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ـ از دين برگشته   11ـ پارچۀ نخیـ  رشته كوهي در افغانستانـ  خالص  12ـ دستي كه بايد به سوي نيازمندان 
دراز كردـ  جانشينـ  رطوبتـ  ويتامين جدولي  13ـ باالي زير بناـ  ستمكارـ   همراه بهمان  14ـ پرداخت با قلم 
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ــهرهاي هرمزگان  5ـ بندگيـ  فيلم رامبد جوانـ  سرشبـ   آخرتـ  از اجزاي ساعت  4ـ باهوشـ  رهروـ  از ش
 پايه و رتبه اداري  6ـ گاو تبتيـ  دو بيتيـ  ماسهـ  دوستي  7ـ مجردـ  شاه ساسانيـ  رنگ قهوه اي مايل به سرخ  
 8ـ رختشويـ  رفت و آمد بسيار  9ـ شهري در استان كرمانـ  درخت مجنونـ  مهريه   10ـ بديـ  قلب دومـ  
باستانيـ  شك  11ـ اجرتـ  پس غذاـ  داستان ادبيـ  عالمت فعل مضارع  12ـ برادر موسيـ  سرمربي آرسنالـ  
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

نگاه

نگاهي به حماسه سازي غواصان در عمليات والفجر8

خط شكن هاي سربلند
  آرمان شريف

عمليات بزرگ والفجر8 با حماسه سازي 
غواص�ان ش�گفتي بزرگي را در چش�م 
استراتژيس�ت هاي نظام�ي ق�رار داد. 
عبور از رودخانه خروش�ان و مواج اروند 
کار بزرگي بود که رزمن�دگان و در رأس 
آنها غواص�ان موفق به انجامش ش�دند. 
عبور از اروند ب�راي فرماندهان عراقي ها 
غيرقاب�ل باور و ش�وك آور ب�ود و آنها تا 
مدت ها قادر به هضم اي�ن اتفاق نبودند. 

غواص هاي خط شكن براي شروع عمليات 
سنگ بنا را گذاشتند تا بقيه نيروها بتوانند 
ــد. نكته جالب  ــه اروند عبور كنن از رودخان
اينجاست كه بيشتر غواصان حاضر در اين 
عمليات از استان زنجان و اردبيل بودند. به 
خاطر زمستان هاي سخت، خشك و شكننده 
اين دو استان و تحمل سرماي شديد و آب 
يخ زده، بودن در شرايط خيلي سخت براي 
اين غواصان  امري عادي محسوب مي شد. 
ــه قوي اين  ــك بدني و جث همچنين فيزي
نيروها عامل ديگري بود تا فرماندهان بخش 
عمده اي از كارهاي سخت ارتش و سپاه به 

آنها سپرده شود. 
عبور از رودخانه اي با آن وسعت در يك شب 
ــا و سخت بود  ــتاني كاري طاقت فرس زمس
ــش نبود. عباس  ــس قادر به انجام كه هر ك
ــكن زمان جنگ،  ــاد از غواصان خط ش راش

ــان در عمليات ها به  ــرد غواص درباره عملك
ــد: از آن جا  ويژه عمليات والفجر8 مي گوي
ــنا به  ــناگر بوديم و به هر چهار ش كه ما ش
طور كامل آشنا بوديم، تستي از ما گرفتند و 
لباس هاي معروف به وت سوت را به ما دادند. 
حتي چگونگي پوشيدن لباس غواصي هم 
ــوزش دارد. بعد  ــاه زمان و آم نياز به يك م
ــد. غواصي هم مثل  هم تمرين ها شروع ش

هوانوردي يك كار علمي است. 
سردار امين شريعتي فرمانده دفاع مقدس 
ــاره به عبور غواصان  لشكر 31 عاشورا با اش
زنجاني از اروندرود مي گويد: در واقع، عبور 
از اروند با عرض و عمق زياد و شتاب بسيار 
ــه كه به گفته برخي  جريان آب اين رودخان
كارشناسان، تا حدود 70 كيلومتر در ساعت 
هم مي رسيد، كار بسيار پيچيده و خطيري 
بود كه مي بايست با محاسبه دقيق و آگاهي 

