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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

29 خرداد سالروز دومين تجاوز نظامي منافقين به خاك ايران
اشغال مهران نفاق را به قتلگاه مرصاد کشاند

29 خردادماه 1367 يک روز پس از حمله 
منافقین به خطوط مرزي استان ايالم، شهر 
کوچک مهران ک��ه پیش تر چن��د بار بین 
نیروهاي ايراني و عراقي دست به دست شده 
بود، اشغال شد. البته اين شهر مرزي در زمان 
تجاوز نفاق خالي از س��کنه بود و متجاوزان 
نیز نتوانستند بیشتر از س��ه روز در آن دوام 

بیاورند و اول تیرماه مجبور به فرار شدند. 
پیش درآمد تج��اوز نظامي س��ازمان نفاق 
هرچند به عملیات آفت��اب و حمله به فکه 
برمي گردد، ام��ا آنها تقريباً از س��ال 64 به 
صورت گسترده در عراق حضور يافته بودند. 
چنانکه در سال 65 مسعود رجوي رسماً در 
فرودگاه بغداد مورد اس��تقبال سران حزب 
بعث عراق قرار گرفت و ساعتي بعد با صدام 
در کاخ رياس��ت جمه��وري مصافحه کرد. 
رويدادي که باعث شد بسیاري از همپیمانان 
سازمان سعي کنند دامن شان را از رسوايي 
فضاحت ب��اري ک��ه در پیش ب��ود، دور نگه 

دارند. 
تا مدتي مجاهدين در عراق دست به کارهاي 

تبلیغاتي مي زدند و سعي مي کردند به شکل 
علني خود را با سیاست هاي رژيم بعث عراق 
همسو نشان ندهند. البته از همان سال هاي 
65 - 64، گزارش هايي از دخالت نیروهاي 
اين س��ازمان در بازجويي و حتي ش��کنجه 
اس��راي ايراني مخابره مي شد، لیکن سعي 
عمومي س��ازمان بر اين بود تا سیاست هاي 
مستقلي را نسبت به سیاست هاي حزب بعث 

عراق به نمايش بگذارد. 
اتفاقات س��ال 67 اما طوري رق��م خوردند 
که پرده هاي ريا براي همیش��ه کنار رفتند. 
در اولین روزهاي آغاز اين سال، واحدهاي 
نظامي س��ازمان منافقین تهاجمي علني را 
به منطقه م��رزي فکه آغ��از کردند، آن هم 
با اس��تفاده از تانک ها و ماشین هاي زرهي 
که عراق در اختیارش��ان گذاشته بود. حاال 
ديگر جاي هیچ چ��ک و چانه اي نمانده بود 
که س��ازمان مجاهدين در مسابقه وقاحت 
و خیانت مقام اول را کس��ب کرده اس��ت. 
نیروهايش دوشادوش سربازاني به کشورمان 
حمله مي کردند که از س��ال ها پیش تحت 
عنوان ارتش بعث، صدها کیلومتر از مرزهاي 
مش��ترک ايران و عراق را به خ��اک و خون 

کشیده بودند. 
با انجام عملیات آفتاب در هشتم فروردين 

ماه 67، گروه هاي ضد انقالبي اندکي که 
همچنان روابط سیاس��ي و تشکیالتي با 
سازمان داشتند از منافقین تبري جستند. 
حاال که منافقین چیزي در طبق سیاسي 
خود نداشتند، سعي در جبران مافات در 
میدان جنگ کردند. اما آفتاب دستاورد 
نظامي خاصي در پي نداش��ت و نوبت به 
عملی��ات چلچ��راغ در اواخ��ر خردادماه 
1367 رس��ید. عملیاتي که طي آن شهر 
مرزي مه��ران به اش��غال نیروهاي نفاق 
درآمد و براي مدت کوتاه��ي پرچم اين 
سازمان در خانه هاي ويران شده اين شهر 

به اهتزاز درآمد. 
»امروز مهران، فردا تهران« شعاري بود که 
يکي از نمايندگان تن��دروي کنگره امريکا 
در دهان منافقین انداخت. او چند روز پس 
از عملی��ات چلچراغ در يک س��خنراني در 
جمع نیروهاي سازمان گفته بود: »دست از 
تالش برنداريد! به زودي از مهران تا تهران 
رژه خواهید رفت.« همین حرف هاي دهن 
پرکن آن قدر به مذاق منافقین خوش آمد 

