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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

گفت  وگو

زندگي عاشقانه يک شهيد 
در گفت وگو با همسر شهيد ولي اهلل مال مير

همسرم به من ياد داد زندگي يعني با عشق زيستن
  فريده موسوي

شايد براي ما ايراني ها که کشورمان زادگاه 
دهها هزار ش�هيد اس�ت، عادي باش�د از 
انسان هايي بگوييم که زن و فرزند و زندگي 
را رها کردند و براي هميشه رفتند، اما اگر 
خوب نگاه کني�م، قطره قط�ره خون اين 
شهدا با قطرات اشک مادران و همسرانشان 
آميخته است. هر شهيد داستاني دارد مملو 
از انتظارها، دل بريدن ها و مردانگي ها که از 
خود ش�هيد و خانواده اش ش�روع ش�د و 
حماس�ه اي به نام دفاع مقدس را رقم زد. 
اين ب�ار گذري ب�ه زندگي ش�هيد ولي اهلل 
مال مير مي اندازيم. شهيدي که يک فرزند 
کوچک داشت و همسري جوان و زندگي 
خوب و آبرومند، اما از همه آنها گذش�ت 
تا ما از خوش�ي هاي زندگي مان بهره مند 
باشيم. متن زير روايت هاي مهري سوري 
همس�ر ش�هيد اس�ت که پيش رو داريد. 

 قصه عشق و مردانگي
سال 61 بود كه با ولي زير يك سقف رفتيم.  
او 20ساله بود و م��ن 16ساله. قبل از ازدواج 
خانه ما در تهران بود و بع��د از ازدواج، همراه 
همسرم به نهاوند رفتيم. آنجا تنها بودم و همه 
كس من ولي شده بود. انصافاً هم با خوبي ها و 
مهرباني هايش تنهايي هايم را پر مي كرد. من 
زمان ازدواج سن كمي داشتم. همسرم، مرا در 
يك روضه ديده بود و كارت پايان خدمتش را 
به عمد در خانه ما جا گذاشته بود تا به بهانه 

كارت برگردد و باز هم من را ببيند و پيشنهاد 
ازدواج را ب��ا خانواده ام مط��رح كند. قسمت 
بود ك��ه در سن كم عروس او ش��وم. رزمنده 
پاسداري كه خوبي هايش همه كمبودهاي 
زندگي ام را پ��ر مي كرد و از او قصه عش��ق و 

مرداني را ياد گرفتم. 
 هديه اي از جبهه

ولي اهلل چون پاس��دار بود مرت��ب به جبهه 
مي رفت. من در خانه تنها مي ماندم و انتظار 
آمدنش را مي كشيدم. آنقدر مهربان و دلسوز 
بود كه مرتب از جبهه برايم نامه مي فرستاد. 
هر بار كه به مرخصي مي آمد، برايم هديه اي 

مي آورد. شايد فقط چند روز در خانه مي ماند، 
اما  همين چن��د روز تم��ام نبودن هايش را 
جبران مي كرد. يك بار كه به شدت بيمار بودم، 
ولي اهلل سرزده به خانه آمد. موعد مرخصي اش 
نبود و از اينكه او را در خانه  مي ديدم، تعجب 
كردم. وقتي پرسيدم چطور شده كه اين موقع 
به خانه برگشتي؟ در پاسخ گفت خواب ديده 
كه من بيمار شده ام. دل��ش طاقت نياورده و 
سريع مرخصي گرفته و به خانه آمده است. 
چون محبت زيادي بين ما بود، از كيلومترها 
دورت��ر احساس ك��رده بود بيم��ار هستم و 

خودش را رسانده بود. 
 پالك محمد!

يك سال بعد از ازدواجمان، محمد تنها فرزند 
من و ولي اهلل به دنيا آمد. وقتي فرزندم متولد 
شد، همسرم در جبهه بود. دوست داشتم در 
تولد فرزندم��ان كنارم باشد،ام��ا همسرم در 
جبهه بود و نتوانست بيايد. بعد از چند روز آمد. 
آن روز وقتي ولي را در كن��ار محمد و خودم 
ديدم، خوشبختي را از ته دلم احساس كردم. 
روز فراموش شدني نبود. ولي اهلل خودش اذان 
در گوش نوزاد خواند و يك پالك طال كه نام 
محمد رويش بود را به عنوان هديه آورد. اسم 