از جوانب امر انجام مي گرفت. 
ــور غواصان از  ــريعتي ادامه مي دهد: عب ش
اروندرود تا حدي مخاطره انگيز بود كه برخي 
فرماندهان نظامي كالسيك، عمليات عبور 
ــتند و  ــه را ناممكن مي دانس از اين رودخان
ــل نبودند،  ــن موفقيتي براي آن قائ كمتري
ــپاه در دستيابي  اما دقت نظر فرماندهان س
ــات الزم، آموزش هاي خاص براي  به اطالع

عبور از اروند، انتخاب حساب شده غواصان، 
انتخاب مناسب ترين نقاط براي عبور با توجه 
به عرض رودخانه و توجه كافي به حالت هاي 
مختلف جزر و مد آب و عوامل ديگر، موجب 
شد شكل جديدي از عمليات نظامي كه در 
نوع خود در تاريخ نظامي جنگ هاي معاصر 

بي سابقه بود، اتفاق بيفتد. 
ــبي كه در والفجر8 به عنوان  جعفر طهماس
غواص در عمليات شركت كرده بود، درباره 
ــر نيروها  ــان و ديگ ــروي غواص نحوه پيش
ــه با عبور از  مي گويد: نيروها در دقايق اولي
اروند رود خود را به ساحل دشمن رسانده و با 
ايجاد چهار معبر در موانع دشمن در ساحل 
جزيره ام الرصاص كه شامل سيم هاي خاردار، 
هشت پر و بشكه هاي فوگاز بود مسير را باز 
كرده و غواصان گروهان والعاديات از گردان 
قمربني هاشم)ع( با عبور از معابر خط اول 

دشمن را تسخير كردند. 
ــار يگان هاي  ــد:  فش ــبي مي افزاي طهماس
ــره ام الرصاص و تصرف  عمل كننده در جزي
اهداف به حدي بود كه دشمن احساس خطر 
كرده و يگان هاي خود را از شهر فاو به منطقه 
ــرد و به خيال اينكه  عمومي بصره منتقل ك
فلش اصلي عمليات شهر بصره است، فشار 
ــاي درگير در  خود را بر رزمندگان يگان ه
منطقه افزايش دادند. غواصان ساير يگان ها 
ــي را با حمله  ــور از اروند عمليات اصل با عب
ــهر فاو آغاز كردند.  به مواضع دشمن درش

ــده در منطقه عمومي  رزمندگان عمل كنن
خرمشهر و جزيره ام الرصاص بعد از دو روز 
ــهدا جزيره را ترك  با تخليه مجروحين و ش
ــرايطي كه جمهوري  كردند. دشمن در ش
ــي و قابليت اجراي  ــالمي را فاقد تواناي اس
ــه ارزيابي مي كرد،  عمليات عبور از رودخان
پس از مواجهه با حضور قدرتمندانه نيروهاي 
ــهر فاو و بعد از گذشت سه روز  اسالم در ش
ــروع عمليات، به تدريج نسبت به ابعاد  از ش
عمليات فاو هوشيار شده و لشكر گارد را وارد 
منطقه كرد. شتابزدگي و عدم توجيه كامل 
ــبت به منطقه، موجب شد كه نيروهاي  نس
لشكر گارد سوار بر خودرو و در حال حركت 
ــري، در محاصره  ــه درگي ــمت منطق به س
نيروهاي خودي افتاده و به هالكت برسند. 
از اين زمان بود كه نبرد سنگين به مدت 75 

روز ادامه پيدا كرد. 
عمليات والفجر8 در كنار استراتژي درستي 
كه فرماندهان برايش طراحي كرده بودند با 
شناخت كامل از قابليت غواصان و استفاده 
درست از آنها يكي از بهترين عمليات هايمان 
در دفاع مقدس را رقم زد. رزمندگان غواص 
ــزرگ اينچنيني بخش  ــاي ب در عمليات ه
بزرگي از بار عمليات بر دوششان بود و هر بار 

با موفقيت از عهده اش بر مي آمدند. 