که تنها يک ماه و سه روز بعد از عقب نشیني 
از مه��ران، در عملیاتي موس��وم به »فروغ 
جاويدان« س��وداي فتح تهران کردند. اگر 
آنها در عملیات آفتاب تیرخالصي به حیثیت 
نداشته سیاسي شان زده بودند، مزه پیروزي 
نصفه و نیمه در چلچراغ آن قدر در دهانشان 
ش��یريني کرده بود که اين ب��ار در عملیات 
»فروغ جاوي��دان« تمام��ي نیروهاي خود 
را از سراس��ر اروپا و امريکا به میدان جنگ 

فراخوانند. 
در واقع عملیات چلچ��راغ و موفقیت کوتاه 
مدتش، وسوس��ه اش��غال تهران را به س��ر 
منافقان انداخ��ت. لذا براي ي��ک پیروزي 
سريع، بزرگ و غافلگیرکننده، هرچه داشتند 
پاي کار آوردند و تمامي قواي خود را در يک 
ديوانگ��ي محض به عم��ق خاک هاي ايران 

اسالمي گسیل ساختند. 
منافقین سراسیمه و با عجله وارد مهلکه اي 
ش��دند که در آن هوانیروز، نی��روي هوايي، 
گردان هاي سپاه، بسیج و ارتش، براي قتل 
عامشان لحظه شماري مي کردند. عملیات 
مرصاد در پنجم مرداد م��اه 1367 نه تنها 
شیريني فتح چند روزه مهران را از زير زبان 
منافقان بیرون کش��ید، بلکه کمر سازمان 

نفاق را براي همیشه درهم شکست. 

  عليرضا محمدي
28 خردادم�اه 1367 منافقين دومي�ن حمله س�ازمان يافته نظامي خ�ود را به خاك 
کش�ورمان انجام دادند. اولي�ن تجاوز آنها با ن�ام عمليات آفتاب در هش�تم فروردين 
ماه 67 ب�ه منطقه فكه ص�ورت گرفته ب�ود و در دومين خيانت آش�كار ب�ه زادبوم آبا 
و اجدادي ش�ان، به ش�هر مهران حمل�ه  کردن�د. در گزارش زي�ر به ص�ورت اجمالي 
بررس�ي مي کنيم که چطور اش�غال مهران، منافقين را در سراشيبي س�قوط فرو برد. 

ريشه بس�ياري از ويژگي هاي اخالقي 
ش�هيدان مدافع حرم از کودکي شان 
سرچشمه مي گيرد. شما به عنوان پسر 
ارشد شهيد احمدي اطالع داريد دوران 
کودکي پدرتان تحت تاثير چه شرايط و 

آموزه هايي سپري شد؟
پدرم متولد س��ال 1355 اس��ت و آنطور که از 
اقوام و بستگان شنیده ام از همان دوران کودکي 
مورد محبت همه قرار داشت و همه پدر را بسیار 
دوست داش��تند. عموهايم تعريف مي کنند که 
دوران تحصیل پدرم با دفاع مقدس همزمان شده 
بود و پدرم نیروهاي رزمنده را که مي ديد خیلي 
دوست داشت به آنها کمک کند. سنش خیلي کم 
بود و نمي توانست به عنوان نیروي رزمي به جبهه 
اعزام شود ولي در همان عالم کودکي هر کمکي 
که از دس��تش برمي آمد براي رزمنده ها انجام 
مي داد. به خواهرهايش مي گفت کاله و دستکش 
درست کنید تا به رزمندگان هديه بدهیم. تا اينکه 

پس از گرفتن سیکلش وارد سپاه مي شود. 
نحوه رفتار و تعامل شهيد با شما و ديگر 

اعضا در خانه چگونه بود؟
پدرم در خانه مهربان و خوش��رو ب��ود و با تمام 
مش��کالت کنار مي آمد. براي خان��واده خیلي 
زحمت مي کش��ید. بس��یار صبور بود و در اوج 
سخت ترين مش��کالت صبوري پیشه مي کرد. 
به خواهرهايم مي گفت همیشه صبوري پیشه 
کنند و عجوالنه تصمیم نگیرند. مي گذاش��ت 
زمان همه چیز را حل کند. تم��ام درد دل هاي 
من با پدرم بود. مثل دو رفیق ب��ا هم بوديم. هر 
هفته با هم کوه و استخر مي رفتیم. سعي مي کرد 
تیراندازي کردن و ش��نا کردن را ب��ه خوبي ياد 
بگیرد. مي گفتم پدر دوس��ت دارم شنا کردن را 
تو يادم بدهي؟ قبول کرد و با هم که به اس��تخر 
مي رفتیم من را به قسمت عمیق استخر مي برد و 
به وسط استخر پرت مي کرد. چند جلسه به اين 
صورت تا مرز خفگي رفتم و در آخر شناکردن را 
به من ياد داد. مي گفت جواد جان هر کاري را که 
مي خواهي انجام بدهي به بهترين ش��کل انجام 
بده. بحث کنکور و انتخاب رشته دانشگاهم که 
پیش آمد به من مي گفت جوادجان طوري درس 
بخوان که در آن رشته نمونه شوي و در هر کاري 
که هستي بهترين باش. تأکید داشت هرکاري که 
مي خواهي انجام دهي براي رضاي خدا باشد نه 
براي شخص خاصي. خودش هم هر کاري انجام 
مي داد براي رضاي خدا ب��ود و در هنگام انجام 
وظیفه کارهايش را به نحو احسن انجام مي داد. 