فرزندمان انتخاب شده خود ولي بود. 
 شهادت در جوانرود

س��ال 1364 بع��د از دو سال و ني��م زندگي 
مش��ترك، خبر شه��ادت همس��رم را برايم 
آوردند. آن زمان من هنوز 20 سالم نش��ده 
بود كه فهميدم همسر شهي��د شده ام. البته 
هيچ وقت پيكر ولي را به ما تحويل ندادند و 
تا مدت ها فكر مي كرديم زنده است. همسرم 
در كردستان و منطقه جوانرود فرمانده بود. 
ضد انقالب نشانش كرده بودند و باالخره او را 
در جايي گير مي اندازند و اسيرش مي كنند. 
همرزمانش ديده بودند ك��ه ولي اسير شده 
است اما كسي از او خبر نداشت. من سال ها 
در انتظار ولي ماندم. ت��ا اينكه از طرف هالل 
احمر چند بار به ما اع��الم شد كه به احتمال 
قوي ولي اهلل شهيد شده و نبايد انتظار آمدنش 

را بكشيم. 
 بهاري که زود خزان شد

زندگي من و ولي اهلل مث��ل يك بهار بود. زيبا 
و دلنش��ين اما زودگذر و سريع. بهار زندگي 
من و ولي كه با  به دنيا آم��دن محمد زيباتر 
شده بود، خيل��ي زود با شهادتش خزان شد. 
هرچند من حتي پيكر همسرم را نديدم، اما 
خوشحال بودم او در راهي به شهادت رسيد 
كه به آن اعتق��اد داشت. ما فق��ط دو سال و 
نيم با ه��م زندگي كردي��م. در همين مدت، 
چيزهاي زي��ادي از ولي اهلل ي��اد گرفتم. ياد 
گرفتم كه زندگي فقط خ��وردن و خوابيدن 
نيست. زندگي عشق مي خواهد و مردانگي و 

ايستادن بر سر ارزش ها. 

  عليرضا محمدي
ش�ک نكنيم مهري که از بعضي شهدا به دل 
آدم مي افتد خدايي اس�ت! ش�هيد محسن 
حججي و ش�هيد ابراهيم هادي از اين دسته 
هستند. چند سال پيش که گروهي فرهنگي 
به نام ش�هيد ابراهيم هادي تش�كيل شد و 
اتفاقًا اولين کتابش�ان را هم به نام »سالم بر 
ابراهيم« به زندگينامه شهيد هادي اختصاص 
دادند، کمتر کس�ي ابراهيم را مي ش�ناخت، 
اما به ن�اگاه موجي براي خري�د اين کتاب راه 
افتاد! حتي به دس�ت مقام معظم رهبري هم 
رسيد. خواندند و با تعابير عجيبي از اين کتاب 
و زندگينام�ه ش�هيد ه�ادي گفتند:»خيلي 
کتاب جالب و جذابي اس�ت. وقت�ي کتاب را 
خواندم تا مدتي دلم نمي آمد اين کتاب را کنار 
بگذارم... به قدري جاذبه دارد اين شخصيت 
که مثل مغناطيس آدم را ميخكوب مي کند... 
بگرديد اي�ن ش�خصيت ها را پي�دا کنيد.«

شهيد هادي متولد س��ال 36 در حوالي ميدان 
خراسان بود. جواني پر انرژي كه زورخانه مي رفت 
و مرام و معرفت در ذاتش بود. بچه محل هايش او 
را »داش ابرام« صدا مي زدند. خودش هم لهجه 
و تكيه كالم هاي لوطي مآبان��ه داشت. مرتضي 
پارسائيان بچ��ه محل و هم��رزم شهيد تعريف 
مي كند: »اولين بار كه داش اب��رام من را ديد، از 
جثه و قواره كوچكم تعجب كرده بود. من چند 
سالي از ايش��ان كوچك تر ب��ودم و زود هم وارد 
عرصه انقالب و جبهه شده ب��ودم. ابراهيم جلو 
آمد و با لهجه داش مشتي اش گفت: بچه كجايي؟ 
گفتم: دروازه دوالب. گفت:»اِاِاِ پس بچه محليم.« 
بعد يك دستش را روي شانه ام گذاشت و آن يكي 
را براي دست دادن دراز ك��رد. از آن آدم هاي با 
مرامي بود كه رفاقت خالصانه اش بوي يكرنگي و 

روراستي داشت.« 
آنطور كه از شواهد برمي آيد ابراهيم هادي همان 
اولين روزهاي ش��روع جنگ ب��ه جبهه سرپل 
ذه��اب مي رود )پي��ش از جن��گ در كردستان 

