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گروهی متشکل از نزدیکان 
امام راحل از جمله استاد شهید 
مطهری، دکتر شهید بهشتی و 
حاج مهدی عراقی در جلسه ای 

برنامه حراست و استقبال از امام 
راحل را به دو گروه با سابقه که 
تا پیش از این عملکرد درستی از 
خود نشان داده بودند، سپردند؛ 
این مهم به گروه صف و فجر 
اسالم تحت سرپرستی شهید 

محمد بروجردی و تحت هدایت 
شهید مهدی عراقی رسید.

سیر تکاملی مسیح کردستان
او را مســیح کردستان می نامند، فرزندی 
از دیــار لرســتان که کوه های ســر به فلک 
کشــیده غرب و جاده های پر پیچ و خمش 
دالوری های او و همرزمانش را از یاد نخواهد 
برد. عضوی از مؤسســان ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی که با شنیدن خبر ترورهای 
ضد انقــالب و گروهک های معاند خودش را 
به غرب رساند تا به دشــمنان نظام بیش از 
این اجازه زدن زخم بــر پیکره امید و ایمان 
مردم را ندهد. مسیح کردستان همانجا ماند 
و به مبارزه با ضد انقالب پرداخت و با منش و 
روح بزرگش دل های مردم کرد را به تسخیر 

خود درآورد.
تشــکیلگروه»صــف«وحلقه
هفتگانهمبارزاتمسلحانهعلیهشاه

ناجی کردستان، محمد بروجردی، متولد 
ســال 1333 در منطقه »پورد دره گرگی« 
بروجــرد بود. پنج خواهر و برادر بودند که در 
خانواده »میرزا« صدایش می زدند. در شش 
ســالگی پدرش را از دست داد و همین باعث 
شــد از همان کودکی و با رفتن به مدرسه در 
کنار تحصیل، کمبود درآمد ناشی از فقدان 
پدر را با کار کردن جبران کند. شــب ها کار 
می کرد و روزها درس  می خواند، همین اتکا 
به خود بود که از او در روزهای سخت جنگ 
مردی بــزرگ و بالنده ســاخت. با عزیمت 
خانواده به تهران، محمد در شرایط جدیدی 
قــرار گرفت. همــان زمــان در کالس های 
فراگیری قرآن شــرکت کرد و روح و جانش 

با فرامین و معنویت قرآن عجین و در همین 
کالس ها با جلســات مخفی و نیمه مخفی و 

گروه های مذهبی و سیاسی آشنا شد.
آشنایی شهید بروجردی با شهید مهدی 
عراقی باعث شــد تا بیش از پیش وارد عرصه 
مبارزاتی شــود؛ او دریافته بود که سرنگونی 
حکومت شــاه جز بــا تشــکیل گروه های 
منســجم امکان پذیر نیســت، از این رو در 
ســال 1356 »گروه توحیدی صــف« را با 
هدف انجــام فعالیت های مســلحانه پدید 
آورد. گروهی که بعدها در پیوند با گروه های 
دیگر مبارزاتی هسته سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی را تشکیل داد، این گروه حلقه ای از 
گروه های هفتگانه  بود که در ارتباط با شهید 
عراقی به امام خمینی)ره( مرتبط می شدند. 
این گــروه کارهای مبارزاتی از قبیل تکثیر و 
پخش اعالمیــه و نوارهای حضرت امام )ره( 

را در بین مردم بر عهده داشتند. با به حاشیه 
رفتن نقش سازمان فدائیان اسالم و کمرنگ 
شــدن فعالیت مســلحانه هیــات موتلفه، 
این شــش حلقه تنها گروه هایــی بودند که 

فعالیت های مبارزاتی را پی می گرفتند.
فرارازپادگانبهشــوقدیداربا

امامخمینی)ره(
یک ســال پس از ازدواج با دختر خاله اش 
به اجبار به ســربازی رفت، در پادگان نیز از 
مبارزه علیه رژیم شاه غافل نشد؛ اما سرانجام 
تصمیم به فــرار از پادگان گرفــت و به مرز 
گریخت تا خود را به پیشــوای مجاهدان راه 
حق در عراق برساند؛ اما در مرز دستگیر شد 
و پس از گذراندن شش ماه حبس بار دیگر او 
را روانه سربازی کردند. شش ماه حبس تاثیر 
عمیقی بر بینش محمد برای ادامه راه مبارزه 
گذاشــت. در پادگان بود که با روشــنگری، 
جمع زیادی را با نهضت اسالمی همراه کرد و 
از این طریق برای انجام کارهای مبارزاتی از 
ارتشی ها کمک گرفت. ارتباط او با روحانیت 
و حلقه یاران نزدیک امــام راحل)ره( باعث 
شــده بود تا همواره در راه درست مبارزات 
قدم بردارد. محمد بروجردی در سال 1355 
در معیت چند تن از دوستانش برای فراگیری 
قواعد جنگی راهی ســوریه شد تا بتواند در 
کنار مبارزان کشورهای عربی منطقه با فنون 
چریکی آشنا شــود، مدتی بعد به »جنبش 
امل« معرفی شدند و دوره های رزم چریکی 

شهری و نبرد» پارتیزانی« را گذراندند.
زمســتان سال 1357 از راه رسید، محمد 
در این مدت سلســله عملیات های مسلحانه 
خــود را با اجــرای چند عملیــات به پیش 
برده بود از جملــه آن انفجار اتوبوس حامل 
مستشاران آمریکایی در لویزان، خلع سالح 
ماموران قرارگاه شــهربانی شاهنشاهی در 
تهران، انفجار تاسیســات برق مراکز فســاد 

مروری بر زندگی سردار شهید محمد بروجردی



 شهید بروجردی در 25 سالگی 
در کنار تاکتیک نظامی به دنبال 
تسخیر دل های مردم و همراه 
کردن آنان با انقالب بود؛ چرا 
که عقیده داشت ضد انقالب 
از سادگی مردم سو استفاده 
کرده اند. با همین هدف در 

نقاط روستایی و شهرها بالفاصله 
به دنبال جذب نیرو رفت و 

بدین ترتیب سازمان پیشمرگان 
کرد مسلمان تشکیل شد.
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رژیم موسوم به کاخ جوانان در منطقه شوش و 
غیره بود، او در تمام این عملیات ها از روحانیت 

مبارز پیرو خط امام کسب اجازه می کرد.
در ادامــه وقایــع انقالب اســالمی، امام 
خمینــی)ره( خبر از بازگشــت خود به ایران 
داد. گروهی متشــکل از نزدیکان امام راحل 
از جمله استاد شــهید مطهری، دکتر شهید 
بهشــتی و حاج مهدی عراقی در جلســه ای 
برنامه حراست و اســتقبال از امام راحل را به 
دو گروه با ســابقه که تا پیش از این عملکرد 
درستی از خود نشــان داده بودند، سپردند؛ 
این مهم بــه گروه صف و فجر اســالم تحت 
سرپرستی شــهید محمد بروجردی و تحت 

هدایت شهید مهدی عراقی رسید.
تاسیسنهادانقالبیسپاه

حکومت طاغوتــی شاهنشــاهی در 22 
بهمن ماه درهم شکسته بود و کشتی انقالب 
اسالمی پس از عبور از موانع سخت و نفس گیر 
به ساحل امنی رسیده بود. محمد بروجردی 
در ایــن برهــه از زمان نیز برای حراســت از 
اقامتــگاه امام راحل و نیز مســوولیت زندان 
اوین پیشنهاد تاسیس نهادی را داد. حفاظت 
از گروه هایــی که تا پیش از به ثمر رســیدن 
انقالب اســالمی اسلحه به دســت گرفته و 
فعالیت مبارزاتی داشتند، مسئله دیگری بود 
که باید به آن رسیدگی می شد. بروجردی به 
همراه 11 تن دیگر کــه چندی بعدبه عنوان 
شورای عالی ســپاه پاسداران گرد هم آمدند، 

این نهاد انقالبی را بنا کردند.

 مســوولیت پادگان عشــرت آبــاد که به 
پادگان ولیعصر)عــج( تغییر نام داد به محمد 
بروجردی سپرده شد. این پادگان اصلی ترین 
مقر ســپاه بود این محل اولین نقطه حرکت 
مبارزاتی اســت کــه برای دفاع کشــور و در 
روزهای نخست ســال های پس از انقالب در 

صف اول مجاهدت قرار گرفتند.
عزیمتبهکردستان

در نخســتین ماه های شکل گیری انقالب 
اســالمی برخــی گروه های تجزیــه طلب با 
یارکشی در بین مردمان غرب کشور به مبارزه 
با جمهوری اســالمی ایران قــد علم کردند و 
چندین نقطه از شــهرهای غربی کشور را نیز 
به تصرف خود در آورند با اعالم دســتور امام 
خمینــی)ره( مبنی بر اینکه »پــاوه باید آزاد 
شود« جمعی از نیروهای ســپاه پاسداران از 
جمله محمــد بروجردی نیز بــه این منطقه 

اعــزام می شــوند. او در 25 ســالگی در کنار 
تاکتیــک نظامی به دنبال تســخیر دل های 
مردم و همراه کردن آنــان با انقالب بود؛ چرا 
که عقیده داشت ضد انقالب از سادگی مردم 
سو استفاده کرده اند. با همین هدف در نقاط 
روستایی و شــهرها بالفاصله به دنبال جذب 
نیرو رفت و بدین ترتیب سازمان پیشمرگان 
کرد مســلمان تشــکیل شــد. او معتقد بود 
باید به دســت مردم کرد اســلحه داد تا خود 
با نیروهــای دموکرات و کوموله مبارزه کنند، 
بروجردی می گفت صف مرد کرد از صف ضد 
انقالب جداست و این مردم مسلمان خواهان 
حکومت اسالمی هستند و اگر دست رحمت 
نظام اسالمی بر سر آنان گسترده شود با تمام 

قدرت در مقام ضد انقالب می ایستند.
عروجفرمانده

حمــزه  قــرارگاه  تاســیس  کنــار  در 
سیدالشــهدا )ع( فرماندهی سپاه غرب نیز به 
محمد بروجردی سپرد شد تا زمینه پاکسازی 
کردستان و برقراری امنیت را فراهم کند. در 
همین ایام جنگ در مرزها از سوی رژیم بعث 
عراق بر ایران تحمیل شد، شهید بروجردی در 
این زمان نیز نیاز اصلی را حضور در کردستان 
و ماندن در سنگر اول خویش دید. او سرانجام 
در همین ســنگر در حالی که تنها 29 ســال 
سن داشــت پس از سال ها مجاهدت و مبارزه 
به دیدار حق شتافت و آسمانی شد. او در یکی 
از ماموریت ها در اثــر انفجار مین ضد انقالب 

پر کشید.



ســردار سرلشکر پاســدار محســن رضایی، فرمانده سپاه 
پاســداران  انقالب اســالمی در دوان دفاع مقدس در توصیف 
جنگ آوری های شــهید محمد بروجــردی می گوید: پیروزی 
مــا در عملیــات »بــازی دراز« و همچنین »قصر شــیرین« 
مدیون این شــهید بزرگوار اســت به گونه ای که عشق و عالقه 
وصف ناشــدنی آن شهید به مردم کردســتان تا حدی بود که 
در سخت ترین شــرایط، به مشکالت مردم می اندیشید و چون 
خود فردی زجرکشــیده بود، با احســاس عمیق دینی همواره 
به محرومان فکر می کرد. وی ســردار شهید بروجردی را یک 
دوســت و یاور به  تمــام  معنا برای مردم مســتضعف و محروم 
کردســتان توصیف کرده و افزود: این عالقــه نه تنها در رفتار 
ظاهری او نمایــان بود، بلکه در عمق وجودش ریشــه دوانده 
بود. هیچ گاه در چهره او تردید و ابهام وجود نداشت، روحیه ای 
 قــوی و بزرگ منش داشــت و در شــجاعت بی نظیرترین فرد

 در کردستان بود.
فرمانده اســبق ســپاه عنوان کرد: همواره تبسم بر لبانش 
نقش بســته بود. درحالی که شکیبا بود، خروشان  هم بود. او که 
یک لحظــه از تداوم عملیات غافل نبــود، با تالش همه جانبه و 
شــبانه روزی، دیگران را برای خدمت هرچه بیشــتر ترغیب 
می کرد، محمد تمام وجود خود را وقف انقالب کرده بود، کسی 
نمی توانست زمانی را بیابد که ایشان در حال استراحت باشد و 

یا وقفه ای در کارش ایجاد شود.
دلنوشتهمحسنرضاییبرایشهیدبروجردی

»مسیح کردستان دوست داشتنی بود؛ برای ضدانقالب هم 
دلســوزی می کرد. رفته بودم کردســتان. درباره شرارت های 
ضدانقالب و کشته های مردم و پیشمرگه ها توسط دموکرات و 
کوموله صحبت کردیم و شــمار عناصر ضدانقالبی که دستگیر 
شــده بودند. ساعت 11 شــب گفتم بخوابیم و صبح زود بیدار 

شویم و برویم مریوان. 
گفت: شما بخواب من می آیم. رفت پیش دستگیر شده ها و 
تا صبح با آنها بحث کرد. صبح گفتم چرا نخوابیدی؟ گفت: سعی 
کردم قانعشــان کنم که اشتباه کرده اند. به او مسیح کردستان 

می گویند؛ او که حتی با دشمن خود مهربانی می کرد.«

سردار سرلشکر پاسدار محسن رضایی 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

 شهید بروجردی
خود را وقف انقالب 

کرده بود

سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی،  دستیار و مشاور 
عالی فرمانده معظم کل قوا می گوید :  ســنندج را ضدانقالب 
تصرف کرده بــود و همه اداره ها تعطیل بود و فقط دو ســتاد 
لشکر 28 و فرودگاه تحت تســلط حکومت بود. ما با بچه های 
اصفهان 23 اردیبهشــت 59 آمدیم شهر ســنندج را آزاد و از 
تصرف ضد انقالب خارج کردیم و عوامل آن را به دادگاه انقالب 
تحویل دادیم.  شــهید بروجردی از قاضی دادگاه درخواست 
کرد با عــده ای از ضد انقالب ها مصاحبــه و آن ها را نصیحت 
کند و اگر توانســت عده ای را برگرداند و حتی با رایزنی حکم 
اعدام بعضی ها را به حبس ابــد تقلیل داد. یعنی از ضدانقالب 
هــم ناامید نبود و عــده زیادی از آن ها تحــت هدایت فکری 
 شــهید بروجردی که روحیه کمونیســتی داشتند، به انقالب

 برگشتند.
در آســتانه عملیات فتح المبین به علت وسعت زیاد منطقه 
عملیات یعنی 2500 کیلومتر و کم بودن تیپ های آن زمانمان 
به 7 یا 8 تیپ، من و آقا محســن به کرمانشاه آمدیم و از شهید 
بروجردی خواستیم از غرب کشور نیرو برای فتح المبین ببریم. 
شهید ناصر کاظمی عصبانی شــد و گفت شما همه پاسدارها 
و بســیجی ها را بردید جنوب و اصاًل حواســتان به کردستان 

نیست.
 اما شهید بزرگوار بروجردی دستی به ریشش کشید و گفت: 
امام جنگ را مساله اصلی کشور دانسته اند. خود من بچه های 
سپاه را می آورم. آن زمان آقای احمد متوسلیان فرمانده سپاه 
مریوان بود. من و حســن باقری شــماره تیپ ها را می دادیم و 
نامگذاری را به عهده خودشان گذاشتیم. ما شماره 27 را دادیم 

و اسم را واگذار کردیم.
 حاج احمد گفت می خواهم اسمی بگذارم که هر وقت اسمش 
آمد صلوات بفرستند و اینگونه تیپ 27 محمد رسول اهلل)ص( 
تأسیس شد. حضور شــهیدان بروجردی، متوسلیان، هّمت، 
قجه ای و تشکیل یک تیپ ظرف یک ماه کاماًل معادالت جنگ 
را دگرگون کــرد و این تیپ در عملیات فتــح المبین خوش 
درخشید. انصافاً شهید بروجردی یک انسان مطلوب الهی بود 

و خداوند ما را با ایشان محشور کند.