 شهيدي همانند باکري
براي مرور خاطرات ناگفته آقا مهدي بايد سراغ 
ــه روزگاري  ــاني ك بچه هاي كرج را گرفت. كس
ــاي بزرگ و  ــان عمليات ه ــار فرمانده ش در كن
سرنوشت سازي مثل فتح المبين و بيت المقدس 
را تجربه كرده بودند به ياد مي آورند كه آقا مهدي 
ــات بيت المقدس  اولين نفري بود كه در عملي
ــجد جامع  ــه رنگ ايران را بر فراز مس پرچم س
خرمشهر به اهتزاز درآورد تا احساس غرور  دل 

ميليون ها ايراني را شاد كند. 
روزهايي تكرار نشدني كه با وجود كساني چون 
شهيد شرع پسند هر لحظه اش پربار و گرانقيمت 
ــهيد شرع پسند  ــتر با ش ــد. آنها  كه بيش مي ش
دمخور بودند، گفتني ها و خاطرات ناب زيادي 
از آن روزها دارند. بهروز ساقي جانباز 70درصد 
ــاكن شهر كرج بود  دفاع مقدس زمان جنگ س
ــدي مطالبي را  ــاي آقا مه و دورادور از خوبي ه
شنيده بود و آشنايي نسبي اي با ايشان داشت. 
شهيد شرع پسند از بنيانگذاران سپاه پاسداران 
ــناخته شده اين شهر  كرج و از خانواده هاي ش
به حساب مي آمد. قبل از انقالب هم از مبارزان 
ــه با پيروزي انقالب  خوش فكر و پرتالش بود ك
ــيس كرد. با شروع  بسيج و سپاه را در كرج تأس
ــه و ايثارگرش  جنگ به دليل روحيه مجاهدان
خيلي سريع فرمانده دفاع مقدس و جبهه شد. 
ساقي در جبهه سومار با آقا مهدي آشنا  مي شود 
ــيم چي  در كنار شهيد به  و بعدها به عنوان بيس

فعاليت مي پردازد. 
ــاقي درباره ويژگي هاي شهيد شرع پسند به  س
ــدي را بايد در واقع  ــد: آقا مه »جوان« مي گوي
ــت. ما در دوران  ــهيد باكري دانس در رديف ش
ــجاع و  ــرداران ش دفاع مقدس فرماندهان و س
تيزهوش زيادي داشتيم و شهيد شرع پسند از 
آن دسته انسان هاي متفكر، انديشمند، با ريشه 
و اعتقاد بود. همانند شهيد باكري به ريشه هاي 
اعتقادي و انقالبي اعتقاد زيادي داشت و بسيار 
ــهيد شرع پسند  اهل تفكر بود.  بيسيم چي ش
اهميت حضور شهيد به لحاظ نظامي و فكري 
در جبهه را اينگونه بيان مي كند: اگر بخواهيم 
ــم از همان  ــي اش را در نظر بگيري جنبه نظام
ــدس بود و حتي قبل از آن  ابتدا در كار دفاع مق
ــد انقالب فعاليت  در مبارزه با گروهك هاي ض
مي كرد و در امور شهر كرج و مناطق حومه اش 
فعال بود. از لحاظ نظري هم انساني اهل مطالعه 
و با دانش بود. فرمانده عمليات در جبهه غرب 
بود و هنگام شهادت در عمليات والفجر5 هم در 
مقام فرمانده به شهادت رسيد. آن قدر مخلص 
بود كه با وجود اينكه خودش فرمانده عمليات 
بود اما مانند يك رزمنده جلو مي رود و همانجا 
به شهادت مي رسد. مدتي كه من در ارتفاع402 
بيسيم چي اش بودم به لحاظ اخالقي، اعتقادي 
ــجاعت نمونه بود.  صبح ها براي نماز صبح  و ش

ــواب بيدار  ــان از خ با صداي تالوت قرآن ايش
مي شديم و نيمه شب ها هم او را مشغول عبادت 
مي ديديم. براي من افتخاري بود كه در آن برهه 
شهيد شرع پسند را درك كردم. نسبت به ديگر 
ــبي براي  رزمندگان جاافتاده تر و الگوي مناس
جواناني بود كه به جبهه مي آمدند. البته ايشان از 
سنين كمتر و از قبل انقالب در مبارزات انقالبي 

