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88498481ارتباط با ما

  آرمان شريف
تشكيل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 2 
ارديبهشت 1358 يكي از مهم ترين اتفاقات 
آن روزها بود. تشكيل س�پاه پاسداران به 
فرمان امام خميني)ره( كمك بسيار زيادي 
به برقراري امنيت شهرها كرد، اما اهميت 
تشكيل س�پاه  همين جا متوقف نماند و با 
ش�روع جنگ تحميلي ما بيش�تر متوجه 
نقش مهم سپاه پاسداران در دفاع و صيانت 
از كش�ور ش�ديم. پس از جنگ نيز  س�پاه 
در كنار س�اير نيروهاي نظامي مسئوليت 
تأمين امنيت كش�ور را برعه�ده گرفت و 
اجازه نداد خدشه اي به امنيت كشور وارد 
شود. در سالروز تشكيل س�پاه پاسداران 
با س�ردار عب�داهلل ويس�ي از رزمندگان و 
پاس�داران پيشكس�وت گفت وگوي�ي 
انج�ام دادي�م ك�ه در ادام�ه مي خوانيد. 

هسته اوليه تشكيل سپاه پاسداران 
كرمانش�اه چگون�ه ش�كل گرفت و 
چه اف�راد سرشناس�ي در آن حضور 

داشتند؟
پللس از پيللروزي انقاب اسللامي نيروهاي 
مردمي براي حفظ  امنيت مردم و جلوگيري 
از هللرج و مللرج در مناطللق مهللم شللهر 
مشللغول نگهباني شللدند. آن زمان شللهيد 
سيدمحمدسللعيد جعفري توانسللت بچه ها 
را براي تأميللن امنيت شللهر گردهم جمع و 
سللازماندهي كند. همين هسللته اوليه سپاه 
را در كرمانشاه تشللكيل داد. آيت اهلل زرندي، 
آيت اهلل جليلي، آيت اهلل نجومي و ديگر آيات 
عظام كلله شللخصيت هاي برجسللته اي در 
كرمانشاه بودند بچه ها را جمع و براي تأمين 
امنيت مردم و محات توجيه كردند. به مرور 
كميته هاي انقاب اسللامي شكل گرفتند و 
مرحوم آيت اهلل حاج آخوند مسللئول كميته 
شد و ديگر دوستان مسئول عمليات برقراري 
امنيت در شللهر كرمانشاه شللدند. به نوعي 
هسته اوليه سللپاه را همين اعضاي كميته ها 
تشكيل دادند. پاسداران از كميته هاي انقاب 
بيرون مي آمدند و به عنوان پاسداران انقاب 
اسامي در سپاه مشللغول خدمت مي شدند. 

بدين صورت نيروها در پادگان شهدا استقرار 
 يافتند و نيروهاي اوليه سپاه در غرب كشور 
در اين پادگان آموزش ديدند. شهيد سعيد 
گاب، شهيد صديق، سللرمدي ها و خيلي 
از فرماندهان مطللرح غرب كشللور در اين 
پادگان آموزش ديدند. شهيد آيت شعباني 
همرزم شللهيد چمران كه آدم برجسللته و 
مبارزي ورزيده بللود نيللز در ميانمان بود. 
شهيد صيادشيرازي همراه شهيد چمران در 
اين پادگان جلسلله مي گذاشت. وقتي غائله 
كردستان شروع شد شللهيد صياد وقتي از 
كردستان برمي گشت با شللهيد چمران در 
پادگان شهدا ماقات مي كردند و جلساتشان 
براي برقللراري امنيللت در مناطللق ناامن 
كردسللتان را در اين پادگان مي گذاشتند. 
پادگان شهدا اهميت بسيار زيادي برايمان 
دارد چللون نفس هللاي طاهر شللهدا در آن 
جريان داشته است. سللپاه كرمانشاه در اين 
پادگان شللكل گرفت. در غائله كردسللتان 
محمللد رحمانپور و پسللرش رئيس كميته 
سنندج بودند و توسط ضدانقاب به شهادت 
رسيدند و پادگان 28 كردستان به محاصره 
ضدانقاب درآمللد و هجللوم گروهك هاي 
ضدانقاب آنجا شللدت گرفت. نيروهايي از 

