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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

گزارش

انقالب اسالمي هر يك ساعت و نيم
 يك شهيد داده است

 عليرضا محمدي
22 اس�فندماه به عنوان روز بزرگداشت 
ش�هيد نامگذاري ش�ده است.»شهيد« 
اين واژه آشنا در تاريخ معاصر و فرهنگ 
رايج کشورمان، هيچ گاه در طول تاريخ 
ب�ه اين مي�زان پرکارب�رد نبوده اس�ت. 
اگرچه تش�يع در گ�ذر زمان هم�واره از 
خون ش�هدا، س�رخ و رنگين اس�ت، اما 
اتفاق�ي مث�ل انق�اب اس�امي و دفاع 
مق�دس الزم بود ت�ا ش�هيد و فرهنگ 
ايثار و ش�هادت را جاني دوباره بخش�د. 
به گزارش »جوان« انقالب اس��المي ایران 
تجدید کننده عاش��وراي حس��یني بود. از 
همان ابتدا تا کنون، هی��چ روزي از نهضت 
اس��المي را نخواهیم یافت که به نام شهید 
یا ماجرایي سرخ شناخته نشود. از واقعه 15 
خرداد 1342 گرفته تا مبارزات انقالبي سال 
56 و 57 ، دفاع مقدس و... همگي به سرخي 

خون شهدا مزین هستند. 
در مبارزات انقالبي مردم ایران »ش��هید« 
خیل��ي زود جایگاه خود را به دس��ت آورد. 
طبق آمارهاي رس��مي، ش��هداي پیش از 
پیروزي انق��الب حدود 3ه��زار و164 نفر 
هس��تند. این تعداد بین س��ال هاي 1342 
تا بهمن ماه 1357 به ش��هادت رسیده اند. 
عمده آنها نیز مربوط به ش��هرهاي بزرگي 
چون تهران ، مشهد و اصفهان هستند، اما 

چون فرهنگ شیعي ایران متأثر از عاشوراي 
حسیني بود، خیلي زود شهید و شهادت در 
ادبیات عامه و فرهنگ رایج کل ملت ایران 

جایگاه شایسته اي پیدا کرد. 
تکرار واژه ش��هید در وقای��ع خونین بعد از 
پیروزي انقالب، فک��ر و ذهن مردم ایران را 
با این تعبیر مقدس بیش��تر آش��نا ساخت. 
خصوصاً بعد از ش��روع جنگ تحمیلي که 
تعداد شهدا افزایش چش��مگیري یافتند، 
ادبیات نیز به تشریح و تعریف وضع موجود 
پرداخت و مقوله ایثار و ش��هادت بار دیگر 

صاحب شعر ، ادبیات و داستان شد. 
یک نمونه از اشعاري که در دفاع مقدس در 

خصوص شهدا سروده شده است، به خوبي 
پرده از عواطفي برم��ي دارد که فکر و ذهن 
سراینده و مستمعان آن را دربرگرفته بود: 
الهي به آنان که پرپر شدند/ پر از زخم هاي 
مکرر شدند/ به آنان که چون پرده باال زدند/ 
قدم در حریم تماشا زدند/ به آنان که کارون 
خروش آمدند/ چنان خون کارون به جوش 
آمدند/ به آن��ان که زخمي تری��ن بوده اند/ 

شهیدان میدان مین بوده اند... 
حدود 210 ه��زار ش��هید در دوران دفاع 
مقدس، به خوبي به مردم ایران نش��ان داد 
که شهید دیگر نه داستاني در واقعه عاشورا 
که تبدیل به واقعیتي عیني ش��ده اس��ت. 
مردم ایران حتي در دورافتاده ترین روستاها 
نیز شاهد تش��ییع پیکر شهدا بودند. تقریباً 
هیچ گل��زاري را نخواهیم یاف��ت که در آن 
اثري از شهداي جنگ تحمیلي نباشد، لذا 
اغلب مردم ایران سعي کردند با این واقعیت 
ملموس در زندگي روزمره خ��ود نیز کنار 
بیایند. ش��هید آنقدر در فرهنگ معاصر جا 
افتاد که بعد از اتم��ام جنگ، افکار عمومي 
به راحتي برپایي گلزار ش��هداي گمنام در 
پارک ها، صحن مساجد، امامزاده ها، دانشگاه 
و... را پذیرفت. م��ردم بي آنکه خود بدانند، 
شهدا را در امور روزمره خود سهیم و شریک 