شركت مي كرد. 
ــهيد را اينگونه  ساقي درايت و هوش نظامي ش
ــائل نظامي آدم  ارزيابي مي كند: در رابطه با مس
ــت زماني كه با  ــود. خاطرم هس خوش فكري ب
ــمتمان خمپاره  هم در محور بوديم وقتي به س
مي آمد و منفجر مي شد ما همگي مي ترسيديم 
ولي ايشان خيلي راحت و شجاعانه با اين اتفاقات 
ــد از جانش  ــه اينكه بخواه برخورد مي كرد. ن
ــاًل در فضاي ديگري  محافظت نكند، بلكه كام
بود. بسيار انسان عميقي بود و مسائل اينچنيني 
برايش حل شده بود. بسياري از كارهايي را كه 
فرماندهان به افراد ديگر مي سپارند خودش انجام 
ــي كه كنار  مي داد. حتي يك بار نيروهاي ارتش
ــگفت زده شدند. قرار  ما بودند از اين موضوع ش
شد در خط يكسري تانك مستقر شود و شهيد 
مي رفت آشيانه تانك درست مي كرد. نيمه شب 
مي رفت و دست به كار مي شد. يك بار هم وقتي 
لودر را براي درست كردن آشيانه آورده بود بين 
تيغه لودر گير مي كند و دستش مي شكند. دنبال 
كار و تالش بود و نمي خواست كارها را به ديگران 
بسپارد. شايد بعضي كارها در شأن ايشان نبود 
ــت نمي داد و در  ولي اصاًل به اين حرف ها اهمي
فضاي چنين حرف ها و تفكراتي نبود. به دليل 
ــت و عبادت هايي كه مي كرد  اخالصي كه داش
مدتي كه با ايشان بودم درسي برايم بود. به ياد 
ــرات دوران دفاع مقدس را از  ماندني ترين خاط

حضور در كنار ايشان دارم. 
 خواندن نهج البالغه و خطبه جهاد

حاج حميد پارسا يكي از همرزمان شهيد نيز نقل 
ــرع پسند براي نظام و  مي كند: وجود مهدي ش
ــديم كه  جنگ بركت بود. وقتي خبردار مي ش
آقا مهدي مي خواهد تفسير نهج البالغه بگويد 
همه بچه ها مي ريختند گوشه سنگر و با حرص 
و ولع خاصي گوش مي دادند. گرچه آقا مهدي 
ــزكاران را از  ــام و ويژگي پرهي بارها خطبه هم
زبان حضرت امير نقل كرده بود اما هر بار نيروها 
ــنگي و عطش خاصي  ــربازان ايراني با تش و س
ــدند تا دورش حلقه بزنند. مهدي  جمع مي ش
خطبه جهاد را هم با خلوص بااليي برايمان شرح 
مي داد.  پارسا ادامه مي دهد: خصيصه هايي كه 
ــان مي كرد همگي  ــر از مؤمنين بي حضرت امي
ــا را مي ديدم.  در وجود آقامهدي زنده بود، آنه
سمبل تجسمي هر آنچه اميرالمؤمنين درباره 
پرهيزكاران در نهج البالغه بيان مي كرد كنار ما 
ايستاده بود. شب قبل از عمليات بچه ها را جمع 

كرد و خطبه جهاد را خواند. گرچه تكراري بود 
ولي برايمان لذتبخش بود. كلمات و جمله ها از 
ــد كه خود عامل به آنها  ــي نقل مي ش زبان كس
ــوارترين و خطرزاترين  و اسوه شان بود. در دش
شرايط حمله عراق، آقامهدي به تنها چيزي كه 
هيچ توجهي نداشت ترس بود. اميرالمؤمنين در 
ــكان خورد تو تكان  جايي مي فرمايد: اگر كوه ت

نخور و استوار باش. 
همرزم شهيد شيوه فرماندهي آقا مهدي را چنين 
بيان مي كند: فرمانده ما با ايستادگي اش به بچه ها 
روحيه مي داد. اينها زياده گويي نيست چون همه 