كرمانشللاه براي نجات آن پللادگان رفتند و 
توانستند امنيت را در شهر برقرار كنند. پس 
از مدتي كه شهيد بروجردي از تهران آمدند 
و در كرمانشاه مستقر شدند به مرور وسعت 

جذب نيروها بيشتر شد. 
با وجود كميته هاي انقالب اسالمي 
و ارتش لزومي براي تش�كيل سپاه 

پاسداران وجود داشت؟
ارتش اول انقللاب دچار بحران شللده بود. 
تقليل سللربازي به 14ماه سبب شد خيلي 
از سربازان ترخيص شوند و بروند. بسياري 
از افسللران هم پس از انقاب دچار مشكل 
شده بودند و نيروهاي شللهرباني هم قدرت 
الزم بللراي برقللراري امنيت را  نداشللتند. 
تشللكيل كميته هاي انقاب اسامي براي 
برقللراري امنيت در شللهرها الزم بللود، اما 
كميته هللا توانايللي كار كللردن در خارج از 
شللهرها را نداشللتند و بعداً كه بحران هاي 
ضدانقاب به وجود آمد، سازمان سپاه كامًا 
خودجوش شكل گرفت و توسعه پيدا كرد. 
نيروها به عنوان افرادي فللداكار و به عنوان 
كسللاني كه مي خواهند از آرمان هايشللان 
و انقابشللان دفاع كنند و تبعيللت كامل از 
رهبرشان داشللتند براي ايجاد امنيت وارد 

سپاه مي شللدند. آن اوايل كار در سپاه به اين 
شكل نبود كه سازماندهي و انسجام درستي 
باشد، بلكه نيروها در قالب گروه هاي مختلفي 
مي رفتند و بعدها منسجم مي شدند. سپاه بنا 
به ضرورت و با توجه به تهديدهايي كه وجود 
داشت توسعه پيدا كرد. ارتش هم رفته رفته 
به ميدان آمد. جهاد هم به همين شللكل و با 
توجه به ضرورت هايش گسللترش پيدا كرد. 
سپاه زمان جنگ گسترش زيادي يافت. سپاه 
از همان اول بيشتر به دنبال كار اعتقادي بود 
و خيلي دنبال كار نظامللي نبود ولي ضرورت 
ايجاد كللرد در بعد نظامي به ميللدان بيايد و 
امروز مي بينيم كه سللپاه رشللد چشمگيري 
در زمينه هاي نظامي داشته است. بايد گفت 
گسترش سپاه هم خيلي سخت و با آزمون و 

خطا شكل گرفت. 
پس شرايط كشور در آن زمان ايجاب 
مي كرد كه نيرويي مثل سپاه داشته 

باشيم؟
آن زمان ضدانقاب و گروهك ها توسعه زيادي 
پيدا كرده بودند. هنوز وزارت اطاعات وجود 
نداشت و سپاه در پاكسازي ضدانقاب خيلي 
فعال بود. پاسللداران روي خانلله  تيمي  هاي 
منافقين كار مي كردنللد، ضدانقاب را تحت 
نظر داشللته و به عنوان تأمين كننده امنيت 
كشور در آرامش روحي و رواني جامعه نقش 
خيلي مهمي برعهده داشللتند. حتي سللپاه 
در كنار سللاير نيروهللا برقراركننللده امنيت 
در انتخاب و رأي گيري هاي كشللور بود. آن 
زمان سللپاه و كميته كارهاي مهم را برعهده 
مي گرفتند. بسياري از مسللئوالن از سپاه به 
ميدان آمدند و نقش آفريني  كردند. سپاه حتي 
براي ارتزاق مردم و نيازهاي اقتصادي جامعه 
نقش مهمي برعهده داشت. سپاه در حوزه هاي 
مختلفي كار مي كرد و حضورش خيلي راهگشا 
بود. بعدها در مجلس براي سپاه قانون نوشتند 
و وظايفش مشللخص شللد و امروز ما شاهد 

سپاهي قدرتمند در كشور هستيم. 
 ابتداي ورود به سپاه چه آموزش هايي 
ديديد و فضاي همكاري بين پاسداران 