کردند. 
بعد از اتمام جنگ، هرچند فضاي فرهنگي 

و اجتماعي تحت تأثیر دوران س��ازندگي و 
اصالحات قرار گرفت، اما وقایعي چون دفاع 
از حرم و حمالت تروریستي که هرازگاهي 
دامان ملت ایران را گرفته و مي گیرد، هیچ 
گاه عرصه فک��ري جامع��ه را از حضور واژه 
ش��هید خالي نکرده اس��ت. طبق آمارهاي 
متناقضي که از شهداي دفاع از حرم منتشر 
مي شود، در این برهه چیزي بیش از2 هزار 
رزمنده به ش��هادت رس��یدند. با احتساب 
حدود 17 هزار شهید ترور و حوادثي چون 
واقعه منا، اکنون انقالب اس��المي با کمي 

بیش از 230 هزار شهید روبه رو است. 
اگر 3 هزار شهید قبل از پیروزي انقالب را 
با ایامي که پیش از پیروزي نهضت اسالمي 
گذشته اند کنار بگذاریم، از 39 سال پیش 
تا کنون چیزي  حدود 14 هزار و 250 روز 
از عمر انقالب گذش��ته است و اگر این عدد 
را به 230 هزار شهید تقسیم کنیم، هر روز 
16 نفر در تاریخ انقالب اسالمي به شهادت 
رس��یده اند؛ یعني هر یک ساعت و نیم یک 
ایراني ش��هید شده اس��ت. با نگاهي به این 
آمارهاي شگفت انگیز بهتر مي توانیم معني 
واژه ش��هید را دریابیم. )برخي از آمارهایي 
که در این گزارش آورده شده اند، به صورت 

تقریبي هستند.(

  احمد محمدتبريزي
اس�فند ماه اگر براي مردم حكم آخر س�ال 
و رها ش�دن از دغدغه ه�اي کار و زندگي را 
دارد، ب�راي رزمندگان دف�اع مقدس يكي 
از پر مش�غله ترين روزها بود. اس�فند براي 
مردمان سه دهه پيش نه تنها هيچ فرقي با 
بقيه ماه هاي س�ال نداشت، بلكه هر روز آن 
انتظار اتفاق و حادثه اي را مي کش�يدند. از 
22 اسفند 1358 که امام خميني)ره( فرمان 
تأسيس بنياد شهيد انقاب اسامي را صادر 
کردند تا آخرين روزهاي دف�اع مقدس که 
هشت سال به درازا کش�يد، اسفند آبستن 
حوادث فراواني بود. از انجام عمليات  بزرگ 
و سرنوشت ساز که معموالَ در زمستان شروع 
مي ش�د و مراحل تكميلي اش تا اس�فند به 
طول مي انجامي�د، تا ش�هادت فرماندهان 
بزرگ دفاع مقدس در اين ماه، همه آخرين 
ماه سال را در تاريخ دفاع مقدس پراهميت 
و مهم مي کند. حاال 22 اس�فند در تقويم به 
نام روز بزرگداشت شهدا شناخته مي شود. 
شهداي عظيم الشأني که ايثار و فداکاريشان 
در هر لحظه اين آب و خاك جاري است و حق 
بزرگي بر گردن تک تک مردم ايران دارند. 
به مناس�بت اين روز عزيز که با نام ش�هدا 
متبرك شده است نگاهي به خاطرات نابي از 
شهداي دفاع مقدس مي اندازيم که همگي 
در اسفندماه آسماني شده اند. خاطراتي که 
حكايت از ايثار و از خودگذش�تي آنها دارد. 