 سردارسرلشکر پاسدار سیدیحیی صفوی
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا:  

 شهید بروجردی
یک انسان مطلوب 

الهی بود
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ســردار سرلشکر پاســدار مصطفی ایزدی، 
معاون ســابق ســتاد کل نیروهای مسلح و  از 
همرزمان سردار شــهید »محمد بروجردی« 
درخصــوص ابعــاد شــخصیتی این شــهید 
می گوید: ســردار سرلشــکر پاســدار شهید 
محمد بروجردی شــخصیت واالیی بود که با 
شناخت صحیح اســالم ناب در پرتو روحانیت 
 گام های مؤثری را در مســیر حــق علیه باطل 

برداشت.
اوعاشقامام)ره(وراهشبود

شــهید بروجردی در خانواده ای مستضعف 
زندگی کرد و در پرتــو عنایات الهی با بصیرت 
و روشن بینی در سخت ترین شرایط راه خود را 
در مســیر جهاد و معنویت پیدا کرد؛  او عاشق 
امــام )ره( و راهش بود و در همین راســتا نیز 
قبل از انقالب اســالمی به مبــارزه علیه رژیم 
پرداخت که در این راه نیز توسط عوامل ساواک 
دستگیر شد. ایشان در ادامه راه مبارزاتی اش با 
رژیم گذشــته، گروه هایی را سازماندهی کرد و 
شیوه مقابله اش با عوامل نظام سلطه مبتنی بر 
فتوای علمای اسالم بود.یکی از مسوولیت های 
 ایشــان حفاظت از امــام )ره( در روز 12 بهمن 

1357 بود.
اوازبنیانگذارانسپاهبود

شــهید بروجــردی از بنیانگذاران ســپاه 
پاسداران انقالب اســالمی و در سپاه نیز منشأ 
خدمات ارزشــمندی بود. این شــهید بزرگوار 
زندگــی اش را وقف هدفش کــرده بود و در هر 
جایی که احساس نیاز می شد، حضور می یافت 

و مجاهدت می کرد.

شهیدبروجردیرزمندهایمخلصبود
شــهید بروجردی رزمنــده ای مخلص بود 
که اخالصش او را از دیگــران متمایز می کرد.

مســئولیت و جایگاه های دنیایی به هیچ وجه 
برای ایشــان موضوعیت نداشــت؛ او شیفته 
خدمــت در راه خــدا بود؛ لذا هــر کاری را که 
می خواست انجام بدهد، می گفت این کار را به 

اذن اهلل انجام می دهم.
شــهید بروجردی در دوران دفاع مقدس به 
عنوان فرمانده در جبهه غرب تالش های بسیار 
زیادی انجام داد و عملیات هــای بزرگی را در 
سپاه کردستان ســازماندهی کرد؛ خدمات و 
فرماندهی مبتکرانه ایشــان سبب آرام سازی 

مناطق غربی کشور شد.
ایشــان با ایده گرفتن از آموزه های حضرت 
امــام )ره( با دشــمنان مبارزه و جهــاد کرد و 
هنگامی کــه وضعیت کردســتان رو به آرامی 
رفــت، عازم منطقــه آذربایجان شــد. وی در 
آن جا قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( را تأسیس 
 و بــه عنوان فرمانــده اصلی و محــوری انجام

 وظیفه کرد.
شــهید بروجــردی در مســیر فرماندهی، 
عملیات هــای بزرگی را ســازماندهی کرد؛ از 
جمله آزادســازی محور پیرانشهر به سردشت 
که ایــن منطقه در واقع جــزء مناطق مرکزی 
و اصلی ضــد انقالب بود، به طــوری که از آن 
سوی مرزها نیز دشــمنان به معارضان کمک 
می کردند و در این شرایط سخت بود که شهید 
بروجردی با ابتکار، خالقیت، شجاعت و توکل 
توانســت این جــاده را آزاد و منطقه را از لوث 

وجود دشمنان پاکسازی کند.
اوبهترکیبمقدسسپاهی-ارتشی

اعتقادداشت
ایشان در عملیات های غرب کشور می دانست 
که کار نظامی صرف جواب نمی دهد؛ لذا به مردم 
منطقه اعتماد، نیروهای مردمی را سازماندهی 
و نخبگان را شناسایی و بسیج کرد. همچنین به 
ترکیب مقدس سپاهی-ارتشی اعتقاد داشت و 

همه نیروها را بر این اساس سازماندهی کرد. 
تأسیسســازمانپیشمرگانکرد

مسلمان
شــهید بروجردی با همکاری مردم مناطق 
غــرب کشــور » ســازمان پیشــمرگان کرد 
مسلمان« را تأسیس و نقش مهمی را در راستای 
برقراری امنیت در غرب کشور ایفا کرد. ایشان 
در عملیات هــای منظم نیز در کنار فرماندهان 
شهیدی چون پیچک، حاج بابا و وزوایی بود و به 

مدیریت صحنه نبرد می پرداخت.  
ایشــان در مســیری که خداوند ســبحان 
برایشان مقدر کرده بود، مجاهدانه گام برداشت 
و حتی اگر در جنوب، عملیاتی بود در آن حضور 
می یافــت و در نهایت نیز مــزد زحماتش را با 

شهادت گرفت.
اوازشهادتخودخبرداشت

شهید بروجری یک روز قبل از شهادتش به 
من گفت اگر من شهید شدم، شما صبر کنید. 
فردای آن روز ما با پیکر مطهر، معطر و ملکوتی 
ایشــان مواجه شدیم که چشم های زیبایش به 
آسمان دوخته شده بود. امید که بتوانیم راه این 

سردار اسالم را ادامه دهیم.

سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی، معاون سابق ستادکل نیروهای مسلح: 

شهید بروجری از شهادت خود خبر داشت
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سردار سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

 نام شهید بروجردی
برای پیشمرگان کرد قداست داشت

اخالص شهید بروجردی او را 
محبوب و زبانزد کرده بود 
و همین اخالص هم موجب 
شد تا او به اوج والیتمداری 
برسد. شهید بروجردی تابع 

محض والیت بود و ذره ای در 
اجرای فرمان ولی زمان تردید 
نداشت؛ حتی جنبه های رزمی و 

 عملیاتی ایشان نیز 
متأثر و برگرفته از روح 

والیتمداری ایشان بود.

سردار سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی، 
معاون هماهنگ کننده ســپاه پاســداران 
انقالب اسالمی با اشــاره به ابعاد شخصیتی 
ســردار شــهید »محمد بروجردی« که از 
فرماندهــان سلحشــور دوران دفاع مقدس 
بود، می گوید: شــهید بروجردی پدر معنوی 

همه رزمندگان غرب کشور بود.
بروجــردیازارکانپایهگذاری

قرارگاهغربکشوربود
سابقه مبارزات مسلحانه شهید بروجردی 
به دوران قبل از انقالب اســالمی و مقابله با 
رژیم منحوس پهلوی بازمی گردد،   ایشان از 
ارکان پایه گذاری قرارگاه غرب کشور بود؛ او 
همواره به نیروهای مردمی توجه ویژه داشت 
و به واسطه ُحسن خلق و تواضعی که داشت، 
غالبا مردم دور ایشــان جمع بودند و فرامین 
ایشان را اجرا می کردند که این از نقاط قوت 

شهید بروجردی بود.
نخســتین و اصلی ترین واحــد رزمی که 
بعــد از رخ دادن حوادث غرب کشــور به آن 
واکنش نشــان داده و به سرعت وارد میدان 
نبرد شدند، نیروهای دســت پرورده شهید 
بروجردی، آموزش دیده در پادگان حضرت 
ولی عصر )عج( بودند. گردان هایی که ایشان 
پایه گذاری کــرد و ســازمان داد، بالفاصله 
پس از اعالم نیاز، در غرب کشور برای ایجاد 
امنیت و مقابله بــا گروه های معارض حاضر 
شد و خود ایشان نیز فرماندهی این نیروها را 

بر عهده داشت. چیزی که در خاطر همه ما از 
ایشان باقی مانده است، اخالص و ایثارگری 
ایشان بود؛ شــهید بروجردی همواره برای 
رضای خدا کار می کرد و هیچ کسی جز خدا 
برایش مطرح نبود در واقع باید گفت او مظهر 

اخالص بود.
جنبههــایرزمــیوعملیاتی
بروجردی،متأثرازروحوالیتمداریاش

بود
اخالص شــهید بروجردی او را محبوب و 
زبانزد کرده بود و همین اخالص هم موجب 
شــد تا او به اوج والیتمداری برســد. شهید 
بروجردی تابع محض والیت بود و ذره ای در 
اجرای فرمان ولی زمان تردید نداشت؛ حتی 
جنبه های رزمی و عملیاتی ایشان نیز متأثر 

و برگرفته از روح والیتمداری ایشان بود.

فرماندهیکهدژبــانازاوکارت
شناساییمیخواست

کردســتان  بروجــردی  در  ســردار 
محوری تریــن نقش را در برقــراری امنیت 
عهده دار بود و در عیــن حال فردی خاکی، 
متواضع و بی تکلف بود، به طوری که کسی او 
را از دیگر افراد تشــخیص نمی داد؛ هنگامی 
کــه او وارد قرارگاهی که خــود فرمانده اش 
بود، می شــد، دژبان از او کارت شناســایی 

می خواست.
شناســاییافرادالیقوپرورش

فرماندهانبزرگ
شــهید بروجردی در میــدان رزم حاضر 
می شــد و از میان بســیجیان ســاده افراد 
الیق را شناســایی می کرد و با اســتفاده از 
ظرفیت آنان، فرماندهان مســتعد و بزرگی 
را پــرورش می داد. نحــوه اســتعدادیابی 
ایشــان بــه این صــورت بود کــه در محل 
رزم حاضر شــده و افــراد را از نزدیک مورد 
ارزیابی قــرار می داد و افرادی را که از روحیه 
سلحشــوری، هدایتگری و شجاعت و قدرت 
تصمیم گیــری برخوردار بودنــد به عنوان 
فرمانده انتخاب می کرد. شــهید بروجردی 
در میان پیشــمرگان کرد مســلمان فردی 
خاص، محترم و زبانزد بود. پیشــمرگان کرد 
مسلمان او را به عنوان یک شخصیت مقدس، 
 محترم می شمردند و بر روی نام ایشان قسم

 می خوردند.
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سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر، رییس 
بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس و 
همرزم شهید محمد بروجردی از ابعاد شخصیتی 
این شــهید واالمقام می گوید: شهید بروجردی 
ذوب شــده در خدا و رمــز موفقیتش اعتماد به 

خدا بود.
شهید بروجردی به معنای واقعی یک حکیم 
بود. شــاید این شــهید بزرگوار از نظر مدارک 
تحصیلی چندان باال نبود؛ ولی باید او را »حکیم 
محمد بروجــردی« خطاب کرد؛ چــرا که وی 

انسان با حکمتی بود. 
شهیدبروجردیمجسمهتقوااست

این شهید بزرگوار فردی انقالبی و شجاع بود؛ 
به طوری که شجاعت وی مثال زدنی است. آقای 
رفیق دوست در یکی از مصاحبه هایش شجاعت 
شــهید بروجردی را اینگونه به تصویر می کشد 
»ما برای آقای بروجردی سالح تهیه کرده بودیم 
و آن را داخل کیسه ای قرار دادیم. نزدیک مسجد 
لرزاده که محل تحویل سالح بود با ترس و لرز آن 
را از ماشین در آوردیم؛ اما شهید بروجردی بدون 
هیچ ترسی کیســه را روی دوشش انداخت و به 

سمت میدان قیام فعلی راه افتاد.
وی فردی بسیار باتقوا بود و می توان گفت که 
شــهید بروجردی مجسمه تقوا است. بزرگواری 
شهید بروجردی به حدی بود که حس می کردیم 
وی روی زمیــن راه نمــی رود؛ یعنی اینقدر آدم 
بزرگواری بود. قبل از انقالب وی را می شناختم 
و در مدت آشــنایی ام با ایشان اینطور برای من 

مجسم شد که هیچ کاری را برای غیر خدا انجام 
نداده است. 

در ابتدای جنگ من خدمت ســردار شــهید 
»حسن باقری« بودم؛ اما بعد از چند وقت شهید 
بروجردی بنــده را با خود به غرب برد  و در واحد 

پرسنلی غرب فعال شدم. 
امنیتغربوشــمالغربکشوررا

مدیونشهیدبروجردیهستیم
امنیــت امروز غرب کشــور به ویژه شــمال 
غرب را مدیون شــهید بروجردی هستیم. اینکه 
می گویند شهید بروجردی مسیح کردستان بود، 
حرف حقی است؛ چرا که ایشان از خودش مایه 
گذاشت و هیچ گاه به دنبال منافع شخصی نبود. 