چگونه بود؟ 
ابتدا كه آموزش هايمان خيلللي مختصر بود 
و بعد به مرور مربيان ارتللش آمدند و بچه ها 
را پيرامون مسللائل نظامي آموزش دادند. آن 
زمان در سپاه اصًا كسللي دنبال درجه نبود. 
هر كس صبح زودتر مي آمد فرمانده بود. يعني 
كسي دنبال اين مسائل نبود و همه چيز كامًا 
دوستانه و برادرانه بود. گاهي نيروها از شدت 
كار از مقر سللپاه خارج نمي شدند، چون نياز 
بود كه به صورت شبانه روزي در سپاه حضور 
داشته باشند. خودم شللايد ماهي يك بار به 
خانه مي رفتم. همه در سپاه حضور داشتيم و 
مشغول انجام عمليات ها بوديم. مثًا آموزش 
و پرورش كرمانشاه در اختيار حزب توده بود 
يا منافقين به صورت مسلللحانه در دانشگاه 
رازي حضور داشللتند و اين سپاه بود كه بايد 
اين مناطق را از دسللت گروهك هاي مسلح 
خارج مي كرد. ابتداي پيروزي انقاب هرلحظه 
يك جرياني در شللهر رخ مي داد و نيروهاي 
سللپاهي و كميته بودند كه بايللد جلوي اين 
جريان ها را مي گرفتند. در خيلي سللازمان ها 
گروهك ها نفللوذ كرده بودند و سللپاه در اين 
مواقع نقش آفريني مي كرد. اصًا طوري نبود 

نگاه

فرماندهان سپاه پاسداران 
 از زمان تشكيل تا امروز 

چه كساني بودند؟
با تشكيل سللپاه پاسللداران در دوم ارديبهشت 
58، جواد منصوري به عنوان اولين فرمانده سپاه 
مشللخص مي شللود. او در تاريخ 11 ارديبهشت 
با صللدور اطاعيلله اي 8 ماده اي دسللتورالعمل 
جديد سپاه را صادر مي كند و طي آن نكاتي را به 

پاسداران انقاب اسامي تذكر مي دهد.
 زماني كه بني صدر فرمانده كل قوا مي شود، روز 
بعد از آن منصوري از فرماندهي سللپاه اسللتعفا 
مي كند. پللس از طي دوره 10 ماهلله فرماندهي 
منصوري، عباس دوزدوزاني فرماندهي سپاه را به 
مدت سه ماه بر عهده مي گيرد، اما او هم به دليل 
مخالفت هاي رئيس جمهور وقت، استعفا مي كند 

و از اين مسئوليت كنار مي رود. 
فرمانده بعدي سللپاه عباس آقا زماني معروف به 
ابوشللريف بود كه در تاريخ 2 خرداد 1359 طي 
حكمي از سوي ابوالحسن بني صدر فرمانده وقت 
كل قوا به فرماندهي سللپاه پاسللداران منصوب 
مي شللود اما كمتر از يك ماه بعللد در تاريخ 27 
خرداد 1359 اسللتعفا مي كند. پس از استعفاي 
ابوشللريف، بني صدر در تاريخ 22 تير 59 حكم 
فرماندهي سللپاه را براي مرتضللي رضايي صادر 
مي كند اما رضايي حكم صادره از سوي بني صدر 
را فاقد اعتبللار مي داند و خواسللتار صدور حكم 
فرماندهي از سللوي حضرت امام مي شللود. در 
تاريخ 28 تيرماه 59 ايللن حكم به تأييد حضرت 
امام مي رسد و ايشان در اين تأييديه مي نويسند: 
»فرماندهي سپاه پاسداران انقاب اسامي شما 
مورد تأييد است و الزم است با جديت مواظبت 
كنيد كه احكام اسام در سپاه پاسداران به مورد 

اجرا گذاشته شود.« 
پس از مرتضي رضايي، شللوراي فرماندهي سپاه 
به دستور حضرت امام، سه نفر را براي فرماندهي 
سپاه انتخاب مي كند. اين سه نفر عبارت بودند از: 
شهيد محمد بروجردي، شهيد يوسف كاهدوز 