 ضدگلوله اي به نام هاشم
هاشم کلهر در جبهه به ضدگلوله معروف شده 
بود. جوان شجاع شهر ري  چندین بار در زمان 
حضورش در جبهه به درجه جانبازي نائل شد. 
یک بار در جریان عملیات رمضان ترکش��ي به 
ماهیچه پاي راستش برخورد کرد و مدتي با عصا 
راه مي رفت تا دوباره به شرایط عادي برگشت. 
بار دیگر در عملیات مسلم بن عقیل مجروح شد 
و بار سوم توس��ط تک تیرانداز دشمن از ناحیه 
صورت مورد اصابت تیر قرار گرفت که حدود 14 
دندانش به شدت آسیب جدي دید. دندان هایش 
در همان لحظ��ه مي ریزد و هم��ان طوري که 
خودش مي گفت مقداري را همراه خون بیرون 

ریخته و مقداري را هم قورت داده بود. 
اوج شجاعت و حماس��ه آفریني شهید کلهر در 
عملیات والفجر یک اتفاق مي افتد. در فروردین 
سال 62 بنا به دستور شهید همت براي تشکیل 
گردان هاي دیگر، تع��دادي از نیروها به گردان 
مالک رفتند و هاش��م هم همراه شهید کارور، 
حاج امین��ي و نصرت اکبري به گ��ردان مالک 
رفتند. در آنج��ا به علت بي احتیاطي و ناش��ي 
بودن یک نیروي بسیجي در استفاده از نارنجک، 
هاشم به موقع خود را مي رس��اند و با درآغوش 
گرفتن نارنجک به ش��دت مجروح مي شود. بر 
اثر این حادثه دست راس��ت هاشم کلهر از مچ 
قطع مي شود و دست چپش هم فقط دو انگشت 
پیروزي مي ماند. با این فداکاري هاش��م که در 
جمع نیروهاي گ��ردان بود فق��ط یک ترکش 

به صورت پیک  به هاش��م اصابت ک��رد و بقیه 
ترکش ها را هاشم با دست و بدنش مهار مي کند 
و حدود سه ماه در بیمارستان و منزل بستري 
مي شود.  شهید کلهر بعد از سخنراني حاج همت 
براي گردان مقداد، در منطقه جفیر با بمباران 
هواپیماهاي عراقي به شهادت مي رسد. با اصابت 
یک راکت در نزدیکي هاشم و دوستانش مثل 
شهید ابراهیم حسامي، شهید حسین محمدي 
و رضا هاش��مي همگي ش��هید اس��فند ماهي 

مي شوند. 

 سرداري که رفتگر شد
نگاه به سیره و س��بک زندگي و رفتاري شهدا 
براي مسئوالن مي تواند بسیار راهگشا و آموزنده 
باشد. شهید مهدي باکري از فرماندهان بزرگ 
و بنام دفاع مقدس است که شرح لطف ، محبت 
و جانفش��اني هایش براي نیروهایش در جبهه 
زبانزد بود؛ م��ردي خدایي با چه��ره اي آرام و 
آسماني. گاهي بیشتر از نیروهایش در منطقه 
کار مي کرد و اگر غریبه اي چهره خاک آلودش را 

مي دید گمان نمي کرد او فرمانده تیپ باشد. 
مهدي باکري شهردار ارومیه شده بود و شیوه 
مدیریت، اخالق مداري و زیس��ت س��المش 
زبانزد هم��گان بود. نکات جال��ب و خواندني 
زی��ادي در مدت زم��ان کوتاهي که ش��هید 
باکري ش��هردار بود وج��ود دارد. مثل زماني 
که همس��ر رفتگر محله، مریض مي شود ولي 
به او مرخص��ي نمي دادن��د و مي گفتند، اگر 
شما بروي، نفر جایگزین نداریم. این کارمند 
شهرداري نزد شهردار مي رود و درخواستش 
را مطرح مي کند. اینج��ا آقا مهدي تصمیمي 
ش��گفت انگیز مي گیرد. ب��ه رفتگر مرخصي 
مي دهد و براي خال��ي نبودن جایش خودش 