به عبارتی شهید بروجردی از خود رها بود.
من قبل از آشنایی با شهید بروجردی کسی را 
مانند وی ندیده بودم و بعد از شهادتش هم کسی 
را  مانند او نیافتم. شهید بروجردی از نظر اخالقی 
و رفتاری نمونه بود و بر جان ها فرماندهی می کرد. 
خیلی ها از جمله جاوید االثر احمد متوســلیان، 
شهید همت و شهید ناصر کاظمی این افتخار را 
داشتند که شاگردی شهید بروجردی را بکنند، 
این در حالی اســت که خود این افراد انسان های 
بزرگی در کارهای خود بودند، ولی در برابر شهید 
بروجردی همیشــه کوتاه می آمدند و او را بزرگ 

خود می دانستند.
تبعیتازفرماندهی

قبل از اینکه آقای رضایی فرمانده کل ســپاه 
شود، عمال دو گزینه برای این سمت در نظر گرفته 

شــده بود که یکی آقای رضایی و دیگری شهید 
بروجردی بود که شهید بروجردی این سمت را 
نپذیرفت. برخــی نگران این بودند که اگر آقای 
رضایی فرمانده شــود، آقای بروجردی تبعیت 
نکند؛ اما ایشــان با صراحت به آقای محالتی و 
رفیق دوست گفت که اگر برادر محسن فرمانده 
 شــود حتما از وی تبعیت می کنــم و واقعا هم 

تبعیت کرد. 
رمز موفقیت شــهید بروجــردی اعتماد به 
مردم بود، ایشان اعتماد خاصی به مردم به ویژه 

مردم کردستان داشت. 
شــهید بروجــردی حتــی در مناطقی که 
مشکوک بود و امکان ایجاد خطر برای خودش 
را داشــت حضور می یافت و بــا مردم صحبت 
می کرد، غــذا می خورد و نماز می خواند. همین 
رفتار شــهید بروجردی و محبتش باعث شد تا 

تعداد زیادی از کردها جذب وی شوند.
پیشمرگانکردمســلمان،نوآوری

شهیدبروجردی
پیشمرگان کرد مسلمان یکی از نوآوری های 
شهید بروجردی است. از وقتی گروه پیشمرگان 

ایجاد شد امنیت پایدار در کردستان برقرار شد.
تشکیل تیپ ویژه شهدا یکی دیگر از اقدامات 
شــهید بروجردی بــود. پایه این تیــپ پادگان 
شهدای کرمانشاه بود و اولین فرمانده آن شهید 
ناصر کاظمی بود که بعد از وی شهید گنجی زاده 
و شــهید کاوه به ترتیب مسئولیت این تیپ را بر 

عهده گرفتند.

 شهید بروجردی مجسمه تقوا بود
سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر، رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس:
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شهید بروجردی رزمنده ای بسیار شجاع بود و 
می توانستیم مصداق »اشدا  علی  الکفار و رحماء 
بینهم« را در وی ببینیم. تواضع آقای بروجردی 
زبانزد بود. مورد داشــتیم کســی به گوش آقای 
بروجردی زده بود؛ ولی ایشــان و همراهانشان 
عکس العملی نشان ندادند و بعد از گذشت زمان 

علت آن کار را جویا شده بودند. 
بروجردیبرایزمانهمایکالگواست

نصیحت ایشان به دیگران این بود که وحدت 
داشته باشــند در همین راســتا من به شخصه 
ندیدم که این شــهید بزرگوار از کسی بد بگوید؛ 
حتی در مورد کسانی که مخالفش بودند و علیه 
وی صحبت می کردند. بر عکس بر این اعتقاد بود 
که می بایست با این افراد همکاری داشته باشیم.

در زمانه ما شهید بروجردی می تواند یک الگو 
باشد؛ چرا که وی کســی بود که قدرت داشت و 
می توانست دستور بدهد؛ اما تمام امور خود را به 

صورت اقناعی به انجام می رساند.
شهیدبهغیرازخداکسیرانمیدید

شــهید بروجردی بــه غیر از خدا کســی را 
نمی دید. وقتی ســنندج آزاد شــد عــده ای از 
ضدانقــالب را گرفتند و حکمشــان اعدام بود. 
شهید بروجردی شب را نخوابید و تا صبح با این 
افراد صحبت کرد تا توبه کنند. همرزمان به وی 
گفتند برادر بروجردی اینها که شخصیتشــان 

و تکلیفشــان مشــخص اســت؛ چرا این کار را 
می کنید و ایشــان جــواب دادند کــه اگر ما تا 
آخرین ثانیه زندگی یک فرد، بتوانیم به راه راست 
هدایتش کنیم مهم است و این کار خدایی است.
عشــقنیروهایمســلحبهشهید

بروجردی
شهید بروجردی بین نیروهای انقالب از جمله 
سپاه، ارتش، شــهربانی و ... اختالفی نمی دید. 
همه اینها عاشق شهید بروجردی بودند و ایشان 
به لبــاس نگاه نمی کرد؛ چرا کــه وی رنگ خدا 
گرفته بــود. یک زمانی شــهید بروجردی هیچ 
مسئولیتی نداشت؛ اما می دیدیم که با دلسوزی 
پیگیر امور بود و خود را مســئول می دانســت 
و همیــن رویکردهــای وی باعــث محبوبیت 

بیشترش می شد.
شــهید بروجردی یک مربی تمــام عیار بود 
که توانست انســان های زیادی را پرورش دهد. 
سرلشکر ایزدی، لطفیان،  سردار جاللی، سردار 
مقدم و ... آموزش دیده این شهید بزرگوار هستند. 
کســانی که آقای بروجردی را درک کردند همه 
انســان های موفق و با اخالقی هستند. این نکته 
را نباید فراموش کرد که شهید بروجردی فردی 
موثر در تشــکیل ســپاه و ایجاد امنیت درغرب 
کشــور بود و توانست در تربیت کادر در رده های 

باالی سپاه تأثیرگذارباشد.

خاطرهایازشهید
شب جمعه ای بود و ما جهت بازدید به دشت 
ذهاب رفتیم. خود را به جوانرود و پاسگاه تازه  آباد 
که در منطقه ثالث باباجانی قرار داشت و منطقه 
ناامنی بود رســاندیم. دیدیم شــهید بروجردی 
در آنجا بــه همراه خانواده های اعضاء شــورای 
فرماندهی غرب کشــور در حال خواندن دعای 
کمیل است. شــهید مهتدی همراه ما بود. رو به 
شهید بروجردی کردیم و گفتیم چرا خانواده ها را 
آوردید اینجا؟ و ایشان در جواب گفتند که اینها 
را آوردم تا رزمندگان خیالشــان راحت شود که 
امنیت برقرار است، از سوی دیگر یک پیام برای 
مــردم منطقه خواهد بود که ما به شــما اعتماد 
داریــم و از طرفی هم به خانواده ها می گوییم که 

خون ما رنگین تر از دیگران نیست. 
وداعباشکوه

شهید بروجردی الگوی موفقی برای جوانان، 
نیروهای مسلح و فرماندهان ما است. ما می توانیم 
فرمانده بوده و اقتدار داشــته باشیم؛ اما اخالق 
را رعایت کنیــم. این یک امر مهم اســت. پس 
از شــهادت شــهید بروجردی مراســم تشییع 
باشــکوهی برگزار شــد و این مراســم با چنان 
استقبالی رو به رو که اگر از شهید اشرفی بیشتر 
نبــود کمتر هم نبود. ما از خــدا می خواهیم که 

عاقبت ما را شبیه شهید بروجردی کند. 

امیر سرتیپ سید حسام هاشــمی فرمانده قرارگاه شمالغرب ارتش 
در دوران دفاع مقدس با اشاره به ابعاد شخصیتی سرلشکر شهید محمد 
بروجردی می گوید: شــهید بروجردی نمونه بــارز فرماندهی مخلص، 

متین، شجاع، مدبر و بصیر بود.
شهید بروجردی یکی از ســرداران بی نظیر سپاه پاسداران بود. او در 
کردستان حلقه وصل ارتش، سپاه، بسیج، نیروهای مردمی، پیشمرگان 
کــرد مســلمان و ژاندارمری در غرب کشــور بود و اعتقاد راســخی به 
برقراری تعامل میان نیروهای مختلف داشت و این شیوه مدیریتی را در 

عملیات های مختلف به اجرا می گذاشت.
شــم عملیاتی و شیوه مدیریتی شــهید بروجردی باال بود؛ او منطقه 
را به خوبی شناســایی می کرد، و در عین حال با مردم ارتباط مستقیم 
و صمیمانه ای داشــت به طوری که با لبــاس کردی در بین مردم ظاهر 
می شد و به آنها خدمت می کرد، ایشان با عشایر منطقه نیز ارتباط خوب 

و صمیمانه ای برقرار کرده بود و با اعتماد دوسویه کار را پیش می برد.
او به وحدت عملی بین ارتش و ســپاه و سایر نیروهای مسلح اعتقاد 
داشــت و هنگامی که شــهید صیاد شیرازی ســتاد قرارگاه مشترک 
عملیاتی سپاه و ارتش را راه اندازی کرد، شهید بروجردی به عنوان یکی 
از ارکان اصلی این قرارگاه عمل می کرد و تالش فزاینده ای در خصوص 

گستردگی و تعمیق تعامالت انجام داد.
ایشــان به لحاظ اخالقی انسانی بسیار وارســته، متواضع و مهربان 
بودند، به نماز جماعت اهمیت می دادند، با اینکه همه ایشــان را قبول 
داشتند و محبوب دل ها بود، اما کمار دیده شد که به عنوان امام جماعت 
بایســتند، هرگاه برادر ارتشی در جمع بود او را به عنوان امام جماعت به 
جلو می فرســتاد و خود متواضعانه کنار می ایســتاد و همین اخالص و 
ویژگی های اخالقی بود که یاد او را در ذهن ها و قلب ها زنده نگه داشــته 

است.
وی به لحاظ ظاهری هم انســان جذابی بودند، قد بلندی داشــتند و 
چهره ای محجوب با محاســنی بلند و حنایی رنگ که همواره حتی در 
سخت ترین شرایط تبسمی بر لب داشتند، و همین ویژگی های ظاهری 
به اضافه سجایای اخالقی که داشتند سبب شده بود تا مردم کردستان 

به او لقب مسیح کردستان را بدهند.
از دیگــر ویژگی هــای بارز شــهید بروجردی آدم شناســی و نخبه 
پروری بود، ایشان افراد مســتعد فرماندهی را از میان نیروهای متعدد 
کشــف می کرد و پرورش و میدان می داد، شهید کاوه، ناصر کاظمی و 
 سردار سرلشــکر ایزدی و.... از جمله افرادی بودند که شهید بروجردی

کشف کرد.

 امیر سرتیپ سید حسام هاشمی 
فرمانده قرارگاه شمالغرب ارتش در دوران دفاع مقدس:

شهید بروجردی از ارکان 
اصلی قرارگاه مشترک 

عملیاتی ارتش و سپاه بود



8

هدف از راه اندازی سازمان 
پیشمرگان کرد مسلمان، 
مردمی کردن امنیت بود 

که چهارچوب نظری امنیت 
مردم محور نیز برگرفته از این 

ایده شهید بروجردی است.

سردار سرتیپ اســماعیل احمدی مقدم، 
فرمانده ســابق نیروی انتظامی در خصوص 
نحوه آشــنایی با شهید »محمد بروجردی« 
می گویــد: اولیــن دیــدار مــن با شــهید 
بروجردی تیر ســال 58 در پادگان حضرت 

ولی عصر )عج( صورت گرفت.
پس از آموزش های دو هفته ای در پادگان 
امــام علی )ع( ما را به پــادگان حضرت ولی 
عصر )عج( منتقل کردند و اولین کســی که 
در میدان صبحگاه به استقبال ما آمد، شهید 
بروجردی بــود. وی در آن زمــان فرمانده 

پادگان ولی عصر )عج( بود.
گروه هــای پراکنده انقالبــی، مجاهدین 
انقالب اســالمی و کســانی همچون شهید 
بروجردی که قبل از انقــالب تجربه مبارزه 
و ســازماندهی مسلحانه داشــتند، آمدند و 

واحدی به نام سپاه را راه اندازی کردند.
ماموریتمهمشهیدبروجردی

یکــی از مهم ترین ماموریت های شــهید 
بروجردی و تیــم  او حفاظت از حضرت امام 
خمینــی )ره( از بدو ورود به ایران بود. در آن 
زمان قرار بر این بود که حفاظت امام بر عهده 
گروه دیگری باشــد، اما به دلیل شروطی که 
داشتند آیت اهلل مطهری قبول نکرد و نهایتا 
با آمادگی شهید بروجردی موضوع حفاظت 
امام)ره(  بر عهده او و تیم ایشان قرار گرفت.

وظیفه کمیته انقالب اســالمی برقراری 
امنیت محله ها بود؛ پــس از پیروزی انقالب 
اسالمی در اسفند 57 به دلیل نبود یک واحد 

امنیتی و سازمان اطالعاتی موضوعات پادگان 
مهاباد، ترکمن صحرا، خلق عرب و سیاهکل 
پیش آمــد. در آن زمان و با توجه به تحرکات 
دشــمن نیاز به واحدی داشتیم که بتواند به 
عنوان تیــم واکنش ســریع از منطقه ای به 
منطقه دیگر برود که این نقش برعهده سپاه 

گذاشته شد.
گردانهایسپاهتوسطاوساماندهی

شدند
یکــی دیگــر از ماموریت هــای شــهید 

بروجردی تشکیل سپاه تهران بود.
شهید بروجردی همیشــه لبخند بر لب 
داشــت؛ ســبک برخورد او با نیرو ها با دیگر 
فرماندهان متفاوت بود و اگر گروهی را تنبیه 

می کرد، خودش هم همراه آن گروه بود. 
گردان های ســپاه برای اولین بار توسط 

شهید بروجردی ساماندهی شدند.
 با ساماندهی گردان های یک تا چهار، هر 
گردان به ماموریتی اعزام شد و گردان ما در 
آن زمــان با توجه به حمله بــه مریوان عازم 
کردستان شد. نام شهید بروجردی به عنوان 

فرمانده ســپاه پاسداران مطرح شده بود، اما 
ایشان با تواضعی که داشتند، اعالم کردند آقا 
محســن از من توانمندتر است و گفت من با 

فرماندهی ایشان موافق هستم.
ایده راه اندازی ســازمان پیشمرگان کرد 
مسلمان توسط شــهید بروجردی ارائه شد. 
هدف از راه انــدازی این ســازمان، مردمی 
کردن امنیــت بود. چهارچوب نظری امنیت 
مردم محور برگرفته از ایده شهید بروجردی 

است.
ایدهاوامروزنظریهامنیتینیروهای

مسلحاست
ایده شهید بروجردی امروز نظریه امنیتی 
برای نیرو های مســلح شــده اســت و اگر 
بخواهیم امنیت پایدار داشــته باشیم، باید 

مردم در آن سهیم باشند.
امروز اگر ما به عنوان مستشــار در عراق و 
دیگر کشور ها حضور پیدا می کنیم و در عراق 
حشدالشعبی تشکیل می شود، نشان از نفوذ 

همین اندیشه است.
عالقه شــهید بروجردی به مــردم آن را 
مســیح کردســتان کرد. هر کسی به مدت 
کوتاهی با شهید بروجردی برخورد می کرد 
تحت تاثیــر رفتار او قــرار می گرفت. مردم 
کردســتان آن چنان مجذوب محمد شدند 
کــه نام فرزندانشــان را محمــد بروجردی 
می گذاشتند. تقوا و والیت پذیری بزرگترین 
درس هایی اســت کــه می توان از شــهید 

بروجردی یاد گرفت.