در محل کار چطور نيرويي بودند؟
اگر با هم��کاران پدرم صحبت کنید به ش��ما 
خواهن��د گفت که ش��هید احم��دي در محل 
خدمتش شخصي متعهد، منظم و منضبط بود. 
همکارانش از اخالق خوب پدر تعريف مي کنند و 

مورد اعتماد همه همکارانش بود. به دور از دروغ 
و ريا بود و واقع��اً خالصانه و جهادگرانه خدمت 
مي کرد. هر مأموريتي که به او مي دادند با جان و 
دل مي پذيرفت و داوطلب انجام مأموريت هاي 
سخت مي شد. روحیه جهادگري داشت و شجاع 

و نترس بود. 
چه شد تصميم گرفتند به عنوان رزمنده 

مدافع حرم راهي سوريه شوند؟
پدرم چند سال پیش و در سال 92 مي خواست به 
سوريه برود که ما اجازه نداديم. شخص معتقدي 
بود. حديثي از حضرت علي)ع( داريم که پدر به 
آن اعتقاد داشت. حديث اين بود که اگر مسلماني 
صداي مظلومي را بشنود و به ياري اش نرود، آن 
شخص مس��لمان نیس��ت. پدرم و امثال پدرم 
صداي مظلومیت بچه هاي ش��یعه را شنیدند و 
به کمک و ياري  شان رفتند. پدرم به خاطر بي  بي 
حضرت زينب)س( و حرمش رفت تا کاري انجام 
دهد. حضرت آقا مي فرمايند اگر مدافعان حرم 
نبودند االن بايد با  نیروهاي داعش در کرمانشاه و 
همدان مي جنگیديم. رفتند تا ما االن در آسايش 
و امنیت زندگي کنیم. به مادرم مي گفت من تا 
چند صباح ديگر زنده هستم. وقتي اين حرف را 
مي گفت ما ناراحت مي شديم که چرا اينطوري 
صحبت مي کند. به بهترين ش��کل به خانواده 
خدمت مي ک��رد و مهرباني هايش زي��اد بود. تا 
اينکه س��ال 94 از ما اجازه نگرفت و به صورت 
خودج��وش و داوطلبانه براي اعزام به س��وريه 
راهي تهران شد. ما فکر کرديم براي مأموريت 
داخلي به تهران رفته ولي وقتي از تهران تماس 
گرف��ت نصیحت هاي هنگام رفتن��ش را کرد و 
گفت در حال رفتن به سوريه است. وقتي ديديم 
خودش پافشاري مي کند ما هم راهي اش کرديم. 
در کلیپ هايش ک��ه قبل از رفت��ن به عملیات 
خان طومان گرفته اند، وقتي به شهید احمدي 
مي گويند حاجي چه خبر؟ مي گويد جانم فداي 

رهبر. واقعاً جان فداي رهبر بود. 
اسارتش�ان در س�وريه چگونه اتفاق 

افتاد؟
به گفته همرزمان پدرم، ايشان خستگي ناپذير 
در عملیات هاي مختلف حاضر مي شد تا اينکه 
س��ه روز مانده بود به بازگش��ت پدرم، عملیات 
مهمي در خان طومان انجام مي شود. گويا نیروها 
در آنجا محاصره مي ش��وند و درخواس��ت نیرو 
مي کنند. وقتي درخواس��ت نیرو از تیپ پدرم 
مي کنند پدرم داوطلبانه وارد عملیات مي شود. 
پدرم به همراه دو تن ديگ��ر از نیروها در پاتک 
تروريس��ت ها گیر مي کنند و 94/9/29 اس��یر 
مي ش��وند. يکي از رزمن��دگان تعريف مي کرد 
يکي از نیروها را همانجا شهید مي کنند و پدرم 
را به همراه رزمنده اي ديگر به اسارت مي برند. 
آن رزمنده اسیر بعد از 14 ماه اسارت به همراه 