حضور يافته بود( چ��ون بچه محل اصغر وصالي 
بود، جزو گروه او در همين جبهه مي جنگند، اما 
هيچ وقت مسئوليت برعهده نمي گيرد. يكي از 
دوستان شهيد مي گويد:»شهيد هادي روحيات 
خاصي داشت. مسئوليت قبول نمي كرد. نه اينكه 
آدم بي مباالتي باشد. اگر به ايش��ان مي گفتيد 
بيا و فرمانده��ي اين دست��ه را برعه��ده بگير، 
مي گفت:ببين من نوكرتم. ما رو درگير اين چيزها 
نكن. فالني رو بذار مسئول دسته، منم كنارش 
واميستم كار مي كنم.« الح��ق كه كنار مسئول 
دسته مي ايستاد و كمكش مي كرد، اما خودش 

هيچ وقت مسئوليت برعهده نمي گرفت. 
شهيد هادي عكسي با لب��اس فرم سپاه دارد كه 
باعث مي شود خيلي ها فكر كنند وي عضو سپاه 
بود، اما همرزمانش تأيي��د مي كنند كه ابراهيم 
هيچ گاه به عضويت سپاه درنيامد و تنها به جهت 

عالقه اي كه به لباس پاسداري داشت با اين لباس 
عكسي به يادگار انداخته بود. 

نكته جالب در زندگي شهيد ه��ادي اين است 
كه بسياري از افراد پس از آشنايي با او، احساس 
م��ودت و محبت نسبت ب��ه اين شهي��د دارند. 
در كتاب سالم ب��ر ابراهيم)2( به نق��ل يكي از 
خوانندگان كتاب مي خوانيم:»متولد سال 1359 
هستم، ولي االن حدود چه��ار سال است متولد 
شدم! من از آن دست��ه زناني بودم كه معنويات، 
جايگاهي در زندگي ام نداشت. هميش��ه دنبال 
چيزي بيرون از خود مي گش��تم تا آرامش پيدا 
كنم... )بعد از آشنايي با شهيد هادي( سال بعد 
تصميم گرفتم چادري شوم. شايد سخت بود، اما 

بايد شروع مي كردم.« 
بعد از شهادت اصغر وصالي، شهيد هادي همراه 
رزمندگان��ي چون حاج حسي��ن اهلل كرم، جواد 

افراسيابي و... گروه شهيد اندرزگو را تش��كيل و 
در گيالنغرب عملي��ات چريكي عليه يگان هاي 
عمدتاً زره��ي دشمن انجام مي دهن��د. ابراهيم 
هادي هميشه در نوك پيكان نبرد بود و طوري 

مي جنگيد كه انگار از چيزي ترس ندارد. 
شهيد هادي غير از روراستي ، يكرنگي و شجاعت، 
صفات حسن��ه ديگري داشت ك��ه باعث جذب 
ديگران مي شد. در كتاب سالم ب��ر ابراهيم)1( 
خاطره جالبي از او نقل شده است:» از خيابان 17 
شهريور عبور مي كرديم. من روي موتور پش��ت 
سر ابراهيم بودم. ناگهان ي��ك موتورسوار ديگر 
با سرعت از داخل كوچه وارد خيابان شد. پيچيد 
جلوي ما، ابراهيم شديد ترمز كرد. جوان كه ظاهر 
درستي هم نداشت داد زد: هو چيكار مي كني؟ 
دوست داشتم ابراهيم با آن بدن قوي پايين بيايد 
و جوابش را بدهد ولي لبخندي زد و گفت: سالم 

خسته نباشيد! موتورسوار عصباني يكدفعه جا 
خورد. مكث كرد و گفت: سالم، معذرت مي خوام، 

شرمنده. بعد هم حركت كرد و رفت.«
فكه آخري��ن آوردگاه شهيد ابراهي��م هادي در 
دفاع مقدس ب��ود. در ماج��راي شهادتش آمده 
است كه در جمع نيروهاي گردان هاي كميل و 
حنظله به شهادت رسيد، اما ابراهيم هادي عضو 
هيچ كدام از اين دو گ��ردان نبود، بلكه به عنوان 
نيروي اطالعاتي مسئوليت هدايت گردان هاي 
لشكر 27 محمد رسول اهلل)ص( را همراه ديگر 
همرزمانش به عهده گرفته ب��ود. ابراهيم هادي 
وارد معركه اي مي شد ك��ه او را جاودانه مي كرد. 
چهره اش برافروخته و زيبات��ر از هر زمان ديگر 
شده بود. قبل از عمليات ب��ه يكي از دوستانش 
گفته بود:»خرمش��هر آزاد شد و ميترسم جنگ 
تموم بشه و شهادت رو از دست بدم. هرچند توكل 
ما به خداست... خيلي دوست دارم شهيد بشم اما 