و محسن رضايي. 
محسن رفيق دوسللت با درخواسللت شفاهي از 
شللهيد بروجللردي مي خواهللد وي از پذيرفتن 
فرماندهي سللپاه صرف نظر كنللد و او هم قبول 
مي كند و شوراي فرماندهي سپاه شهيد كاهدوز 
را بلله عنللوان فرمانده سللپاه انتخللاب مي كند. 
رفيق دوست در بخشللي از خاطرات خود دليل 
نپذيرفتن فرماندهي سپاه از سوي شهيد كاهدوز 
را اينچنين عنوان مي كند: »شهيد كاهدوز صبح 
زود فرداي آن روز به منزل مللن مراجعه كرد. از 
زير عبايش قرآني درآورد و مرا به آن قرآن قسم 
داد كه او را فرمانده نكنيم، دليلي هم براي اصرار 
خواسته خود مطرح كرد. پرسيدم چه كار كنيم؟ 

گفت محسن را انتخاب كنيد.« 
به اين ترتيب شللوراي فرماندهي سپاه محسن 
رضايللي 27 سللاله را به عنللوان فرمانده سللپاه 
پاسللداران انقاب اسللامي انتخللاب مي كند و 
محسللن رضايي حدود 16 سال فرماندهي سپاه 
را برعهده مي گيرد؛ سال هايي كه جنگ تحميلي 
يكي از مهم ترين مقاطع تاريخ انقاب اسامي هم 

در آن واقع است. 
سيديحيي صفوي معروف به رحيم صفوي  اواسط 
سال 76 جايگزين محسن رضايي در فرماندهي 
سپاه مي شللود و 10 سللال فرماندهي كل سپاه 
پاسداران را عهده دار مي شللود. پس از سرلشكر 
صفوي، محمدعلي جعفري در سال 86 با حكم 
فرمانده معظم كل قوا به سللمت فرماندهي كل 

سپاه منصوب مي شود. 
پس از نزديك به 12سللال، سرلشللكر حسللين 
سامي در اول ارديبهشت سال 98 طي حكمي از 
فرمانده معظم كل قوا فرمانده كل سپاه پاسداران 
مي شللود و همچنللان مسللئوليت فرماندهي را 

برعهده دارد. 

نگاهي به نخستين روزهاي تشكيل سپاه در گفت وگوي »جوان« با سردار عبداهلل ويسی از پاسداران پيشكسوت

  ايمان، اعتقاد، اعتماد، جسارت و فداكاري نيروها 
سبب مي شد كارها به بهترين شكل انجام شود و عامل توانمندي سپاه باشد

عضویت در سپاه یعنی جانم فدای امام و انقالب

كه بگوييم اتفاقات آن روزها به سادگي گذشت، 
 بلكه با جانفشاني و سختي پاسداران و نيروهاي 

كميته امنيت برقرار شد. 
پاسداران چطور با سختي هاي آن زمان 

روبه رو مي شدند؟
پاسللداران جوان با احسللاس مسللئوليت باال و 
ذوق زيادي كارهللا را انجام مي دادند و نسللبت 
به حضرت امام نيز يك تعبدي داشللتند و سعي 
مي كردند تا آنجايي كه در توانشللان اسللت در 
صحنه حضور داشته باشللند. همين حضورشان 
امنيت را در شللهرها برقرار كرد. البته كه مردم 
هم در كنللار پاسللداران بودند. مللردم كامًا به 
پاسداران اعتقاد داشتند و سپاه نيز كامل همراه 
و پشللت مردم بود. خاطرم است كساني كه حج 
مي رفتند و مي خواسللتند مهماني بگيرند يا نذر 
داشتند بچه هاي سللپاه را دعوت مي كردند. اگر 
كسي در خانه بيماري داشللت يا خودش بيمار 
بود از پاسللداران مي خواسللتند براي سامتي 
بيمار دعا كنند. يا اگر كسللي كسالت و ناراحتي 
داشت هنگام تشييع پيكر شهدا از زير تابوتشان 
عبور مي كرد. مللن خودم با دسللت مجروح و با 
لباس پاسداري ازدواج كردم. هدف بچه ها چيز 
ديگري بود و زندگي شللان را بر اسللاس اهداف 
معنوي پيش مي بردند. اعتماد زيادي بين مردم 
و سللپاه بود. دليلش هم اين بود كه نيروها فقط 
تاش مي كردند انقاب پيروز شللود و آسلليب 
نبيند. اصًا دنبال درجه، پسللت و مقام نبودند. 
آن اوايل ماهي 500 تومان حقوق به پاسللداران 
مي دادند و با گذشللت زمللان دريافتي حقوق ها 
بيشتر شد. بعد اگر كسي فرزند بيشتري داشت 
نسبت به فرماندهي چون شهيد بروجردي حقوق 
بيشتري دريافت مي كرد. مثًا نيرويي با چندين 
فرزند از فرماندهي مثل شللهيد بروجردي با آن 
جايگاه بيشتر حقوق مي گرفت. همراهي مردم 