يک فرد س��وري فرار مي کند. همرزمي که 14 
ماه همراه پدرم اس��یر بود، تعري��ف مي کرد در 
اولین روز اسارت آنها را از يک تونل رد مي کنند 
و چنان کتک مي زنند که کمر دوست همرزم و 
فک پدرم مي شکند. به شديدترين شکل شالق 
مي زدند و شکنجه مي کردند. از همین جا 14 ماه 
اسارت پدرم در چنگال تروريست هاي تکفیري 

شروع مي شود. 
اطالع داريد در اين 14 ماه اسارت چه بر 

پدرتان گذشت؟
دوستشان تعريف مي کردند در 200 روز ابتدايي 
اسارتمان ما را داخل يک و نیم متر جا انداخته 
بودند و وقت��ي بیرون مي آوردن��د به مدت پنج 
ساعت زير آفتاب داغ سوريه مي بستند. در اين 
200 روز ذوبشان کردند. پدرم نزديک به 103 
کیلو وزن داشت و همرزمشان مي گفت در طول 
دوران اسارت وزن پدرم به 60 کیلو رسیده بود. 
بعد از اينکه آنها را زير آفتاب نگه مي داش��تند، 
داخل سلولي يک و نیم متري مي انداختند که 
يکي بايد در آن دراز مي کشید و يکي مي ايستاد. 
دوس��ت پدرم مي گفتند ش��هید احمدي يک 
بار هم خم به ابرو نیاورد و همیش��ه ش��جاعانه 
مقاومت کرد و از هیچ چیزي نمي ترس��ید. اگر 
عکس اسارت پدرم را ببینید هیچ نشاني از ترس 
در صورتش نیست و با لبخندي همه شان را به 

سخره گرفته است. 
شهادت پدرتان چگونه اتفاق افتاد؟

بعد از 14 ماه وقتي همرزم پدرم با يکي ديگر از 
برادران سوري فرار مي کند، چند نفر را به هالک 

مي رس��انند. فرداي آن روز وقتي تروريست ها 
مي بینند چند نفر کشته ش��ده اند، براي تالفي 
پدرم را ش��کنجه مي کنند. به ق��دري پدرم را 
شکنجه مي کنند که س��ر و دماغش مي شکند. 
پیکر مطهرش را که آوردند آثار شکنجه تا حدي 
قابل مالحظه بود. آنقدر پدرم را شکنجه مي کنند 
که بیهوش مي شود و بعد دو تیر خالصي يکي 
در س��ینه و يکي در قلبش مي زنند و ايشان را 
به شهادت مي  رسانند. پیکرشان را بعد از چهار 
ماه به ايران تحويل مي دهند. 13 خرداد تشییع 
پیکر پدر بود و جمعیت زيادي در کرمانش��اه و 
در ماه مبارک رمضان براي تش��ییع آمده بود. 
فرماندهان استان مي گفتند تا به حال تشییعي 
به اين باشکوهي در استان نديده  بوديم. به خاطر 
مظلومیت، زجر و شکنجه اي که پدرم کشیده 
بود مردم زحمت کشیدند و آمدند تا با اين شهید 

بزرگوار ديداري کنند. 
در اي�ن 14 م�اه ب�ا پدرت�ان ارتب�اط 

داشتيد؟
روي ايش��ان يک عمل جراحي انجام مي دهند 
و قفسه سینه اش را مي شکافند. نمي دانیم چه 
عمل جراحي اي روي پدرم انجام مي دادند ولي 
وقتي سینه اش را باز مي کنند که وضعیت پدرم 
خیلي وخیم مي شود. براي اينکه بتوانند پدرم 
را زنده نگ��ه دارند او را به مدت س��ه ماه به يک 
زندانبان پیر مي سپارند. اين زندانبان هم براي 
رضاي خدا ارتباطي براي ما به وجود مي آورد و ما 
توانستیم با پدرم به صورت تلگرامي صحبت هاي 
کمي داشته باشیم. چند قطعه عکس برايمان 