سردار سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی:

شهید بروجردی؛ نخستین ایده پرداز »امنیت مردم محور«  
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شهید محمد بروجردی سال 1333 در یکی 
از روستا های اطراف بروجرد به دنیا آمد؛ اما بعد از 
فوت پدر از شش سالگی به همراه خانواده ساکن 
تهران شد و در سال 1356 با هدف ضربه زدن به 
رژیم پهلوی، گروه توحیدی »صف« را تشکیل 
داد و در زمان ورود امام خمینی )ره( به کشــور 
مسئولیت حفاظت از ایشان را بر عهده گرفت و 
علی رغم اینکه فرماندهی کل سپاه به او پیشنهاد 
شــده بود، ولی این مسئولیت را قبول نکرد و دو 
سال بعد یعنی در سال 1358 برای فرونشاندن 
آشوب ضد انقالب در کردستان راهی این منطقه 
شد و با اقامت چهار ساله خود در آن دیار، وضعیت 
 این منطقه را سروســامان داد تــا جایی که به

» مسیح کردســتان« شهرت یافت؛ و در نهایت 
یکم خرداد 1362 در کردستان به شهادت رسید. 
به مناسبت سالروز شهادت این شهید واالمقام 
گفت وگویی را با ســردار سرتیپ پاسدارحسن 
رستگار پناه، رئیس مرکز مطالعات ملی امنیت 
پایدار دانشگاه امام حسین)ع( و فرمانده اسبق 
قرارگاه حمزه سید الشهداء )ع( درباره این شهید 
 سرافراز سپاه اسالم انجام دادیم که ماحصل آن در

 ادامه آمده است.
لقبمســیحکردستانراچهکسی

بهاوداد؟
شــهید بروجردی قبل از آن که در سال 62 
به شهادت برســد، در غرب کشور در حال اثر 
گذاری بود و یک مشــی امنیتی، مردم داری 
و حکومــت داری را در منطقه دنبال می کرد؛ 
لذا بواســطه همین تالش ها کــه برای نجات 
مردم منطقه صورت می گرفت، لقب »مســیح 

کردستان« را به او می دهند.
به عبارت دیگر، چون اوایل پیروزی انقالب 
اســالمی در ایران، دشمن تالش هایی را برای 
اضمحالل و از بین بردن هویت مردم مسلمان 
مناطق کردنشــین کشــورمان انجام می داد، 
شهید بروجردی با اقدامات خود تالش می کرد 
تا ایــن حیات و هویت از دســت رفته مناطق 
کردنشین کشورمان را باز گرداند؛ لذا بواسطه 
این اقدامات لقب مورد اشاره را به او می دهند.
چراشــهیدبروجردیبهکردستان

رفت؟
برای احیــای ســخنان امــام)ره( درباره 

کردستان باید فردی به منطقه می رفت تا بتواند 
ســخنان ایشان را محقق ســازد؛ زیرا اهمیت 
منطقه کردســتان به حدی بود که امام راحل 
در همان سال ها 341 بار کلمه »کردستان« را 
به کار می برند؛ در واقع زمانی که دشمن تهاجم 
همه جانبه ای را برای بی هویت ســاختن و بی 
اعتقاد کردن مردم و تجزیه ایران آغاز می کند، 
امام خمینی )ره( دایم هشدار می دهد تا توجه ها 
به سمت این تهاجم جلب شود.اقدامات شهید 
 بروجردی منجر به تامین و پایداری امنیت در 

کردستان می شود.
به همیــن خاطر یکــی از افــرادی که به 
هشــدار های امــام)ره( توجه می کنــد و به 
میدان مقابله با دشمن حاضر می شود، شهید 
بروجردی اســت؛ از ســوی دیگر رفتار های 
بروجردی که متاثر از رفتار های امام راحل)ره( 
اســت، باعث می شــود تا اثرگذاری اقدامات 
و تالش هــای او در منطقــه ماندگار شــود و 
تهاجم همه جانبه دشــمن نیز که قصد داشت 
قســمتی از ایران را جدا کند بــا همت و اراده 
بروجردی، محقق نشــد. شهید بروجردی در 
زمان تشکیل سپاه پاســداران، هر چند یکی 
از گزینه هــای فرماندهی این نهاد انقالبی بود، 
ولی می گوید براساس دیدگاهی که به سخنان 
امــام )ره(دارم، آنچه برای مــن اهمیت دارد 
مردم مناطق کردنشــین هستند؛ لذا چنانچه 
قرار باشــد فرمانده سپاه باشم، ابتدا سپاه را در 
 کردستان شکل می دهم و سپس به تهران باز

 می گردم.
شهیدبروجردیدرمواجههبامردم
منطقهکردستانچگونهعملمیکرد؟

مردم داری شهید بروجردی به حدی است 
که مصداق آن را می توان در عکســی که از وی 
در جمع کرد های مســلح منتشــر شده دید. 
بروجردی در کمال آرامش با کرد های مســلح 
گفت وگو می کرد؛ این یعنی فردی از جمهوری 
اســالمی که مســئولیت هم دارد به حدی به 
کرد هــا اعتماد کرده که حتی اســلحه خود را 
زمیــن می گذارد و این باعث می شــود همان 
کرد های مســلح، جان خود را برای بروجردی 
و انقالب فدا کنند. در واقع شهید بروجردی با 
رفتار عملی، اعتقادی و اسالمی خود کردستان 
را نجات داد و امنیت پایــدار را در این منطقه 

برقرار کرد.
علتتشکیلقرارگاهیبهنامحمزه
سیدالشهداء)ع(درشمالغربکشور

چهبود؟
در ســال 59 تا 60 حــوادث متعددی در 
شــمال غرب کشــور در حال روی دادن بود؛ 

بدین صورت که در مقابل ما حزب دموکرات، 
کوموله و سرویس های جاسوسی و اطالعاتی 
کشــور های خارجی به صورت متمرکز علیه 
انقالب اسالمی ایران در حال فعالیت بودند، اما 
ما در هر کدام از شهر های کرمانشاه، سنندج و 
آذربایجان غربی به صورت مجزا از هم فعالیت 

داشتیم.
ضرورت انســجام و فرماندهــی در منطقه 
موجب شد تا شــهید بروجردی ایده تشکیل 
چنین قرارگاهی را با عقبه ای که به سال 59 باز 
می گردد را مطرح کنــد؛ بدین ترتیب قرارگاه 
مشترکی تحت عنوان قرارگاه مشترک سپاه و 
ارتش با حضور شهید بروجردی، یحیی صفوی 
و شهید علی صیاد شیرازی سال 61  در مناطق 

کردنشین کشورمان تشکیل شد.
اقداماتشهیدبروجردیمنجربه
تامینوپایداریامنیتدرکردستانشد

این قرارگاه ارتباطــش با مدیریت اجرایی، 
ارتباط تعاملی و رفتاری بــود. به عنوان مثال 
با اســتاندار کردستان جلســه می گذاشتند و 
عنوان می کردند که پاکسازی منطقه از وجود 
ضد انقالب به تنهایی سودی ندارد؛ زیرا زمانی 
این پاکســازی می تواند برای مردم اثر بخش 
باشد که به همراه آن راه ارتباطی مردم، مراکز 
بهداشتی و مدارس منطقه نیز توسعه و بهبود 
یابند. به عبارت دیگــر این قرارگاه در فعالیت 
درونــی باعــث هم افزایی بین ارتش و ســپاه 
می شــود و در فعالیت بیرونی امکانات نظام را 

پای کار می آورد.
چراشــهیدبروجردیفرماندهی
قرارگاهحمزهسیدالشهدا)ع(رابرعهده

نگرفت؟
شــهید بروجــردی در این رابطــه عنوان 
می کرد که اگر فرمانده شــوم بــه دلیل اینکه 
دو ســال اســت در منطقه حضور دارم، شاید 
نتوانــم پشــتیبانی های ملــی را بــه منطقه 
بیــاورم؛ لذا فردی باید فرمانده قرارگاه باشــد 
که تعامالت ســطح ملی آن فراتر از بنده باشد؛ 
به همین علت اصرار می کنــد فردی از تهران 
این مســئولیت را عهده دار شود. بدین ترتیب 
»ابراهیم ســنجقی« رئیس ســتاد مشترک 
وقــت ســپاه، بــه فرماندهی قــرارگاه حمزه 
منصوب می شود؛ البته وی در جلسه ای عنوان 
می کند کــه فرمانده اصلی بروجردی اســت 
و هــر چه او بگوید من عمــل می کنم. در واقع 
فرمانده حاکمیت روحــی، روانی و در صحنه 
میدان بــر عهده بروجــردی بود، امــا از نظر 
 شکلی و اسمی ســنجقی فرماندهی قرارگاه را

 بر عهده داشت.

 سردار سرتیپ پاسدار حسن رستگار پناه 
رئیس مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار دانشگاه امام حسین)ع(: 

 تعامل  شهید بروجردی
 با کردهای مسلح بی نظیر بود
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مسیح  کردستان در قاب تصویر
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سردار سرتیپ پاسدارمحمد کوثری 
جانشین فرمانده قرارگاه ثاراهلل )ع(:

 مردم کردستان
 از شهید بروجردی
 به نیکی یاد می کنند

 سردار سرتیپ دوم پاسدار احمدحق طلب
 رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های
دفاع مقدس سپاه و بسیج:

شهید بروجردی می تواند 
 الگویی  برای مسئوالن
در خدمت به مردم باشد

سردار سرتیپ پاسدارمحمد کوثری جانشین فرمانده قرارگاه 
ثاراهلل )ع(، درباره شــهید بروجردی می گوید: شهید بروجردی 
در دوران کودکی سختی های بســیاری متحمل شده بود که به 
واســطه تحمل همین مشــکالت، در دوران بزرگسالی انسانی 
کامل و دارای اخالق حســنه شــد و به همین ترتیب بسیاری از 

افراد را جذب اسالم و انقالب کرد.
شــهید بروجردی تا آخریــن لحظه عمر بــه دنبال خدمت 
به اســالم و مردم بــود و در واقع همه وجــودش را برای خدمت 
بــه مردم وقف کــرده بود، ایشــان حتی در راه کمــک به مردم 
منطقه »ســازمان پیشــمرگان کرد مســلمان« را بنــا نهاد و 
 بدیــن ترتیب، مردم کرد منطقه را مســلح کــرد؛ چون به آن ها 

اطمینان داشت.
شــهید بروجردی در دوران قبل از انقــالب، از مبارزان گروه 
»توحیدی صف« بــود. او در هر منطقه ای که حضور می یافت با 
رفتار و اعمال خود آن منطقه را متحول می ســاخت، این شهید 

ســرافراز سپاه اسالم همه هســتی خود را برای دفاع از انقالب و 
اســالم صرف کرد و با اقداماتی که در کردستان انجام داد سبب 
شــد تا افراد بســیاری از ارتکاب به اقدامات  ضد امنیتی و دینی 
خــودداری کنند به همین جهــت، اگر امروز از مــردم مناطق 
کردنشین کشورمان درباره شــهید بروجردی سوال شود، قطعا 
آن ها با نگاهی مثبت از شهید بروجردی و آن دوران یاد می کنند.

سردار سرتیپ دوم پاســدار احمد حق طلب رئیس سازمان حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ســپاه و بسیج درباره ویژگی های 
اخالقی و رفتاری شهید بروجردی می گوید: شهید بروجردی هر چند 
یک نظامی و فرمانده مقتدر بــود و در برابر گروهک های ضد انقالب 
مستقر در مناطق کردنشین ایستادگی کرد؛ اما آنچه باعث محبوبیت 
او در غرب و شمال غرب کشور شد، نوع برخوردی بود که با مشکالت 
داشت.به واسطه مشکالتی که در دوران ستم شاهی به مردم منطقه 
کردنشین کشورمان عارض شــده بود، آینده خوبی پیش روی آنها 
وجود نداشت؛ لذا این امر موجب شد بخشی از مردم این منطقه تحت 

تاثیر گروهک ها قرار گرفته و به آنها ملحق شوند.
روحیه مردم داری، نشســت و برخاســت با مردم، ساده زیستی، 
دلســوزی و خدمت به مردم، از عواملی بود که باعث می شد تا شهید 
بروجردی فقط به واســطه مقابله با شــلیک گلوله ها و بمب گذاری 
گروهک های ضد انقالب، دســت به اسلحه نبرد، بلکه برای مقابله با 
ضدانقالب از عطوفت و رأفت اسالمی استفاده کرد البته با عموم مردم 
منطقه نیز همین رفتار را داشــت؛ لذا ایــن رفتار و منش بروجردی 

موجب شد تا در دل مردم منطقه جای بگیرد.
اینکه »مسیح کردستان« لقب گرفت به این دلیل بود که در سیره 
حضرت مســیح)ع( این گونه نقل شــده که در برابر ظلم و سختی و 
تعدی دشــمنان جوابش محبت آمیز بود؛ بر این اســاس شــهید 
بروجــردی هم در مواجهه با مــردم و نیز در برابر ظلم دشــمنان با 
محبت و عشق و عالقه برخورد می کرد؛ لذا امیدوارم نوع رفتار شهید 
بروجردی با مردم الگویی برای همه مسئوالن باشد تا در کنار مردم و 

برای مردم خدمت کنند.

12



 سردار سرتیپ دوم پاسدار محسن شیخی 
 مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان تهران:  

تعامل شهید بروجردی 
با فرماندهان ارتش 
مثال زدنی بود

شهید محمد بروجردی عاشق کردستان و مردم مهربانش بود. او لبخندی 
 عارفانه داشــت و قلبی به وســعت همه کردســتان در وجودش می تپید.

