 
به سمت خوزستان حرکت کردیم. رفتیم و در کاخ 
استانداری اهواز مستقر ش��دیم. آن موقع دریادار 
مدنی که هم فرمانده نی��روی دریایی ارتش و هم 
استاندار خوزستان بود پذیرای ما در کاخ استانداری 
شد و از همان جا بچه های پاسدار در کل خوزستان 

پخش شدند و با ضدانقالب به مبارزه پرداختند.
   ساعت کار نداشتیم

حال و هوای سپاه در اوایل تشکیلش وصف ناپذیر 
اس��ت. نمی توانیم آن دوره را با هیچ دوره دیگری 
مقایس��ه کنیم. اوایل چیزی به اسم امور مالی در 
سپاه وجود نداشت. چند ماه اصاًل حقوق نگرفتیم. 
بعد ها امور مالی تشکیل ش��د و جالب است به هر 
کس به اندازه نیازی که داش��ت حقوق می دادند. 
مثالً یک نفر 300 تومان می گرفت و آن یکی 400 
تومان و... خیلی ها هم خجالت می کش��یدند که 
حقوقی دریافت کنند.آن زمان ها در سپاه ساعت 
کاری وجود نداش��ت. اگر مأموریتی به ما محول  
می ش��د، تا وقتی که آن را به اتمام نمی رساندیم، 
نه خواب داش��تیم نه خوراک. خیلی وقت ها 24 
ساعته در محل کارمان حاضر بودیم و چند روز یک 
بار به خانه نمی رفتیم. هر مأموریتی هم که پیش 
می آمد، کسی سراغ از حق مأموریت و این چیز ها 

نمی گرفت. یاعلی می گفتیم و عازم  می شدیم...
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دوران آموزش�ی یکی از دوره های 
خاطره انگی�ز بنده و پاس�دارهای 
دوره اولی اس�ت. ش�ور و ش�وقی 
داش�تیم ک�ه وصف ناپذیر اس�ت. 
بچه های ارت�ش که م�ا را آموزش 
می دادند، ه�ر کدام کوله ب�اری از 
تجربه داش�تند و خیلی های شان 
دوره های کماندویی را در کشورهای 
غربی پشت س�ر گذاش�ته بودند

 شهید فضل اهلل عابدینی 
اولین شهید دانشجویان پیرو خط امام در دفاع مقدس

 زندگی اش را 
وقف خدمت به مردم روستایی کرده بود
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