خوشگل ترين شهادت رو ميخوام!«
شهيد هادي در فكه جنوب��ي، در كانال هايي كه 
اكنون به نام كانال كميل و حنظله معروف است، 
كنار نيروهاي دو گردان )كميل و حنظله( مي ماند 
تا به آنها كمك كند. برخ��ي از نيروهاي اين دو 
گردان حدود پن��ج روز تم��ام درون كانال هاي 
موجود در منطق��ه گير مي افتن��د و هرازگاهي 
چند نفر از آنها از تاريكي استفاده كرده و به خط 
خودي برمي گردد. روز پنجم كه مصادف با 22 
بهمن ماه 1361 است، سه نفر كه انگار آخرين 
نفرات باقي مانده هستند، خود را به خط خودي 
مي رسانند، در حالي كه گرسنگي و تشنگي هر 
سه را از پا انداخته بود، از رزم جوان قوي بنيه اي 
مي گويند كه تا روز آخر هم آرپي جي مي زد هم 
تيربار شليك مي كرد و هم به مجروحان رسيدگي 
مي كرد. همين جوان نيرومند كه شلوار كردي به 
پا داشت و با مشخصاتي كه مي دادند انگار ابراهيم 
هادي بود، تا لحظه آخر كنار مجروحان مي ماند 
و بعد ديگر هيچ وقت خبري از او نمي شود. داش 

ابرام شهيد شده بود. 

  غالمحسين بهبودي
براي انجام عمليات والفجر8 در بهمن ماه 1364، 
رزمنده ها بايد از اروندرود عب��ور مي كردند. به 
همين دليل پيش بيني مي شد ارتش بعث عراق 
براي قطع ارتباط رزمنده هايي كه از اروند عبور 
كرده بودند با نيروهاي پشتيباني كه در اين سوي 
رودخانه حضور داشتند، از حمالت هوايي خود 
بهره ببرد؛ لذا به نيروي هوايي ارتش جمهوري 
اسالمي ايران مأموريت داده شد از رزمنده هاي 
سپاهي شركت كننده در اين عمليات پشتيباني 
هوايي به عمل آورد. در گفت وگويي كه با سرهنگ 
ستاد قاسم اكبري مقدم داشتيم، ايشان شرحي 
از عمليات نيروي هوايي ارتش در والفجر8 ارائه 

دادند كه ماحصلش را پيش رو داريد. 
عمليات والفجر8 كامالً غافلگيركننده بود. دشمن 
كه از اين عمليات جسوران��ه رزمندگان اعم از 
ارتش، سپاه و بسيج مردمي غافلگير شده بود، 
به لحاظ وضعيت خاص منطقه از هرگونه تحرك 
زميني وامانده بود؛ لذا براي فرار از اين وضعيت 
و جلوگيري از پيش��روي رزمندگ��ان، اقدام به 
حمالت هوايي در سطح بسيار گسترده اي كرد. 
عراقي ها از برتري هوايي خود اطمينان داشتند 
و با به پرواز درآوردن شمار زيادي از انواع هواپيما 
و بالگردها، به مصاف رزمندگان اسالم رفتند، اما 

براي مقابله با حمالت هوايي آنها، نيروي هوايي 
ارتش ايران با اجراي ط��رح عملياتي »شفق« 

توانست ضربه مهلكي به دشمن وارد كند. 
يك��ي از ابتكارات و نوآوري هاي��ي كه به منظور 
مقابله با ني��روي هوايي عراق ص��ورت گرفت، 
تغييراتي بود كه  روي سامان��ه رادار و ناوبري و 
هدايت موشك زمين به ه��واي هاوك صورت 
پذيرفت ت��ا آن را زير هواپيم��اي»اف- 14« به 

عنوان موشك هوا ب��ه هوا در والفج��ر8 به كار 
گيرند. از همين رو يگان هاي پدافند هوايي ارتش 
با چهره و تاكتيكي متفاوت همراه با بهره گيري از 
تنوع جنگ افزارهاي آفندي و پدافندي)راداري، 

موشكي و توپخانه اي( وارد صحنه نبرد شد. 
ابتكار و خالقيت هايي ك��ه نيروي هوايي ارتش 
انجام داده بود در كن��ار اقدامات تاكتيكي براي 
بهره برداري مناسب تر از تجهيزات يگان هاي آفند 