 محمــد بروجردی را همه کردها می شناســند و خــوب می دانند که او به 
واقع منجی کردســتان بود و کالمش دم مســیحایی داشــت و حضورش 
دل هر دشــمنی را به لرزه وا می داشــت. در ادامه گفت وگوی خبرنگار ما با 
ســردار سرتیپ دوم محسن شــیخی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس اســتان تهران پیرامون شخصیت شــهید محمد بروجردی را 

می خوانید.
چهزمانیباشهیدبروجردیآشناشدید؟

پس از پیروزی انقالب، در بخش آموزش کمیته خدمت آیت اهلل مهدوی 
کنی بودم. زمانی که برای حفاظت از جان امام )ره( به مدرســه علوی رفتم، 
با شــهید بروجردی آشنا شــدم. امام خمینی )ره( در اواخر مهر سال 57 
مساله وحدت گروه های مبارز را مطرح کردند. بر این اساس شهید مطهری، 
شهید منتظری و چند تن دیگر نظر امام راحل را به گروه ها انتقال دادند، تا 
زمینه گفت وگو و اتحاد هموار شــود. سرانجام در هفتم تیر سال 58، هفت 
گروه متشــکل از موحدین، فالح، بدر، توحیدی صــف و توحیدی خلق با 
صدور بیانیه ای با نام جدید »ســازمان مجاهدین انقالب اســالمی« اعالم 
موجودیت کردند. شــهید بروجردی نیز جزوی از ایــن گروه ها بود که در 

جلسات انسجام گروه ها و ایجاد سازمان مجاهدین شرکت می کرد. 
فعالیتهایاینشــهیدبزرگواردرحفاظتازجانامام)ره(

چهبود؟
به توصیه رفیق دوســت، از شــهید بروجردی و گروهش دعوت شد که 
برای حراســت از امام )ره( به مدرســه علوی بیایند؛ زیرا وی فردی مورد 
اعتماد بود و تشــکیالت داشت. البته شهید بروجردی فعالیت  های دیگری 
داشتند. پس از دعوت رفیق دوست، شهید بروجردی و گروهش در جریان 
حراست از امام گروهی را تشکیل دادند که عالوه بر این، حفاظت از انقالب 
نیز داشــته باشــد. یعنی نگاهی باالتر از گروهی که قبال داشــتند، داشته 
باشند. سپاه پاسداران که تشکیل شد، من و تعدادی دیگر به سپاه رفتیم. 

جواد منصوری نخســتین فرمانده سپاه بود. من هم رئیس دفتر فرمانده 
وقت بودم. در جلسه ای  بودیم که شهید بروجردی برای نخستین بار با توجه 
به جریان هایی که در کردســتان بود، پیشــنهاد اولیه تشکیل هسته اولیه 
پیشمرگان کرد مسلمان را اعالم کرد و مجوز این کار را از منصوری گرفت تا 
کار را شروع کند. این موضوع در شورای عالی سپاه تصویب و پیگیری شد. 
شهید بروجردی به دفتر فرماندهی سپاه آمد تا نیازهایش برای پشتیبانی را 
اعالم کند. بسیاری از مواقع که منصوری به دلیل اشتغاالت حضور نداشت، 
ســراغ من می آمد و درخواست هایش را می گفت تا کار انجام شود. ما هم تا 
جایی که در توان داشــتیم، پشتیبانی کردیم. شهید بروجردی را در حدی 
که می شــناختم، او را فردی بســیار مأخوذ به حیا و محجوب دیدم. او در 
گمنامی کار کرد و اهل ریا نبــود. کار را برای رضای خدا و انقالب می کرد. 
زمانی که بحث تغییر فرماندهی ســپاه به میان آمد. شــهید بروجردی از 

جمله گزینه های انتخابی بود؛ ولی وی این مسئولیت را نپذیرفت.
شــهیدبروجردیدرایجادامنیتپایداردرکردستانچه

نقشیداشت؟
نقش شــهید در کردســتان، اثرگذار و ماندگار بود. در 20 مهر سال 59 

که تازه جنگ شــروع شــده بود، معاون نیروی انسانی ســپاه پاسداران را 
بر عهده داشــتم. در آن زمان بــا توجه به این که در مناطق غرب کشــور 
نیاز به تامین نیرو داشــتیم. 14 نفر از جمله شــهید طباطبایی، غمخوار، 
شــهبازی و ... را به عنوان نیروی انسانی به کردستان بردم تا یک تشکیالت 
بــرای جذب نیروهای محلــی و بومی ایجاد کنیم. همزمــان با ورود ما به 
کردســتان، برای من ماموریتی پیش آمد تا مهمات را از کرمانشاه به قصر 
شــیرین ببرم. این ماموریت حدود دو هفته طول کشــید. وقتی به پادگان 
برگشــتم، دیدم که شهید بروجردی این افراد را به عنوان فرمانده استفاده 
کرده است. با شهید بروجردی جلســه گذاشتم و توضیح دادم که من این 
نیروها را به عنوان نیروی انســانی آورده ام.  شهید بروجردی هم گفت که 
نیروهایی کــه آورده ای توانایی زیادی دارند که می توانند ما را یاری کنند. 
در سخنان و فعالیت های شــهید بروجردی، پختگی، ممارست و بی ریایی 
دیده می شد. یکی از مهم ترین فعالیت های شهید بروجردی تامین امنیت 
پایدار در کردستان و اتصال جریان انقالب با نیروهای بومی بود. این شهید 
بزرگوار با تشکیل مجموعه پیشمرگان کرد مسلمان، فاصله ی بین مردم و 

جریان های گروهک ها ایجاد کرد. 
شــهید بروجــردی از مــردم بومــی بــرای تامیــن امنیــت پایدار 
منطقه اســتفاده کــرد. این مردم نســبت بــه انقالب عنایت داشــتند؛ 
 ولــی جریان هــای گروهکی ســعی می کردند کــه با تهدید مــردم را از

 انقالب جدا کنند.
تعاملووحدتشهیدبروجردیبافرماندهانارتشدرغرب

کشورچگونهبود؟
وی تعامل زیادی با ارتش داشــت. از آنجایی که به طور مســتمر با وی 
نبودم، تمام فعالیت هایش را نمی دانم؛ اما یکی از این فعالیت ها را دیدم. به 
واسطه ارتباطات و رایزنی های سپاه پاسداران، پنج آمبوالنس برای قرارگاه 
در غرب کشور ارسال شد. شــهید بروجردی اعالم کرد که 2 آمبوالنس را 
به ارتش بدهند. به دلیل نیازی که سپاه غرب به این آمبوالنس  ها داشتند، 
برخی نســبت به این امر اکراه می کردند؛ اما شــهید بروجردی پاسخ داد: 
»آن ها هم می جنگند و مجروح و شــهید می دهند.« این شهید بزرگوار به 
رنگ لباس و ســازمان اهمیت نمی داد و فرد مخلص و فداکاری بود. ویژگی 
منحصر به فرد شهید باعث شــد که افرادی که اطراف وی جمع می شوند 

هم افرادی مخلص باشند.
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حجت االسالم  والمسلمین مجتبی ذوالنور 
نماینده مجلس شــورای اسالمی و همرزم 
شهید بروجردی با اشاره به فرا رسیدن سی و 
ششمین سالگرد شهادت این شهید واالمقام 
و نقش ایشــان  در پاکســازی کردستان از 
گروهک های ضد انقالب می گوید: شــهید 
بروجردی شــخصیت برجســته و منحصر 
به فردی داشــت. برخــورد برادرانه با مردم 
مستضعف کردستان و پاکسازی این منطقه از 
 لوث ضدانقالب ها ایشان را به مسیح کردستان

 معروف کرد.
ویحسابمردمکردستانراازضد

انقالبیهاجدامیدانست
یکــی از زیباترین جمالتی که بنده از این 
شــهید بزرگوار برای توجیه فرماندهان در 
خصوص چگونه عمل کردن در کردســتان 
شــنیدم، این بود که ایشان گفتند: »حساب 
مردم کردســتان را از ضــد انقالبیون جدا 

کنید.«
شهید بروجردی وفاداری مردم کردستان 
بــه نظام و انقــالب اســالمی را درک کرده 
بود و به این مهم نیز اعتقاد داشــت و مردم 
کردســتان هم برای حفظ نظــام و انقالب 
 اســالمی از آنچه که در توان داشتند، دریغ

 نمی کردند.
از اولین لحظات اشغال کردستان و تا زمان 
پاکســازی آن مناطق از لوث ضدانقالب ها، 
مردم کردستان با نیروهای مسلح همکاری 
عمیقی داشــتند و در مقابــل ضد انقالب ها 
ایســتادند؛ اما بی درایتی دولت موقت باعث 
ایجاد وحشــت در دل مردم کردستان شد؛ 
چراکه دولت موقت براین باور بود تا زمانی  که 
می توان با ضد انقالبیــون مذاکره کرد، چرا 
درگیر شــویم و مقاومت کنیم. هیاتی تحت 

عنوان هیات »حسن نیت« به ریاست داریوش 
 فروهر که هم سنی مذهب و کردمسلک بود، 
تشکیل شد.  هدف عمده این هیات متقاعد 
کــردن نیروهای مســلح بــرای مذاکره با 
گروهک ضد انقالب بود. ایــن هیات بر این 
باور بودند که تا زمانی که نیروهای مســلح 
و مردم در کردستان حضور دارند، نمی توان 
با این گروهک مذاکره کرد و باید کردستان 

تخلیه شود.
وقتی کــه اعضــای این گروهــک وارد 
شــهرهای کردستان شــدند، مردم انقالبی 
که برای دفاع از کشــور جهــاد می کردند را 
در میادین اصلی کردســتان اعدام کردند و 
دســتور دادند که پیکر این افراد روی زمین 
بماند تا مردم وحشــت کرده و با جمهوری 

اسالمی همکاری نکنند.
ویدشمنشناسبود

شــهید بروجــردی در دشمن شناســی 
لحظــه ای لغزش نداشــت؛ دشــمن را به 
خوبی می شــناخت و به تصمیم های اشتباه 
دولت موقت را تمکین نمی کرد. شــهیدان 
بروجردی، صیادشیرازی، متوسلیان و همت 
نقش بســیار مهمی در خالصی کردستان از 

اشرار و جریانات ضدانقالبی داشتند.
بابصیرتایشانکردستانپارهتن

ایرانماند
 امــروز اگر می بینیم که کردســتان پاره 
تــن جمهوری اســالمی اســت و اقدامات 
ضدانقالب ها و تجزیه طلب هایی که ســر در 
توبره دشمن داشتند مانند کومله، دموکرات، 
سازمان خبات و حزب رزگاری در کردستان 
نتوانســتند به نتایج مطلوبشان دست پیدا 
کنند، مرهون بصیرت و ایســتادگی شهید 

بروجردی است.

»محمدرضا تابــش« نماینده مردم 
شهرســتان اردکان در مجلس شورای 
اســالمی درخصوص ابعاد شخصیتی 
سردار شهید »محمد بروجردی« می 
گوید: محمــد با اینکه یــک فرمانده 
نظامی مقتدر بــود همواره با محبت و 

مهربانی با مردم برخورد می کرد.
مردم کردســتان ارادت خاصی به 
شهید بروجردی دارند. او در کردستان 
باعث پیوند بین مردم شد و توانست از 
ظرفیت مردمی به خوبی استفاده کند.
شهیدبروجردیوقتشناسبود

آشنایی من با شــهید بروجردی به 
زمانی برمی گردد که به عنوان بخشدار 
ثالث باباجانی و ازگله فعالیت داشــتم. 
شهید بروجردی آدمی وقت شناس بود 
و هرکس بــا او در ارتباط بود مجذوب 
شــخصیتش می شد. شهید بروجردی 
در زمانی که فرمانده قرارگاه حمزه بود 
توانست کاری کند که مردم همیشه در 
صحنه حاضر باشند و اگر مشکلی برای 
یکی از مناطق یا شهرســتان ها پیش 
می آمد این مردم بودند که مشــکل را 

برطرف می کردند.
راه اندازی این سازمان نشان دهنده 
این است که شــهید بروجردی عالوه 
بر تسلط بر مســائل نظامی به مسائل 

اجتماعی توجه خاصی داشت.

 محمدرضا تابش
نماینده مردم اردکان 

در مجلس شورای 
اسالمی:

شهید بروجردی 
از ظرفیت 

 مردمی
به خوبی 

استفاده کرد  حجت االسالم  والمسلمین مجتبی ذوالنوری 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی:

 کردستان با بصیرت شهید بروجردی
 پاره تن ایران ماند 
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»وقتی از فرماندهان بزرگ دوران دفاع مقدس 
نــام می بریم، نام حاج احمد متوســلیان، همت، 
خرازی و ... به گوش می خورد، اما کمتر نام شهید 
بروجردی شنیده می شــود. او فرمانده تمام این 
مردان بزرگ بود. در میان فرماندهان شهید بزرگ 
به زندگی شــهید بروجردی کمتر پرداخته شده 
است. با وجود تمام رشــادت و فداکاری های که 
در مقابله با کوموله ها و رژیم بعث داشت، شاید به 
اندازه انگشتان دست جوانان او را می شناسند. هر 
سال که به راهیان نور می روم. به اسامی اتوبوس ها 
نگاه می کنم. همیشــه سوار اتوبوسی می شوم که 
به نام شــهید بروجردی است؛ زیرا رشادت هایش 
را دیده ام و ارادت ویژه ای به وی دارم. چند ســال 
پیش با یکی از همرزمان شهید بروجردی و جمعی 
از نویسندگان حوزه دفاع مقدس به یادمان شهید 
بروجردی رفتیم و روایتگری کردیم. کســانی که 
آنجــا راوی بودند، می گفتند که مــا هم که راوی 
این یادمان هستیم، این توصیفات در مورد شهید 

بروجردی را نشنیده بودیم«.
متن باال برگرفته از ســخنان »مریم کاتبی« 
از رزمنــدگان و امدادگــران دوران دفاع مقدس 
است. نام مریم کاتبی در کنار فرماندهان بزرگی 
همچون شــهید بروجــردی و جاویداالثر احمد 
متوســلیان به چشــم می خورد. پای سخنانش 
در مورد جنگ کــه می نشــینی، دفاع مقدس 
برایت رنگ و بوی دیگری دارد. کالم شــیرین و 
طنزگونه اش صحنه های جنگ را به گونه دیگری 
تداعی می کند. به مناســبت ســالگرد شهادت 
شهید محمد بروجردی پای خاطرات این بانوی 

مبارز نشستیم که در ادامه می خوانید.
متوسلیانازشهیدبروجردیکمک

میگرفت
کاتبی شــهید بروجــردی را شــهید مظلوم 
می خواند و می گوید: سپاه بروجرد چند سال پیش 
در ســالروز شــهادت حضرت زهرا )س(، مراسم 
یادبودی برای شهدای زن این شهر برگزار کردند. 
من یکی از سخنران های این مراسم بودم، مجری 
من را همرزم جاویداالثر متوســلیان معرفی کرد. 