و نيروهاي مسلللح و وجود امام خميني سللبب 
شللد تا انقاب از تمام بحران ها نجات پيدا كند. 
خودم زماني كه فرمانده تيپ شللدم نسللبت به 
كارهللاي نامه نگاري آموزش نديللده بودم و اين 
موارد را به مرور ياد گرفتم. بسياري از فرماندهان 
بزرگ سللپاه با توانمندي هاي بسلليار حين كار 
مسللائل را ياد گرفتند. مثًا فردي نيروي عادي 
بود و به مرور كسب تجربه مي كرد و به فرماندهي 
مي رسيد. در سپاه ايمان، اعتقاد، اعتماد، جسارت 
و فداكاري نيروها سبب مي شد كارها به بهترين 
شللكل انجام شللود و همين امر باعث توانمندي 

سپاه شده است. 
رفاقت خوبي بين پاسداران برقرار بود؟

آن زمللان بللراي حقوق گرفتللن، پللول را روي 
ميز مي گذاشللتند و هللر كس بايللد حقوقش را 
برمي داشت و محال بود كسي ريالي بيشتر بردارد. 
يادم است وقتي بچه ها پول برمي داشتند بخشي 
از حقوقشان را به فقرا مي دادند. حقوق پاسداري 
زياد نبود ولي خيلي بركت داشت. رفاقت خيلي 
صميمانه اي بين پاسداران برقرار بود. جيب بچه ها 
يكي بود. پاسداران با عضويت در سپاه آمده بودند 
جان خودشان را فدا كنند و ديگر ماديات برايشان 
اهميتي نداشت. آن زمان مي خواستند به نيروها 
موتور و ماشين بدهند ولي پاسللداران نگرفتند 
و  گفتند اينها را به كسللاني كه نياز دارد بدهيد. 
اگر تعاوني زمين مي داد پاسللداران نمي گرفتند 

و مي گفتند آن دنيا زمين مان آباد باشللد بهتر از 
گرفتن زميللن در اين دنياسللت. روح معنوي بر 
بچه ها غالب بود. يگانگي، دوسللتي و رفاقت بين 
بچه ها بود. گاهللي اگر يك پاسللدار مي خوابيد 
دوستش براي تعويض شيفت صدايش نمي كرد 
و تا صبح جاي او شلليفت مي داد. هملله نيروها 
در قالب يك روح بودند كلله آن هم امام خميني 
بود. نيروها عاقه و عشق زيادي به امام خميني 
داشتند و هر چه امام مي فرمودند را مي خواستند 
انجام دهند. اگر كسي در مناطقي كه در اختيار 
ضدانقاب يا دشمن قرار داشت مجروح و شهيد 
مي شللد نيروها شللبانه مي رفتند و پيكر دوست 
شهيدشللان را مي آوردند. مي گفتند دوستمان 
نبايد آنجا بماند. اين فداكاري ها آن زمان در اوج 
بود. اگر گزينش هاي پاسداران را بخوانيد كه چرا 
به سپاه آمد ه اند هدف بيشترشان شهادت در راه 