را در وجود او ديديم. شهادت او آن قدر سنگين 
بود كه برادر جانبازمان حاج محمد مهين خاكي 
كه آنجا بود مي گويد من نمي دانستم حاج يداهلل 
كلهر تا اين اندازه با آقامهدي مأنوس بوده باشد. 
ــدار و ثبات  ــي بود كه اقت حاج يداهلل كلهر كس
قدمش و عظمت و ايستادگي اش هميشه براي 
فرمانده ها قوت قلب بود. مهين خاكي مي گويد 
وقتي رسيدم دم سنگر فرماندهي و گفتم كلهر، 
ــتكان چاي  آقا مهدي هم رفت، ديدم يداهلل اس
ــد و در جا روي زمين ريخت.  از دستش رها ش
ــت كه  ــند خاكي بود. اعتقادم اين اس شرع پس
آقامهدي براي فرماندهان ارتش و سپاه الگوي 
ــت. به عنوان فرمانده و مسئول هيچ  خوبي اس
ــتور به انجام كاري نداد كه خودش از  وقت دس

آن سر باز بزند. 
 مجروحيت  از دست و پا

ــند در جريان عمليات رمضان  شهيد شرع پس
ــي اين  ــود ول ــت مجروح مي ش ــه دس از ناحي
ــراي حضورش در  ــا هيچ مانعي ب مجروحيت ه
ــاب نمي آيد. پس از اين عمليات،  جبهه به حس
ــر مقدماتي به عنوان فرمانده  در عمليات والفج
تيپ عمليات سلمان فارسي از لشكر 27 محمد 

ــركت مي كند و از ناحيه پا مجروح  رسول اهلل ش
مي شود. 

شهيد شرع پسند در جمع نيروهايش در رابطه 
با وابسته و دلبسته نشدن نيروهايش به مسائل 
ــغله  ــكاالتي كه مش مادي مي گويد: يكي از اش
ــت كه انسان از توجه و دقت  زيادي دارد اين اس
در اعمال خود و سنجش آنها باز مي ماند وكمتر 
ــئات افكار و اعمال  تفقيل و تدبير مي نمايد وس
خود را نيافته و در پي عالج آنها برنمي آيد. گاه 
ــان مدت ها راهي را مي رود و  ــود كه انس مي ش
طوري زندگي مي كند و در مخيله اش احتمال 
ــورد حاالت و  ــهو و خطا در م ــن س كوچك تري
سكنات خويش راه نمي دهد، بسيارند افرادي كه 
هيچ فعلي از افعال خود را بي حكمت و مصلحت 
ــدازه اي به اين خصلت  نمي دانند. هركس تا ان
مبتالست. يكي از مواردي كه انسان مي تواند به 
ضعف ها وكاستي هاي خود پي ببرد و نقاطي را 
در وجود خويش بشناسد كه از آن نقاط شيطان 
ــت كه هر شخصي با  وارد مي شود، مواقعي اس
سختي ها آزمايش مي شود، به خصوص موقعي 
كه راه هاي توجيه برانسان كاماًل بسته است و در 
چنين مواردي بر انسان است كه گريبان خويش 
ــد و با اتكاي  ــيطان نفس برهان را از چنگال ش
ــت قدم بردارد. گاهي انسان  به خدا در راه راس
ــيطان را با  تعجب مي كند كه خداوند چگونه ش
همه مكر و فريبش و وسوسه هايش كه در انسان 
ــكار مي نامد، اما حق اين  ــمن آش مي كند، دش
است كه شيطان وقتي آشكار است كه پرده هاي 
توصيه كاري و مصالحه با نفس و تمكين در برابر 
خواهش ها كنار زده شوند و چشمان انسان باز و 
بينا گردد تا دام هاي صد رنگ شيطان را ديده و 
از آنها بر حذر باشد. چقدر خوب است كه هركس 
ــد و  ــاب خود را روز به روز وگاه به گاه برس حس