وقتی سخنرانی را آغاز کردم، گفتم که متوسلیان 
معتقد بود که کار با شــهید بروجردی یک افتخار 
است. هر زمان متوسلیان با مشکلی روبرو می شد، 
از شــهید بروجردی کمک گرفته. حال امروز نام 
شهید بروجردی بعد از نام دیگر فرماندهان به میان 

می آید.
برایسقوطکردستانزنانکوملههم

بهمیدانآمدهبودند
وی با لبخندی که بر لب داشت، نحوه آشنایی 
با شهید بروجردی را اینگونه روایت می کند: من 
در دوران انقالب، با شــهید فیاض بخش فعالیت 
داشــتم. وقتی انقالبی هــا در تظاهرات مجروح 
می شدند، من و آقای فیاض بخش این مجروحان 
را به باغ شــمیران می بردیم و معالجه می کردیم 
تا به دست ســاواک نیافتند. شهید بروجردی از 
فعالیت های من در آن دوران با خبر بود. از این رو 
پس از آغاز غائله کردستان، از شهید فیاض بخش 
می خواهد که من و دوستم را به مریوان بفرستد. 
از آنجایی که کردســتان در حال ســقوط بود، 
هیچ کس حاضر نمی شــد تا دختر یا همسرش 
را به آنجا بفرســتد. در مقابل کوموله و دموکرات  
همسرانشان را به کردســتان آورده بودند. زنان 
داخل لباس های کردی اسلحه پنهان می کردند؛ 
البته آن ها اصالتا کرد نبوده و از شــهر های دیگر 
به کردســتان آمده بودند. وقتی به پایگاه های ما 
نزدیک می شدند، زنان اســلحه را به مردانشان 
می دادند. از این طریق نیرو های بســیج و ســپاه 
شهید شدند و شــهر در حال سقوط بود. شهید 
فیاض بخش در نامه ای از من خواست تا یک هفته 
به سنندج و پاوه برای امدادرسانی بروم، از آنجایی 
که من فرد بسیار ترسویی بودم، نمی پذیرفتم؛ اما 

به اصرار مادرم قبول کردم.
آرامشبروجردی،ترسمنراازبینبرد

کاتبی در مورد حال و هوای پادگان ســنندج 
گفت:وقتی به پادگان ســنندج رســیدم. برای 
لحظه ای صدای تیراندازی قطع نمی شد. خیلی 
ترســیده بودم. وحشــت زده در حیاط پادگان 
می چرخیــدم کــه ناگهان یک مرد قــد بلند به 

چشــمم خورد. رو برگرداندم و بــرای اولین بار 
شهید بروجردی را مقابلم دیدم. نمی دانستم

 کــه او کیســت، فقــط گفتم »بــرادر من 
می ترسم«. او با لبخند و آرامشی که در چهره اش 
داشــت، گفت: »این ها برادران ما هستند. برای 
چه می ترســید.« با این حرف شهید بروجردی 
تمام ترس من فروکش کــرد. آن زمان کومله و 
دموکرات ها تا نزدیکی پادگان رســیده بودند و 
من از این امر بی اطالع بودم. شــهید بروجردی 
آن لحظه نگفت که شــهر در حال سقوط است. 
تیراندازی که تمام شد، شهید بروجردی خودش 
را معرفی کرد؛ او فرمانده پادگان سنندج و غرب 
کشور بود. خطاب به وی گفتیم که ما آمده ایم تا 
به مدت یک هفته برای امدادرسانی به پاوه برویم. 
شــهید بروجردی از ابتدا در نظر داشت تا ما را به 
مریوان بفرســتد و در تامین جاده از ما استفاده 
کند، اما آن لحظه گفت: »پاوه کشتار و تیراندازی 
است  ما می خواهیم به مریوان برویم. شما هم اگر 
مایل باشید می توانید با ما بیایید.« از آنجایی که 
در مراســم تشییع شهدای پاوه در تهران شرکت 
کرده و شــنیده بودم که کومولــه و دموکرات ها 
پوســت بدن انسان ها را  می کنند، از رفتن به پاوه 
منصرف شدم و با خوشــحالی و تشکر برای این 
پیشــنهاد، گفتم من و دوستم به مریوان می آیم. 
آن زمان نمی دانســتم که پاوه و مریوان نزدیک 
هم هســتند و تمام ضدانقالب ها از ترس شهید 
چمران از پاوه به مریوان فرار کرده اند. این پرستار 
و رزمنده جنگ، شهید بروجردی و متوسلیان را 
ناجیان کردستان می داند و می گوید: آن زمان بنی 
صدر خائن، امکانات و حتی فشنگ به کردستان 
نمی فرستاد. او انبار های پادگان را با تیربار پر کرده 
بود. با اینکه تیربار برای دشــت خوب اســت که 
بتوانیم هواپیما های دشمن را بزنیم. اما کردستان 
کوهســتانی اســت و تیربار فایده ای نداشــت. 
دروازه های کردســتان باز شده بود. مرحوم دباغ 
فرمانده ســپاه همدان در آنجا به مرد ها عملیات 
پارتیزانی آموزش می داد. همــه به میدان آمده 
بودند تا مانع سقوط شهر شوند. به جرات می توانم 
بگویم که با تدابیر شهید بروجردی و متوسلیان 

کردستان نجات یافت.
کاتبی در پایان ســخنانش عنــوان می کند: 
آبان ســال 61 از کردستان به جنوب رفتم. حدود 
هفت ماه در آنجا بــودم. در این دوران رضا چراغی 
به شهادت رسیده بود و من خبر نداشتم. به تهران 
که آمدم، خبر شهادتش را شنیدم. در تهران ماندم 
تا در مراسم چهلم شهید چراغی حضور یابم. یکم 
خرداد 62 اخبار گوش میکردم که اعالم کرد محمد 
بروجردی شهید شد. این خبر برای من قابل تحمل 
نبود. مراسم چهلم شهید چراغی همزمان با مراسم 

خاکسپاری شهید بروجردی شد.

مریم کاتبی از رزمندگان و امدادگران دوران دفاع مقدس:

شهید بروجردی ناجی کردستان بود
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کتاب »محمد، مســیح کردســتان« نوشــته 
»نصرت اهلل محمودزاده« است که در آن به زندگی 
و زمانه شــهید محمد بروجردی فرمانده ســابق 
کردســتان پرداخته است. نویســنده، مبارزات 
شــهید بروجردی در ســال های قبل از انقالب و 
فعالیت های این شــهید در دوران دفاع مقدس را 
به خصوص غائله کردستان را به دقت و با جزئیات 
فراوان به رشته تحریر درآورده است. بر این اساس 
گفت وگویی با نویسنده این کتاب انجام شده است 

که در ادامه می خوانید.
لطفادربارهعنوانکتــاب،»محمد،
مســیحکردســتان«توضیحدهیدچه
فلســفهایدرانتخابایــنعنوانوجود

داشت؟
وقتــی »محمد بروجــردی« به کردســتان 
آمــد متوجه ایــن نکته مهم شــد که بــا وجود 
ضدانقالب هایــی که حکومت مرکــزی را قبول 
نداشتند، نمی توان با زور اسلحه مقابله کرد و برای 
حل غائله کردســتان از کردها باید یاری طلبید. 
بروجردی به درســتی درک کرده بــود که باید با 
نرمــش و مفاهمه کردها را با خــود همراه کند و 
بی اعتمادی هایی که از سوی ضد انقالب ها نسبت 
به انقالب اســالمی صورت گرفته بــود را بدون 
اسلحه از بین ببرد. ســعی بروجردی این بود که 
مسأله کردســتان از طریق مردم کردستان حل 
شــود. بروجردی موفق شــد نگاهی که پیش از 
این نســبت به کردها بود را عوض کند. به شکلی 
که مردم کردســتان او را باور کننــد. طرفداران 
بســیاری هم پیدا کرد به نحوی که بروجردی بر 
قلب هــا فرماندهی می کــرد. در واقع بروجردی 
با دم مســیحایی خود مشــکل کردستان را حل 
کرد. عنوان کتاب نیز یه همین خصیصه شــهید 
بروجردی اشــاره می کند. رفتــه رفته این عنوان 
پذیرفته شــد و همه شــهید بروجردی را به نام 
مسیح کردستان می شناسند. سعی بر این بود که 
شهید بروجردی را یک نیروی صرفاً مسلح معرفی 
نکنیم، بلکــه او را به عنوان نیروی برآمده از مردم 
بشناسیم. ایجاد سازمان پیشمرگان کرد مسلمان 

که از ابداعات بروجردی بود، نیز ریشــه در همین 
دم مســیحایی و مردمی بودن بروجردی دارد که 

ثمرات فراوانی به همراه داشت.
دربارهروندتحقیقکتابنیزتوضیح
دهید،گویازمانزیــادیصرفتحقیق،

تدوینونگارشآنکردید؟
بله؛ ایــن کتاب زمان تحقیق زیــادی به خود 
اختصــاص داد. 16 ســال طــول کشــید تا این 
تحقیقات به نتیجه برســد و بــه یکی از نادرترین 
کارهــای دفاع مقدس تبدیل شــود. عمده دلیل 
این امر هم گستردگی شخصیت شهید بروجردی 
بود. جلــد اول کتاب درباره فعالیت های شــهید 
بروجردی در دوران انقالب اســالمی اســت؛ اما 
ورود بروجردی مســئولیت های بعد از انقالب به 
خصوص کردستان بسیار مفصل بود و نیازمند این 

بود که تحقیقات بیشتری انجام شود. 
نیازمند فضایی بودیم که همه ابعاد شخصیت 
بروجردی را به مخاطب نشــان دهیم. بروجردی 
شخصیت چندگانه و پیچیده ای داشت. وی با این 
که ســواد زیادی نداشت؛ اما سطح مطالعه باالیی 
داشت. بروجردی هم در حوزه ادبیات فارسی و هم 
در حوزه علوم اســالمی مطالعات وسیعی داشت. 
در حــوزه نظامی هم تبحر باالیی داشــت. وقتی 
می خواست به کردســتان برود طرح استراتژیک 
پنج مرحله ای کردستان را به شهید بهشتی ارائه 

کرده بود.
این موارد را نمی شد به ســادگی بیان کرد و از 
کنار آنها گذشت از طرفی وقتی بروجردی شهید 
می شود، مسئولیتی ندارد درحالی که کمی قبل تر 
از آن پیشنهاد فرماندهی کل سپاه به وی می شود 
نمی پذیرد، اینکه چرا بروجردی مســئولیتی در 
زمان شــهادت نداشت و موارد مشابه سواالتی بود 
که باید به آنها پاســخ داده می شد و با یک کلمه در 
یــک جمله هم حق مطلب ادا نمی شــد. از طرفی 
من هم محدودیت هایی داشــتم و نمی توانستم با 
خیلــی از یاران بروجردی صحبــت کنم؛ چرا که 
صالح نمی دیدند مســائلی را مطرح کنند. ضمن 
اینکه مشــی بروجردی هم مســأله وحدت بود و 

نباید حرف هایی زده می شد که بوی تفرقه می داد.
من با پنج هزار نســخه تحقیق روبه رو بودم؛ اما 
باید تحقیقات وسیع تری صورت می گرفت برای 
همین تصمیم گرفتم خودم مجدداً مصاحبه هایی 
را انجام دهم. مصاحبــه با 150 نفر و پیاده کردن 
700 ســاعت مصاحبه مفید انجام دادم. مثال من 
برای مصاحبه مجبور بودم به کردســتان بروم با 
مردم، فرماندهان و مسئوالن محلی و یاران شهید 
بروجردی صحبت کنم. همین موارد زمان تحقیق 
را زیاد کرد. من دلیلی نمیدیدم که برای شــهید 
بروجردی با چهار مصاحبه ســاده کتابی بنویسم. 
ســعی زیادی کردم با همان نگاه بروجردی پیش 
بروم. این ریسک را کردم که زمان زیادی صبر کنم 
بدون آنکه از جایی حمایت شوم. همرزمان شهید 
بروجردی هم کمک های زیــادی به من کردند. 
کســانی که من با آنها صحبت کردم از جناح های 
متفاوتــی بودند؛ اما من اجازه ندادم این مســائل 
حاشــیه ای را درگیر اصل کار کنم و از نتیجه کار 

نیز راضی هستم.
»محمد،مســیحکردستان«چقدربه
ابعادشخصیتیشــهیدبروجردینزدیک

شدهوآنهارامنعکسکردهاست.
نمی خواستم بروجردی را از نگاه خودم بسازم. 
دوستان بروجردی هم نگاه متفاوتی به این شهید 
داشــتند من باید با توجه به اظهارات دوســتان 
بروجردی او را پیدا می کردم. سعی هم کردم همه 
ابعاد شخصیتی بروجردی را منعکس کنم. آنچه 
که از بروجردی در این کتاب به مخاطب گفته می 

شود خود بروجردی است. 
مهمترینویژگیشــهیدبروجردیاز

نظرشماچیست؟
مهمترین ویژگی شــهید بروجــردی این بود 
که وی متکی به بینشــی بود کــه اجازه نمی داد 
اسیر نفسش شود. شناختی که بروجردی نسبت 
به انقالب اســالمی و امام خمینی )ره( داشــت، 
بســیار حائز اهمیت بود. شهید بروجردی تابعیت 
داشــت؛ اما تصمیم های دقیقی هــم میگرفت. 
این باعث می شــد که از روند انقالب و امام راحل 
پیشی نگیرد. شــهید بروجردی در زمان شهادت 
مسئولیتی نداشــت؛ اما محبوبیت باالیی داشت. 
بروجردی معتقد بود که نباید دنبال این باشــیم 
که کجا هســتیم، بلکه باید دنبال این باشــیم که 
چــه کار می توانیم بکنیم. این خصیصه در روزگار 
ما و دوره ای که در آن زندگی می کنیم بسیار مهم 
است. شــهید بروجردی به ما آموخت که هم تابع 

رهبری باشیم و هم عامل به فرامین ایشان.
باتوجــهبهتجربهشــمادرنگارش
کتاب»محمد،مسیحکردستان«مهمترین
معضلیکهدرتغییــرنگاههابهارزشهای
دفاعمقدسدرحوزهادبیاتدفاعمقدس

وجودداردچیست؟
یکی از معضالت موجود در معرفی ارزش های 
دفاع مقدس این است که همیشه سعی کرده ایم 
روحیــه نظامی دفاع مقدس را بــه مخاطب ارائه 
کنیــم. درحالیکه دفــاع مقدس بیشــتر جنبه 
اخالقی، فلســفی و اجتماعــی دارد و به نظر من 
این مســائل باید نمود بیشــتری در ادبیات دفاع 
مقدس داشته باشد. ویژگی های متعالی اخالقی 
رزمندگان ما بود که توانســت ما را در هشت سال 

دفاع مقدس ثابت قدم نگه دارد.