جاي او براي نظافت کوچه ها مي رود! 
یا یک روایت خیلي عجیب از نحوه اس��تخدام 
یک��ي از کارمن��دان ش��هرداري ارومیه. یکي 
از کارمن��دان ش��هرداري ارومی��ه ماج��راي 
اس��تخدامش را اینگونه ش��رح مي دهد:»تازه 
ازدواج کرده بودم و با مدرک دیپلم دنبال کار 
مي گشتم. از پله هاي ش��هرداري مي رفتم باال 
که یکي از کارکنان ش��هرداري را دیدم و از او 
پرس��یدم آیا اینجا براي من کار هس��ت؟تازه 
ازدواج کردم و دیپلم دارم. یک کاغذ از جیبش 
درآورد و امضا کرد و داد دستم گفت بده فالني، 
اتاق فالن. رفتم و کاغذ را دادم به کسي که گفته 
بود.تا امضا را دید گفت چه مي خواهي؟ گفتم 
کار. گفت فردا بیا س��رکار. باورم نمي شد. فردا 
رفتم مشغول ش��دم. بعد از چند روز فهمیدم 
آن آقایي ک��ه برگه را امضا کرد ش��هردار بود. 
چند ماه کارآموز بودم. بعد یکي از کارمندان که 
بازنشسته شده بود من جاي آن مشغول به کار 
شدم. شش ماه بعد رئیس شهرداري استعفا کرد 
و جبهه رفت. بعد از اینکه در جبهه شهید شد 
یکي از همکاران گفت در  آن مدتي که کارآموز 
بودي و منتظر بودیم که یک نفر بازنشسته شود 
تا ش��ما را جایگزین کنیم، حقوقت از حقوق 
شهردار کسر و پرداخت مي شد. یعني از حقوق 
شهید باکري. این درخواست خود شهید بود.« 
شهید مهدي باکري، مهندسي مکانیک خوانده 
بود و آخرین مسئولیتش فرماندهي لشکر 31 
عاشورا بود. شهید باکري 25 اسفند 1363 در 
رودخانه دجله به ش��هادت رسید و جسدش 

مفقود شد. 

 حسين خرازي به روايت مرتضي آويني
زماني که دس��ت راست س��ردار شهید حسین 
خرازي در جریان عملیات خیبر قطع شد، وقتي 
ایشان را به بیمارستان انتقال دادند، مي خندید 
و مي گفت:»دس��تم قطع شده، س��رم که قطع 
نش��ده.« نیروهاي لش��کر 14 امام حسین)ع( 
فرمانده با روحیه و مخلصش��ان را مثل یکي از 
اعضاي خانواده شان دوست داشتند. بدون هیچ 
چون و چرایي فرمانش را اجرا مي کردند و حاضر 

بودند جانشان را براي فرمانده شان فدا کنند. 
فرمانده هم براي نیروهایش کم نمي گذاش��ت. 
در س��خت ترین ش��رایط پا به پاي نیروهایش 
مي جنگید و برادري را در حقشان تمام مي کرد. 
ش��هید خ��رازي دو روز قب��ل از ش��هادتش 
مي گفت:»خودم را براي ش��هید ش��دن کاماًل 
آماده کرده ام.« او که روحي متالطم از عش��ق 
خدمت به سربازان اس��الم داشت وقتي متوجه 
شد ماشین غذاي رزمندگان خط مقدم در بین 
راه مورد اصابت گلوله دش��من قرار گرفته است 
به ش��دت ناراحت شد و با بیس��یم از مسئوالن 
تدارکات خواست تا هر چه زودتر، ماشین دیگري 
بفرس��تند و نتیجه را به او اطالع دهند. پس از 
گذشت چند ساعتي ماشین جلوي سنگر ایستاد 
و حاج حسین در حالي که دشمن منطقه را گلوله 
باران مي کرد براي بررس��ي وضعیت ماشین از 
سنگر خارج ش��د. یکي از تخریبچي ها در حال 
مصافحه با او مي خواست پیشاني اش را ببوسد 
که ناگهان قامت چون سرو حسین بر زمین افتاد. 
یکي از ش��اهدان مي گوید: اصاًل باورم نمي شد. 
حتي متوجه خمپاره اي که آنجا در کنارمان به 
زمین خورد، نشدم. بالفاصله سر را بلند کردم. 
ترکش هاي مؤثر و درشتي به سر و گردن خرازي 
اصابت کرده بود. هشتم اسفند سال 1365 بود و 

حاج حسین از زمین به سوي آسمان پرکشید و 
پیشاني او جایگاه بوسه عرشیان شد. 