انقاب است. 
عش�ق و عالق�ه پاس�داران ب�ه ام�ام 
خميني)ره( را چطور توصيف مي كنيد؟ 
پاسللداران وقتللي امللام را مي ديدند از شللدت 
خوشحالي و شللوق، اشللك مي ريختند. عاقه 
زيادي ميان امام و پاسللداران وجود داشت. امام 
هم فرموده بودند  اي كاش من هم يك پاسللدار 
بودم كه نشاني از عشللق و عاقه امام نسبت به 
نيروهاي پاسدار بود. امروز هم به لطف خدا هنوز 
اين رابطه ميان مقام معظم رهبري و سپاه وجود 
دارد. سللپاه آنقدر تأثيرگذار بود كه از آن بسيج 
زاده شللد و آن فرهنگ و تفكر به عنوان بسيجي 
احيا شد. ايثارگري و فداكاري در ميان نيروهاي 
سپاه وجود دارد. مبارزه با گروه هاي داعشي كم 
چيزي نبود كه نيروهاي سللپاهي و داوطلب به 
خوبي آن را انجام دادند. هنللوز فرهنگ ايمان، 
جهاد و شللهادت در سللپاه وجود دارد. بسياري 
از شللهداي مدافع حرم از پاسداران و بسيجي ها 
بودند. يكي از ويژگي هاي پاسداران اين است كه 
چه در عمل و چه در تئوري هميشه دستشان پر 
است. شهيد حسن باقري و حاج قاسم سليماني 
و ديگر فرماندهان شهيدمان هيچ وقت دستشان 
خالي نبود. مثًا نمونه بللارزش اين بود كه اوايل 
جنگ سوريه خيلي ها مي گفتند چرا حاج قاسم 
به سوريه مي رود ولي حاج قاسم مي گفت بيرون 
كردن داعش شدني است و ديديم كه رفت و به 

بهترين شكل كار را انجام داد. 
چه مواردي در رفتار و كردار فرماندهاني 
مث�ل ش�هيد بروج�ردي مي ديديد كه 

برايتان قابل الگوبرداري بود؟
اخاق اسامي، تبعيت از امام و پرسشگري از 
بزرگان مهم ترين ويژگي شللهيد بروجردي و 
بسياري ديگر از فرماندهان بزرگ دفاع مقدس 
بود. يادم است شهيد بروجردي هرگاه شهيد 
مدني را مي ديدند از ايشان درباره موضوعات 
مختلف سللؤال مي كردند. مللن مجروح بودم 
و ما را به ديللدن آيت اهلل مدنللي بردند و آنجا 
شهيد بروجردي كنارشان نشست و با ايشان 
مشغول صحبت شد. اعتماد خوبي بين جوانان 
آن زمان و علما وجود داشللت. خداترسللي و 
ساده زيستي سللبب شللده بود اين انسان ها 
برايمان به الگو تبديل شللوند. وقتي فرمانده 
مثل نيروي عللادي زندگي و رفتللار مي كرد 
خيلللي اثرگذار بود و من هم سللعي مي كردم 
مثل او باشللم. اگر روح تعبد همللراه با دانش 
پيدا كرديم مي تواند اثرگذار باشد. فرماندهان 
آن زمان به دنبال حل كردن مشكات نيروها 
بودند و جلساتي با پاسداران درباره موضوعات 
مختلف برگزار مي كردند كلله تأثير زيادي در 
روحيه نيروها داشللت. من بالطبع وقتي اين 
موارد را مي ديدم دوسللت داشللتم مثل فان 
فرمانده شللوم. رزمندگان سعي مي كردند هر 
كاري را كه امللام انجام مللي داد انجام دهند. 
سللعي مي كردند همه چيزشللان مثللل امام 
شود. حركات و حرف هايشان مثل امام شود. 
فرماندهان آن روز گوش به فرمان امام بودند 
و نگاه شان همواره به امام بود. بچه ها نسبت به 

امام يك اعتماد خاصي داشتند.

آن زم�ان ب�راي حق�وق گرفت�ن، 
پول را روي ميز مي گذاش�تند و هر 
كس بايد حقوقش را برمي داش�ت 
و مح�ال بود كس�ي ريالي بيش�تر 
بردارد. يادم است وقتي بچه ها پول 
برمي داشتند بخشي از حقوقشان 
را به فقرا مي دادند. حقوق پاسداري 
زياد نبود ولي خيلي بركت داش�ت
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