نصرت اهلل محمودزاده، نویسنده کتاب »محمد، مسیح کردستان«:

 مشی شهید بروجردی
 پرهیز از تفرقه بود



بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی و چهره های شناخته شــده امروز که 
ســمت های مختلفی را در این نهاد برعهده دارند 
در زمان غائله کردســتان در کنار شهید »محمد 
بروجــردی« از او درس رزم و مبارزه را آموختند. 
در چند ماه حضور نیروها  در کردستان و ارتباطی 
که نیروها با شهید بروجردی داشتند به خوبی با 
روحیات و خصوصیات این شهید آشنا شدند، در 
شرایط سخت و نفس گیر درگیری با ضد انقالب، 
روحیات و افکار این شــهید به خوبــی نمایانگر 
شــد و توانست تصویری روشــن از او را در چهره 

همرزمانش به نمایش بگذارد.
شماتکلیفراانجامدادید،تپهسقوط

کردعیبیندارد
 شــهد محمد ابراهیم همت در این مقطع در 
کنار شــهید بروجردی بود. او در یکی از خاطرات 
خود درباره تاثیر شــهید بروجردی گفته است: 
در پاوه هر شــب ضد انقالب به پایــگاه ما حمله 
می کرد، فشــار بر روی نیروها زیاد و کمبود نیرو 
شدیدا حس می شد، شــرایط بسیار بحرانی بود 
و خســتگی نیروها باعث شد که یکی از تپه های 
مهم را از دســت بدهیم و عقب نشینی کنیم. بعد 
از بازگشت شهید بروجردی به خدمت او رسیدم 
و با عصبانیــت گفتم: »به نیروها گفتم که بمانید 
و مقاومت کنید امــا...« محمد بروجردی گفت: 
»شــما تاکید کردید که بمانند و مقاومت کنند؟ 
گفتید که پایین نیایند؟« گفتــم: »بله، چندبار 
هم گفتم« بروجردی گفت: »دیگر والیت بر شما 
تمام است، شــما حرف خودتان را زدید. تکلیف 
را انجام داده اید، تپه ســقوط کرده عیبی ندارد«. 
حرف هــای آن روز او درس بزرگی بود برای من 
که غرض ادای تکلیف اســت و  چیز دیگری نبود. 
با همین تفکر بســیاری از مشــکالت مبارزه  در 

روزهای بعد برای من هموار شد.
تقوا و ایمان شــهید بروجردی مسئله دیگری 
بود که بــه او در دوران های مختلف کمک کرد تا 

راه درست را  انتخاب کند. 
شــهید همت در این باره گفت: تا آنجا که من 
با حــاج محمد بودم نماز شــب و دعای کمیلش 
ترک نمی شد. ایشان بعد از اینکه مطمئن می شد 
همه بــرادران خوابیده اند از خواب بلند شــده و 
شروع به خواندن مناجات می کرد. این اواخر که 
شــنیده بود وقت مناسب دعای کمیل نیمه شب 
اســت دیگر دعای کمیل را در اوقات عادی اول 
شــب نمی خواند و در نیمه های شب بلند می شد 
و شــروع به خواندن می کرد حتــی در یک امر تا 
حصول نتیجه چند بار به طور مداوم دعای توسل 
می خواند. دلبســتگی خاصی به دعــای فتح و 
گشایش داشت. شاید در هر عملیات چندبار این 
دعا را می خواند و به دیگر برادران نیز ســفارش 

می کرد.
بروجردیبــرادربزرگوپدرمهربان

برایبسیجیهابود
شهید حسین آبشناســان فرمانده لشکر 23 
نیروهای ویژه هوابرد ارتش جمهوری اســالمی 
ایــران مدتــی در کنار شــهید بروجــردی در 
کردســتان با نیروهای ضد انقالب مبارزه کرد. او 

درباره خصوصیات این شهید گفته است:
قرار بــود از ارتفاعاتی در منطقــه جوانرود به 
همراه تعدادی از برادران برای چندمین بار بازدید 
کنیم. از آنجا که تعدادمان زیاد بود و ماشــین نیز 
وانت تویوتا بود، از همان ابتــدا برادر بروجردی 
عقب ماشین نشســت و پایین هم نیامد، هرچه 
کردیم نتوانســتیم ایشان را قانع کنیم که جلوی 
خودرو بنشــیند. در راه باران شــدیدی گرفت، 
بازهم به برادر بروجردی اصرار کردیم که درست 
نیست شــما آنجا باشــید، گفت به راهتان ادامه 
دهید، فرقی ندارد چه من باشــم چه شما باشید. 
بروجردی حدود دو ســاعت را زیر باران ماند. با 
این حال حاضر نشد جای خود را با ما عوض کند.

در برخــورد با بــرادران تحت فرمان بســیار 
خاضعانه و خاشعانه رفتار می کرد. در عملیات ها 

دوشــادوش برادران جلو می رفت و می جنگید. 
برادری بزرگ و پدری مهربان برای بســیجی ها 
بود و همگی به او عشــق می ورزیدنــد. در کلیه 
عملیات هایی که ایشــان حضور داشــت حتی 
االمکان ضعف و دلسردی و شکست های ظاهری 
هم نبود. وجود مبارکش باعث تحریک و تشویق 
و ترغیب بود. خیلی ها به خاطر عشــق به شخص 
بروجــردی و رفتار خاص او از محل های کار خود 
می بریدنــد و بــه کردســتان روی می آوردند و 

مشغول کار می شدند.
هرچه می گفتیم: »برادر بروجردی بیا جلسه 
بگذاریم و نقاط ضعف و قوت ضد انقالب را بررسی 
کنیم«،ایشان می گفت: »ضد انقالب نقاط قوت 
ندارد، نقاط قوت ضد انقالب نقاط ضعف ماست، 
ما اگر ضعف خود را بپوشــانیم ضد انقالب نقاط 
قوت ندارد.« در شــرایطی که سنندج محاصره 
کامل بود ایشان با بالگرد در پادگان این شهر پیاده 
شــد. پادگان در محاصره بود و هر لحظه گلوله و 
خمپاره ای به داخل پادگان می افتاد تقریبا همه 
روحیه خــود را می باختند. در ایــن حال چهره 
معصوم و پاک بــرادر بروجردی و لبخند ملیحی 
که داشــت به همه آرامش می داد و همه را آرام و 
مصمم می کرد. کالمش نافذ بود. برادرانی بودند 
که در اثر فشار کار خسته شده و بریده بودند ولی 
بعد از چند دقیقه صحبت با حاج آقا تمام مسائل 
برایشان حل می شد و با دلی گرم و امیدوار دوباره 
سراغ کارشــان رفتند. خیلی اوقات دیده می شد 
بعضی از برادرها دنبال بهانه می گشتند که چند 
دقیقــه با حاج آقا صحبت و یــا برخورد کوتاهی 
 داشــته باشــند و به قول معــروف از این قضیه 

روحیه بگیرند.
هر وقت به مردم روســتاها می رسید بچه ها را 
بغل و نوازش می کرد. دستی به سر و گوش آن ها 
می کشــید و با مردم خوش برخورد بود، از وضع 
آن ها می پرســید و از برکات اســالم و جمهوری 

اسالمی برای آن ها سخن می گفت.

مسیح کردستان در نگاه شهیدان همت و آبشناسان
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مرحومه خدیجه محمدی مادر شهید محمد بروجردی در خصوص فرزند 
شهیدش می گفت: پدرش در 17 رمضان از دنیا رفت. برای کاری به خرم آباد 
رفته بود و وقتی به خانه برگشــت بیمار بود، چند روز بعد از دنیا رفت، جالب 
آنکه محمد هم وقتی بعدها به شهادت رسید درست شب 17 ماه رمضان بود.

وقتی هفت ســاله بود برای اینکه فقدان پدر روی تربیت آن ها اثر نداشته 
باشــد و به راه خالف کشــیده نشــوند او را برای کار همراه پســرم بزرگم 
می فرستادم. برای امرار معاش خودم تشک ابری درست می کردم. یکبار در 
حال بردن جنس به بازار بود که با رســاله امام خمینی )ره( آشنا شد و از این 

طریق افکار ایشان را شناخت و زمینه فعالیت های انقالبی فراهم شد.
صحبت کردن درباره محمد بســیار سخت اســت، او نعمتی بود که خدا 
به من داد و از ما گرفت. حقیقتــا بچه نجیب، باحیا و آبروداری بود. چون در 
خانه ای که زندگی می کردیم مســتاجر و اهل عیال زندگی می کردند هر بار 

که می خواست وارد حیاط شود دائما »یا اهلل، یا اهلل« می گفت.
بعد از سربازی خیلی زود زنش دادیم. عروسی اش مثل عروسی خود من 
بسیار ساده برگزار شــد. محمد تاکید داشت در عروسی صدای هلهله بلند 

نباشد. مراسم ساده و بسیار بی سر و صدایی بود.
با وجود محمد هیچ گاه فکر نکــردم که بچه ها پدر ندارند و من هم پدرم 
فوت کرده است. چنان با قدرت و انرژی با ما صحبت می کرد که کامال روحیه 

می گرفتیــم. به ما امید و قوت قلب مــی داد و در نبودش همه ما وزنه و تکیه 
گاهی عظیم را از دســت دادیم.حسابش را کامل از منافقین جدا کرده بود تا 
در دام بازی های آنان نیفتد. وقتی مســوولیت اوین را گرفت قصد ترور او را 
داشتند به این صورت که یک بار شخصی به زندان رفته و گفته بود که با آقای 
بروجردی کار دارم. اتفاقا خود محمد هم آن لحظه همانجا بود، می گوید چه 
کارش داریــد؟ آن فرد می گوید با او صحبــت دارم. او را به داخل راهنمایی 
می کند و دوستانش و همکاران محمد، فرد را بازرسی می کنند و از او اسلحه 
می گیرند.شــبی در خانه بودم که عروس بزرگم بدون پسرم محمدعلی آمد 
و بچه ها را خانه ما گذاشــت. پرسیدم پس چرا تنها آمدی؟ گفت محمدعلی 
نیامده. به بهانه رفتن به انباری برای آوردن آب از اتاق خارج شــدم و پشــت 
در ایســتادم، شنیدم که عروســم به فرزندش می گوید از شهادت عمویتان 
چیزی به مادربزرگ نگویید. بعد هم در محله ولوله ای شد، گویی همه شهر 

از شهادتش خبر داشتند به جز من.

»فاطمه بی غم« همسر فرمانده شــهید »محمد بروجردی« با اشاره به 
سیره رفتاری شهید در منزل می گوید: شهید بروجردی فردی بسیار متین 
و بــا مردم بود. اخالق و رفتارش با مردم بســیار خوب بــود و بالطبع مردم، 
همسایه ها و فامیل او را خیلی دوست داشتند. از نظر رفتاری و اخالقی با مردم 
خیلی خوب و راحت بود و به همین خاطر همه ارتباط خوبی با ایشان برقرار 
می کردند. فرقی نداشت طرف مقابلش غریبه یا از اهل فامیل باشد، رفتارش 
با همه یکسان بود، همین خصوصیات اخالقی اش باعث شد که محبوب همه 

باشد. اکثر مواقع در منزل نبود و ماهم به او سخت نمی گرفتیم. 
هیچ وقت درخواست و مزاحمتی برای ایشان نداشتیم؛ چون مشغله کاری 
زیادی داشــت و چه پیش از انقالب و چه پــس از انقالب کمتر در خانه بود، 
با این وجود از ســمت ما خیالش راحت بود. از آنجا که کمتر او را می دیدیم 
بارها زبانی گفته بود من در حق شــما کم گذاشتم و کوتاهی کردم، شما مرا 
ببخشــید. خیلی کم حرف، مظلوم و مردم دار بود، کســی نبود که ایشان را 
بار اول ببیند و شیفته اش نشــود. در حال حاضر هم که گاهی به کردستان 
می رویم مردم منطقه درباره شــهید صحبت کرده و عرض ارادت می کنند، 
این ارادت نسبت به شهید تا جایی است که برخی نام فرزندان خود را محمد 
گذاشــته اند.  در زمان حیات شهید، فرزندان کوچک بودند، در خانه که بود 

رفتار خیلی خوبی با بچه ها داشــت؛ ولی اکثرا درگیر مسائل کردستان بود، 
حتی زمانی که من به کردســتان رفتم بازهم حضــورش در منزل کم بود. 
همیشه می گفت مدیون شما هســتم؛ ولی چه کنم که مسوولیتم سنگین 
است، بدانید که هیچ وقت از ذهنم دور نیستید. از آنجا که دیر به دیر به منزل 
می آمد بچه ها غریبگی می کردند و باید مدتی می گذشــت تا به پدرشــان 
نزدیک شــوند. سفارشش نسبت به بچه ها این بود که فرزندانی دلسوز برای 
انقالب و اسالم تربیت کنم.  من انتظار شهادتش را داشتم و خودش همیشه 
می گفت اگر من شهید شوم شما نسبت به بچه ها مسوول هستید. از نبودنش 
در خانه ناراحت نمی شدم چون وضعیت کردستان و شهادت دوستانش را از 

نزدیک دیده بودم، می دانستم نوبت خودش هم می شود. 
هر وقت به منزل می آمد خبر شهادت یکی از دوستانش را به من می داد. 
همیشه می گفتم شما چه پیش از انقالب که فعالیت های سیاسی داشتی و 
هم بعد از انقالب در کردســتان سختی های زیادی کشیدی، کار را رها کن و 
به تهران برگرد، جواب شهید این بود که من به تهران برنمی گردم بلکه شما 
من را به تهران می برید. منظورش این بود که شما پیکرم را به تهران خواهید 
برد.  مدتی بود که من در ساختمان های سپاه واقع در شهر نقده ساکن بودم. 
آقا محمد در ســه راهی نقده به شهادت رسید. در محوطه خانه صدای قرآن 

پخش شد و صدای بالگرد را شنیدم که پرواز کرد. 
بالگرد رفته بود تا پیکرش را بیاورد. با شــنیدن صدای قرآن حس کردم 
اتفاقی افتاده اســت، مدتی بعد صدای قرآن خاموش شد و به من خبر دادند 
که محمد مجروح شده و باید به تهران برویم. دو روز بعد پیکر شهید را پس از 

تشییع در کردستان و کرمانشاه به تهران آوردند.