شهید مرتضي آویني در وصف حسین خرازي 
چنین مي گوید:» وقتي از این کانال که سنگرهاي 
دشمن را به یکدیگر پیوند مي دادند بگذري، به 
»فرمانده« خواهي رس��ید، به علم��دار. او را از 
آستین خالي دست راستش خواهي شناخت. چه 
مي گویم چهره ریز نقش و خنده هاي دلنشینش 
نش��انه  بهتري اس��ت. مواظب ب��اش، آن همه 
متواضع اس��ت که او را در میان همراهانش گم 
مي کني. اگر کسي او را نمي شناخت هرگز باور 
نمي کرد که با فرمانده لشکر مقدس امام حسین 
)ع( رو به رو است . ما اهل دنیا، از فرمانده لشکر، 
همان تصویري را داریم که در فیلم هاي سینمایي 
دیده ایم. اما فرماندهان سپاه اسالم، امروز همه آن 
معیار ها را در هم ریخته اند. حاج حسین را ببین، او 
را از آستین خالي دست راستش بشناس. جواني 
خوشرو، مهربان و صمیمي، با اندامي نسبتاً الغر 
و سخت متواضع. آنان که درباره او سخن گفته اند 
بر دو خصلت بیش از خصایل وي تأکید کرده اند؛ 
شجاعت و تدبیر. حضور حاج حسین در نزدیکي 
خط مقدم درگیري، بسیار شگفت انگیز بود، اما 
مي دانستیم او کسي نیست که بیهوده دل به دریا 
بزند. عالم محضر خداست و حاج حسین کسي 
نبود که لحظه اي از این حضور، غفلت داش��ته 
باشد. اخذ تدبیر درست، مستلزم دسترسي به 
اطالعات درست است. وقتي خبردار شدیم که 
دشمن با تمام نیرو اقدام به پاتک کرده، سّر وجود 

او را در خط مقدم دریافتیم.«

 سبک مديريت يک مرد آسماني
پس از ش��هادت حاج ابراهیم همت در عملیات 
خیبر، شهید عباس کریمي به فرماندهي لشکر 
27 محمد رسول اهلل منصوب ش��د. فرمانده اي 
ش��جاع که خیلي در قید و بند عنوان و درجه و 
سلسله مراتب اداري نبود. به وقت نیاز در صحنه 
حاضر مي شد و تا آخرین قوا مسئولیت هایش را به 
بهترین شکل انجام مي داد. با بسیجي ها مأنوس و 
صمیمي بود و به آنها عشق مي ورزید. در کنار آنها 
روي خاک مي نشست، با آنها غذا مي خورد، به درد 
دل آنها گوش مي داد، آنها را راهنمایي مي کرد و تا 
آنجا که از دستش برمي آمد مشکالتشان را حل و 
فصل مي کرد و ارتباط و سرکشي از خانواده شهدا 
توس��ط او زبانزد همگان بود. این شهید بزرگوار 
جمالتي را داخل سررسید شخصي اش نوشته 
بود که کدهاي خوبي را جهت مدیریت و داشتن 
یک زندگي درست مي دهد:»خصوصیات یک 
فرمانده به این شرح است: سالمتي جسم و فزوني 
علم، مشورت با نیروها، سعه صدر و نداشتن حس 
انتقام، برخورد با افراد تحت فرماندهي از راه ارشاد 
و موعظه، در کنار همه تاکتیک ها، از همه مهم تر، 
فاصله نگرفتن از خداست. فرمانده اي که ابتکار 
عمل نداشته باشد، تسلیم اس��ت. ابتکار عمل، 

سالح برنده مومن است.«
 شهید کریمي در روز 24 اسفندماه 1363 طي 
عملیات بدر بر اثر اصابت ترکش خمپاره به فیض 

شهادت نائل آمد. 
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88498481ارتباط با ما

ش�هيد مهدي باک�ري از فرماندهان 
بزرگ و بن�ام دفاع مقدس اس�ت که 
شرح لطف ، محبت و جانفشاني هايش 
ب�راي نيروهاي�ش در جبه�ه زبانزد 
بود؛ مردي خدايي ب�ا چهره اي آرام و 
آسماني. گاهي بيش�تر از نيروهايش 
در منطقه کار مي کرد و اگر غريبه اي 
چهره خاك آل�ودش را مي ديد گمان 
نمي ک�رد او فرمان�ده تي�پ باش�د

حدود 210 هزار شهيد در دوران دفاع 
مقدس، به خوبي به مردم ايران نشان 
داد که ش�هيد ديگر نه داستاني در 
واقعه عاشورا که تبديل به واقعيتي 
عيني شده است. مردم ايران حتي 
در دورافتاده تري�ن روس�تاها ني�ز 
شاهد تش�ييع پيكر ش�هدا بودند
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