و پدافند هوايي، در طول»عمليات والفجر- 8« 
منجر به انهدام و سرنگوني بي��ش از 70 فروند 
از هواپيماهاي پيشرفته و بالگردهاي تهاجمي 
نيروهاي بعثي ش��د. چنين عملي��ات موفقي 
در مقايس��ه با روش ه��ا و تاكتيك هاي متداول 
پدافندي و آفندي آن  روز، نقطه عطفي در انجام 
نبردهاي غيركالسيك يا ناهمتراز براي نيروي 
هوايي و پدافند هوايي ارتش محسوب مي شد. 
همين امر مجموعه تاكتيك هاي نوين آفندي و 

پدافندي را پايه گذاري كرد. 
عراق در عمليات»والفجر8« توان رزمي زيادي 
را به كار گرفت��ه بود، ام��ا با همراه��ي و اتحاد 
رزمنده هاي سپاه، بسيج و ارتش شكست سختي 
خورد. در اين عمليات بن��در استراتژيك »فاو« 
آزاد ش��د و بندر»ام القصر« ع��راق مورد تهديد 
قرار گرفت. از ديگر نتاي��ج والفجر8 مي توان به 
انهدام سكوهاي پرتاب موشك رژيم بعثي صدام 
در منطقه فاو، تأمين امنيت تردد كشتي ها در 
خليج فارس و بندر امام خميني)ره(، قطع ارتباط 
رژيم بعثي صدام با خليج فارس و تسلط كامل بر 

اروندرود و »خورعبداهلل« اشاره كرد. 
در اين عمليات 800 كيلومترمربع از زمين هاي 
دشمن به تص��رف نيروه��اي ايران��ي درآمد و 
حدود47 هزار نفر از نيروهاي رژيم بعثي صدام 

كش��ته و زخمي شدند. عالوه بر اي��ن نزديك 
به2هزارو500 نفر به اس��ارت درآمدند. انهدام 
وسايل و تجهيزات دشمن در اين عمليات قابل 
مالحظه بود به گونه اي كه بيش از 600 دستگاه 
تانك و نفربر، 500 دستگاه خودرو، 150 قبضه 
توپ، 70 فروند هواپيما، 10فروند بالگرد و سه 
ناوچه دشمن نابود و  حدود 120 دستگاه تانك و 

نفربر به غنيمت گرفته شد. 
الزم به ذكر است عمليات پش��تيباني هوايي از 
»عمليات والفج��ر- 8« توسط ني��روي هوايي 
ارتش، از تاريخ دهم بهمن ماه 1364 شروع شد 
و تا تاريخ 29 اسفند ماه 1364 ادامه يافت كه تا 
پايان اين عملي��ات، 270 سورتي پرواز بمباران 
هوايي،ه��زار و 486سورتي مراقبت مسلحانه و 
2هزارو910سورتي پروازهاي خدمات پشتيباني 
رزمي و تراب��ري نيروها، عكسب��رداري هوايي، 
جابه جايي تجهيزات و تدارك��ات و جمع آوري 
اطالعات انجام شد. در اين عمليات 403/800 
پوند سوخت توسط هواپيماهاي سوخت رسان 
در اختي��ار شكاري ها و جنگن��ده بمب افكن ها 
قرار گرفت. همچنين در اين عمليات حدود 86 
فروند موشك هاوك هم شليك و تقريباً نزديك 
به 11 ميليون پوند مهمات جنگي هوايي بر سر 

دشمن ريخته شد. 

يادکردي از شهيد ابراهيم هادي که بهمن 61 آسماني شد 

ابراهيم در آتش فكه زيباترين شهادت را نصيب خود كرد

نگاهي به نقش پشتيباني نيروي هوايي ارتش در عمليات والفجر8

نيروي هوايي 70 فروند جنگنده و بالگرد عراقي را سرنگون كرد

7| روزنامه جوان |  شماره 5311 چهار ش��نبه 25 بهمن 1396 | 27 جمادي االول 1439 |

88498481ارتباط با ما

ول�ي اهلل چون پاس�دار ب�ود مرتب 
به جبه�ه مي رفت.  آنق�در مهربان 
و دلس�وز بود ک�ه مرت�ب از جبهه 
برايم نامه مي فرس�تاد. هر بار که به 
مرخصي مي آم�د، براي�م هديه اي 
مي آورد. ش�ايد فقط چن�د روز در 
خان�ه مي ماند، اما  همي�ن چند روز 
تمام نبودن هايش را جبران مي کرد
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