سردارشهید محـمد بـروجـردی  از منظر خانواده
پسر به روایت مادر؛ 

  وجود محمد
در خانه قوت قلب بود

محمد به روایت همسر؛ 

 کردها نام فرزند شان 
را محمد می گذارند
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دکتر سمیه بروجردی دختر شهید محمد بروجردی درخصوص پدرش 
می گوید: در زمان حیات پدر من ســن کمی داشتم و او هم بیشتر اوقات در 
منطقــه و ماموریت بود؛ لذا کمتر حضــورش را حس کردم، اما در همه این 

سال ها حضور معنویش بود. 
پدرم یک شــخصیت آرام ، متین و نجیب داشــت اما در عین حال برای 
دفاع از آرمان هایش جدی بود. ایشان با مردم بسیار مهربان و برای دشمنان 

سر سخت بود.
 اخالقش در بین عام خاص زبانزد بود. بر همین اســاس بود که توانست 
خط مردم را از ضد انقالب ها جدا کند و پیش زمینه این بصیرت نگاه خوب او 

به مردم بود و اینکه از خود آن ها در رفع مشکالت کمک می خواست.
آن زمان و در همان موقعیت بحرانی کردستان منافقین در تالش بودند 
که مردم را از نظام دور کنند؛ اما شــهید بروجردی با یک تدبیر به موقع به 
کمک کردســتان آمد. ایشان به نیروهای خود دستور داد که با اسلحه وارد 
جمع مردم  نشــوند تا مردم به نیروهای انقالبی اعتماد کنند، همچنین به 
نیروهای  خود دســتور داد تا کمک حال مردم باشــند. تمام این تدابیر را  
وقتی کنار هم می گذاریم متوجه می شــویم که چرا به شــهید بروجردی 

مسیح کردســتان می گویند.   شهید بروجردی با کمک خود مردم مرز بین 
نظام و منافقیــن  را ایجاد کرده و امروز می بینیم که  چقدر به چنین فردی 

نیاز داریم تا اعتماد مردم  را نسبت به نظام بیشتر کند.
 چیزی  که  ما در شــخصیت شهید بروجردی دیدیم والیت پذیری بود و 
اینکه همیشه گوش به فرمان رهبر بود. امروز نیز  نیاز داریم که افرادی شبیه 
به شــهید بروجردی با تدبیر و تفکر باز، فشار اقتصادی و توطئه دشمن را با 
وحدت کلمه و اطاعت پذیری پشت ســر گذارند و با اطاعت از ولی فقیه از 
پیچ مشکالت عبور کنند. بصیرت شهید بروجردی و رفتارهای صبورانه در 

مسیری سخت  در آن روزگران بسیار کمک کننده بود.
هرکس که  شــهید بروجردی را می شناســد در برابر مقام او سر تسلیم 
فرود می آورد؛ زیرا محبت و شــخصیت شــهید بروجردی در دل ها رخنه 
کرده اســت. برخی عالقه مند شنیدن زندگی شــهید بروجردی هستند 
بدانند، امروز نیاز داریم جوانان با شــهدا بیشتر آشنا شوند و شخصیت آنها 

را بهتر بشناسند.

حســین بروجردی فرزند شــهید محمد بروجردی در خصوص ابعاد 
مختلف شــخصیتی و فعالیت های این شــهید واالمقام می گوید: شهید 
بروجردی قبل از انقــالب در گروه توحیدی صف با محوریت مبارزه علیه 
مستشاران آمریکایی در کشور حضور داشت. او در آن وضعیت تشخیص 
داده بود که اســتوانه اصلی استعمار کشور، مستشاران آمریکایی هستند. 
بعد از پیروزی انقالب هم در بحث کردستان، منحصر به فرد بود. مجموعه 
عملکردهای شهید بروجردی نشان داد که یک شخصیت چند بعدی دارد 

که باید از ابعاد مختلف بررسی شود.
 بینش مذهبی و انقالبی و در واقع بصیرت انقالبی و سیاســی شــهید 
بروجردی را قبل از انقالب در مبارزات مسلحانه و بعد از انقالب در تشکیل 
سپاه و جنگ در کردســتان باید بررسی کرد. این بینش و بصیرت شهید 

بروجردی منحصر به فرد بود. 
بینش و بصیرتی که شــهید بروجردی از خود در کردستان نشان داد، 
باعث شــد به ناجی کردستان معروف شــود. او معتقد بود که با اعتماد به 

مردم بومی می توان کردستان را از دست ضدانقالب نجات داد.
بعد اخالقی، رافت اســالمی و اخالق مکتبی شهید بروجردی در غرب 
کشــور زبانزد عام خاص بود. وقتی مردم اخالق ایشان را در میدان جنگ 

می دیدند، مجذوب وی می شدند. 

جنگ در کردســتان به جهت مناطق کوهستانی، پیچیده بود. شهید 
بروجردی در کردســتان یک استراتژی و ســبک جدیدی را پایه گذاری 
کرد. چون در آن مقطع به خاطر  وجود آشوب در کردستان، القابی سوئی 
به مردم کرد نســبت می دادند؛ لذا در چنین شرایطی جدا کردن مردم و 

دشمن از یکدیگر دشوار بود.
شهید بروجردی در کردستان روش دیگری پایه گذاری کرد. کارش را 
با این شعار "جدا کردن مردم از صف ضدانقالب" آغاز کرد. اوج فعالیت های 
وی در تشــکیل سازمان پیشمرگان کرد مسلمان بود. وی مردم کرد را در 
قالب پیشــمرگان کرد مسلمان که بعدها در قالب سپاه وارد سازمان های 
نظامی شــدند، ســازماندهی کرد. شــهید بروجردی به پیشمرگان کرد 
مسلمان اعتماد و آن ها را مسلح کرد. مردم کرد مسلمان به رهبری شهید 
بروجردی، متولی دفاع از کردســتان شدند. این تفکیک باعث شد که در 

آن مقطع، ضدانقالب نتواند مردم را به سمت خودشان بکشانند. 
جا انداختن تفکر دفاع از کردستان با یاری مردم بومی در بین مسئوالن، 
نیروهای مســلح و مردم کار دشواری بود که شهید بروجردی آن را انجام 
داد. با تبیین این موضوع که می شــود به پیشمرگان کرد مسلمان اعتماد 
کرد، کار بزرگی بود که در کردستان انجام شد. بعدها وقتی کار به سرانجام 

رسید، همه به این یقین رسیدند که کار بزرگی رخ شده است. 
با تکیه بر مردم بومی، کردســتان نجات یافت. با وجود اهل تســنن در 

کردستان، شهید بروجردی اجازه نداد که تندروی صورت گیرد.
مشی شهید بروجردی، مشــی وحدت و جلوگیری از تفرقه و اختالف 
بود. در میان نیروهای شــهید بروجردی، اهل تســنن و شیعه نیز حضور 

داشتند. 

پدر به روایت دختر؛

برای گذر از مشکالت 
به شهید بروجردی ها 
نیاز مندیم

پدر به روایت پسر؛ 

بصیرت شهید بروجردی   
منحصر به فرد بود
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سردار سید محمد آقامیر از همرزمان شهید»محمد بروجردی« درباره 
نقش این شــهید واال مقــام در تامین امنیت پایدار کردســتان می گوید: 
شــهید بروجردی بنیان گذار ســازماندهی نیروهای رزم سپاه در پادگان 

ولیعصر)عج( بود.
 بروجردی با همین گردان ها در خرمشــهر، مــرز بازرگان، بندر ترکمن 
و جنگ اولیه خوزســتان حضور پیدا کرد. بعد از این بعد ســازماندهی یک 
مقطعی به سیستان و بلوچســتان رفت و وقتی که برگشتند روی موضوع 
کردســتان فکر کردند. هیئت حســن نیتی تشکیل شــد و کار به مذاکره 
کشیده شــد خیلی از شهرها در غرب کشور در اختیار کومله و دموکرات ها 
بود مردم خیلی نقشی نداشتند و آقای بروجردی بر خالف برخی مسئوالن 
مردم را در مســاله کردستان دخالت دادند و مبتکر سازماندهی یک نیروی 
مردمی تحت عنوان پیشــمرگان کرد مسلمان بود. این طرح را به عده ای از 
مسئولین ارائه دادند و تاکید داشتند ما امنیت کردستان را باید با خود مردم 
کرد برقرار کنیم. بنابراین بروجردی توانســت امنیت پایدار کردستان را به 
وســیله خود مردم ایجاد کرد.  یک نگاه بدبینانه ای در آن مقطع تاریخی به 
کردها ایجاد شده بود که شهید بروجردی سعی داشت آن را تغییر دهد. این 
شهید معتقد بود که جنس مردم کردستان سنخیتی با شد انقالب ها ندارد. 
آنها موافق با انقالب هســتند و به همین دلیل آقای بروجردی مصر بود این 
رفتار کینه توزانه را که نسبت به مردم کرد می شد را برطرف کند و موفق هم 

شد که بوسیله مردم کرد امنیت پایدار را در کردستان برقرار کند. وقتی قرار 
شــد به کردستان برویم؛ تصمیم گرفتیم، حدود 40 نفر از رزمندگان نخبه 
را با خود ببریم. شهید بروجردی در استعدادیابی و برقراری ارتباط با مردم 
بسیار پیشــرو بود. نیروهایی که شهید بروجردی به عنوان مسئول انتخاب 
می کرد کامال مستعد بودند. شاگردان بروجردی که در حال حاضر مشغول 
به خدمت هستند از نخبگان حوزه دفاع مقدس هستند و در هر گوشه ای از 
کشور مشغول به خدمت هستند. ضد انقالب ها تا 20 کیلومتری کرمانشاه 
مقر زده بودند و در آن شرایط باید حتماً کامیاران آزادسازی می شد و به تبع 
آن ســنندج و شهرهای دیگر از دست این انقالب ها آزاد می شد و در اختیار 
مردم قرار می گرفت. سازمان پیشمرگان کرد مسلمان را شهید بروجردی در 
این زمان تشکیل داد. مسئولیت این سازمان را به شهید محمد فدایی دادند 
که در کامیاران به شهادت رسید. نیروها تحت آموزش قرار می گرفتند و بعد 
از مدتی برای عملیات آماده می شــدند.  چریک های فدایی خلق، سازمان 
مجاهدین انقالب اسالمی، سازمان مجاهدین خلق و دموکرات ها با هم علیه 
انقالب اسالمی ایران فعالیت می کردند. خالصه اینکه شرایط بسیار سخت 
بود و در این فضا پیشــمرگان کرد مسلمان توانستند شهر کامیاران را آزاد 
کننــد. به همین ترتیب بروجردی با کمک پشــمرگان با برنامه ریزی های 
دقیق و اســتفاده از نیروهای کرد پیشمرگان توانست بخش های زیادی از 

کردستان را از دست ضد انقالب ها آزاد کند.

اکبر براتی از همرزمان شــهید »محمد بروجردی« در خصوص تربیت 
نیروهای مستعد در دوران دفاع مقدس می گوید: شهید بروجردی استعداد 
باالیی در کشــف نیروهای خالق داشت که نمونه های آن را در دوران دفاع 
مقدس فراوان داشــتیم. همچنین این شــهید بزرگوار توانایی باالیی در 
تعامل با اقشار مختلف مردم به خصوص در کردستان داشت. ایجاد سازمان 
پیشــمرگان کرد مسلمان یکی از ابتکارات این شــهید بزرگوار بود. ایجاد 
چنین سازمانی در آزادسازی کردستان نقش اساسی و غیر قابل انکاری ایفا 
کرد. در واقع چنین اقدامی نتیحه اطمینان و اعتماد کامل شهید بروجردی 
به مردم کرد بود. وی معتقــد بود که باید جریان ضد انقالب را از مردم جدا 
کرد و باور داشت امنیت کردستان باید به وسیله مردم کردستان ایجاد شود 
از طرفی ضد انقالب ها نیز از فقر فرهنگی مردم سوءاســتفاده کرده و سعی 

داشتند آنها را نسبت به انقالب بدبین کنند.
 شهید بروجردی شناخت خوبی نسبت به فرماندهان بزرگ ارتش مثل 
صیاد شیرازی، شیرودی، آب شناسان داشــت و در این مورد از بسیاری از 
مسئوالن کشور جلوتر بود. در حالی که بنی صدر همکاری با شهیدبروجردی 

را ممنوع کرده بود، شــهید صیاد شیرازی بر خالف دستور فرماندهی نزاجا 
در کرمانشاه، در عملیات آزادسازی سنندج شرکت کرد.  

شهید آبشناسان یکی دیگر از شهدای بزرگ ارتش بود که دفتر کار خود 
را در قرارگاه مســتقر در سقز قرار داده بود؛ این در شرایطی بود این پادگان 
در محاصره کامل ضد انقالب ها قرار داشــت و ما راه زمینی برای رفت و آمد 
نداشــتیم با این حال شهید آبشناسان جلســات خود را در همین پادگان 
می گذاشت در همین اتاق جلسات چگونگی آزادسازی شهرهای کردستان 
گذاشته شــد و نتیجه مثبتی هم به همراه داشت. شهید آبشناسان ارادت 
باالیی به شهید بروجردی داشتند این شهید عزیز با هماهنگی با بروجردی 
و هم کاری با وی را انجام می داد. شهید بروجردی چنین نخبگان را به خود 
جذب کرد.  شهید بروجردی در کردستان خدمات بسیار زیادی انجام داده 
بود و معتقدم کارهای بسیار دیگری باید انجام شود برای همین در پاسخ به 
پیشــنهاد پذیرش فرماندهی کل سپاه که چندین بار مطرح شد، گفته بود 
اگر قرارگاه فرماندهی ســپاه به کردستان منتقل شود قبول می کند در غیر 

این صورت نمی تواند کردستان را رها کند و به تهران بیاید.

 سردار پاسدار سید محمد آقامیر 
همرزم شهید محمد بروجردی:

 شاگردان شهید  بروجردی
 از نخبگان 
دفاع مقدس هستند

 اکبر براتی 
همرزم شهید محمد بروجردی:

شهید بروجردی از 
بسیاری از مسئوالن 
کشور جلوتر بود



فرازی از وصیت نامه سردارشهید محمد بروجردی