فرستاد و اين سه ماه برايمان خیلي خوب بود. 
چه حرف هايي بين تان رد و بدل شد؟ 

بگذاري��د اينط��ور ش��جاعت پ��درم را برايتان 
روش��ن کنم. ش��هید احمدي در طول مدتي 
که آنجا بود به زبان عربي مس��لط ش��ده بود و 
متوجه  مي ش��ود تروريس��ت ها مي خواهند در 
منطقه اي که پدرم قبل از اسارت آنجا خدمت 
مي کرده، عملیات انجام دهند. گويا تروريست ها 
مي خواستند در منطقه حلب عملیات کنند که 
پدرم متوجه مي ش��ود. به من پیغام مي دهد و 
مي گويد س��ريع اين موضوع را به بچه ها انتقال 
بده. با ما هم به صورت رم��زي و با زبان کردي 
صحبت مي کرد. پیغام داد جايي که من خدمت 
مي کردم مي خواهند آنجا عملیات کنند و سريع 
به بچه هاي تهران انتقال دهید تا از آنجا به بچه ها 
بگويند موقعیت را تخلیه کنند و کسي در محل 
نماند. اط��الع مي دهند س��ريعاً جابه جايي ها 
انجام شود و سنگر بگیرند و از نظر استراتژيکي 
هرکاري که مي خواهند انجام دهند چون تا چند 
روز آينده در اين منطقه عملیات خواهد شد. ما 
هم س��ريع اين پیام را انتقال داديم و اين نیت 
پلید تروريست ها خنثي شد و آنها نتوانستند به 
هدفشان برسند. شهید احمدي در اسارت هم به 
فکر بچه ها بود و از همانجا با آن وضعیت دشوار با 

شجاعت تمام مي خواست مفید واقع شود. 
در طول اين مدت اميدي به بازگش�ت 

پدرتان داشتيد؟
اسارت و چشم انتظاري خیلي سخت است. ما 
هم همیشه دست به دعابوديم که روزي ايشان 
نزد خانواده برگردد. دلمان برايش تنگ ش��ده 
بود ولي راه��ي که خودش انتخ��اب کرده بود 
شهادت بود و برگشتي نداش��ت. قبل از اعزام 
وقتي مي گفت من تا چند صباح ديگري زنده 
نیستم را خودش مي فهمید که چه مي گويد ولي 
ما نمي دانستیم از اين حرف چه منظوري دارد. 
حضرت زينب)س( پ��درم را خريد و خدا مورد 
قبولش قرار داد. به س��ختي اسارت کشید و در 
نهايت شهید شد. نبود پدر براي همه مان خیلي 
سخت اس��ت. ش��هدا زنده اند،  هر چند حضور 
فیزيکي اش را حس نمي کنیم ولي معتقديم که 
ايشان زنده است و به خانه و خانواده سرکشي 
مي کند.   شکر خدا ايشان ما و استان کرمانشاه را 
سربلند و سرافراز کرد و امیدوارم بتوانیم راهش 

را ادامه دهیم و ايشان را سرافرازتر کنیم. 

پسر شهيد مدافع حرم فريدون احمدي در گفت وگو با »جوان« از 14 ماه اسارت پدر در چنگال تروريست هاي تكفيري مي گويد

بابا قبل از اعزام 103 کيلو وزن داشت و در طول دوران اسارت وزنش به 60 کيلو رسيده بود
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 احمد محمدتبريزي
در ميان شهيدان مدافع حرم شهيد فريدون احمدي سرگذشت عجيبي نسبت به بقيه دارد. 
شهيد احمدي که يک بار قصد رفتن به سوريه را در سال 92 داشت با مخالفت خانواده نتوانست 
به مقابله با تروريست هاي تكفيري بپردازد. پس از چند سال وقفه اين پاسدار کرمانشاهي در 
سال 94 به صورت داوطلبانه عازم سوريه  و در همان اولين اعزام اسير و شهيد مي شود. شهيد 
احمدي در طول 14 ماه اسارت شديدترين شكنجه هاي تروريس�ت هاي تكفيري و سلفي را 
تحمل مي کند تا در آخر به درجه رفيع شهادت نائل مي آيد. در وصف سختي هايي که شهيد 
احمدي در طول اسارت کشيده همين بس که هنگام اعزام وزنشان به 103 کيلو مي رسيده و 
پس از گذشت چند ماه از اسارت 60 کيلو بيشتر وزن نداشته است. پيكر شهيد فريدون احمدي 
پس از چهار ماه، 13 خرداد ماه امسال در استان کرمانشاه با حضور پرشور مردم تشييع شد. 
از اين ش�هيد بزرگوار يک فرزند پس�ر و دو فرزند دختر به يادگار مانده است. جواد احمدي، 
پسر ش�هيد در گفت وگو با »جوان« روايتگر روزهاي رشادت، ش�جاعت و ايثار پدرش است. 
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