اعمال خود را با ميزان اسالم بسنجد. 
 مسابقه کشتي در جبهه

حاج علي كريمي هم از رزمندگان قديمي كرجي 
است كه از نخستين روزهاي تشكيل سپاه كرج با 
شهيد شرع پسند دوست بوده است و تأثير حضور 
شهيد در جبهه و ميان رزمندگان را چنين بازگو 
مي كند: با ورود آقا مهدي به جبهه روح معنويت 
در دل و جان بچه ها حاكم مي شد و دوباره كالس 
درس اخالق و قرائت قرآن و تفسير نهج البالغه 
ــد و بعد از ظهرها كه  در داخل سنگرها بر پا ش
آفتاب غروب مي كرد و سايه قله چغالوند و تپه 
گچي روي تپه كرجي ها قرار مي گرفت آقا مهدي 
بچه ها را جمع مي كرد روي سنگر اجتماعي كه 
فضاي بسيار خوبي را از قبل آماده كرده بودند و 
با پتو و كفي چادر فرش شده بود و بچه ها دور هم 
مي نشستند و آقا مهدي شروع به صحبت مي كرد 
ــابقه كشتي مي انداخت و  و بعد بين بچه ها مس
ــد و بچه هاي اطراف  خودش هم مياندار مي ش
ــتر اوقات آقا مهدي  هم تشويق مي كردند. بيش
ــتي  اول خودش با حريف قوي تر از خودش كش
مي گرفت و بعضاً هم عمداً خاك مي شد تا بچه ها 
رودربايستي نكنند و خجالت نكشند و اين شده 

بود كار هر بعد از ظهر رزمندگان. 
در اوايل سال 62 با تشكيل تيپ نبي اكرم )ص( 
ــت فرمانده وقت اين  ــاه به درخواس در كرمانش
ــهيد شرع پسند به غرب  تيپ )سردار ناصح( ش
ــود و به عنوان فرمانده طرح  كشور اعزام مي ش
ــغول به كار شد و در نهايت  و عمليات تيپ مش
ــان را كردند  مجروحيت هاي قبلي كار خودش
ــان پس از تحمل مشقات فراوان جسمي  تا ايش
ــگر(  و مجروحيت در منطقه چنگوله )چغاعس
پس از اقامه نماز صبح در سحرگاه 62/11/30 

به درجه رفيع شهادت  نائل آمد. 
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  احمد محمدتبريزي
مهدي شرع پس�ند يكي از چهره هاي ش�اخص دفاع مقدس اس�ت. با اينكه بيش از 30 س�ال 
از شهادت اين فرمانده خوش�نام روزهاي جنگ و جهاد مي گذرد ولي هرس�ال با فرا رسيدن 
سالروز شهادت مهدي شرع پس�ند در س�ي ام بهمن ماه، همرزمان و دوستان شهيد عاشقانه 
از فرمان�ده اي مي گويند که وج�ودش تأثير پررنگي بر مقطع مهمي از زندگي ش�ان گذاش�ته 
بود. آقا مه�دي براي بچه ه�اي جنگ فراتر از ي�ک فرمانده ب�ود. اين را تک تک کس�اني که 
حاالت ش�خصيتي و روحي معن�وي او را درك کرده بودند بر بزرگي ش�خصيت ش�هيد صحه 
مي گذارند. ش�هيد شرع پس�ند هنگام شهادت 25 س�ال بيشتر نداش�ت و جزو فرماندهاني 
بود که در همان س�ال هاي نخس�تين جنگ به ش�هادت رس�يد اما تأثيرگذاري عميق وي در 
جبهه ها ت�ا ابد باقي ماند و نامش را براي هميش�ه در تاريخ ماندگار کرد. ش�هيد شرع پس�ند 
30 بهمن سال 1362 در منطقه چنگوله به شهادت رس�يد و »جوان« در گفت وگو با همرزمان 
و دوس�تان ش�هيد ويژگي هاي اخالق�ي و رفت�اري ايش�ان را مورد بررس�ي ق�رار مي دهد. 

ما در دوران دف�اع مقدس فرماندهان 
و سرداران ش�جاع و تيزهوش زيادي 
داشتيم و شهيد شرع پسند از آن دسته 
انسان هاي متفكر، انديشمند، با ريشه 
و اعتقاد بود. همانند ش�هيد باکري به 
ريش�ه هاي اعتقادي و انقالبي اعتقاد 
زيادي داشت و بس�يار اهل تفكر بود
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