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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

يادکرد

17 آذر 1359 بعثي ها با خوشحالي 
تصوير بدن بي سر و پيكر خونين  شاهرخ ضرغام را پخش کردند

هراس دشمنان از هيبت حر انقالب
   احمد محمدتبريزي

انقاب اس�امي و به تب�ع آن دفاع مقدس 
سر منشأ تحوالت زيادي براي افراد جامعه 
شد؛جواناني که به واس�طه نفس حق امام 
خميني)ره( دريچ�ه ديگري به رويش�ان 
گشوده ش�د و مس�ير زندگي ش�ان براي 
هميشه تغيير پيدا کرد. حضور در جبهه ها و 
شهادت، اين جوانان را به کساني که سال ها 
بعد درباره زندگي و مبدأ تحوالتشان مطالعه 
مي کنند، معرفي کرد. برخي همچون حر بن 
رياحي به يكباره مس�ير تاريكي  را پشت 
س�ر نهادند و از ضالت به نور و روشنايي و 
از گمنامي به افتخار و جاودانگي رسيدند. 
شاهرخ ضرغام يكي از چهره هاي بي مانند 
دف�اع مقدس اس�ت؛ جوان�ي ب�ا زندگي و 
سرگذش�تي منحص�ر به ف�رد ک�ه او را از 
ديگر رزمندگان و ش�هيدان جدا مي کند.

 31 سال بیشتر عمر نکرد ولي در همین مدت 
کوتاه، داس��تان ها و ماجراهاي زیادي را از سر 
گذراند تا اینکه یک روز چشم باز کرد و خود را 
در آبادان و میان گروه هاي فدائیان اسالم دید. 
بازواني پر قدرت و عضالني، هیکلي درش��ت 
و هیبت��ي پ��ر ق��درت، ش��مایلي پهلوان��ي 
شکس��ت ناپذیر از ش��اهرخ س��اخته بود. در 
جواني به س��راغ کش��تي رفت و سنگین وزن 

کش��تي مي گرفت. اس��تعداد بدني اش باعث 
ش��ده بود خیلي خوب پله هاي ترقي را یکي 
پس از دیگري ط��ي کند. قهرم��ان جوانان و 
نایب قهرمان بزرگساالن شد و اندک زماني بعد 
به اردوي تیم ملي کشتي فرنگي دعوت شد تا 

تیم المپیک ایران را همراهي کند. 
مثل خیلي از لوطي هاي روزگاران قدیم باطني 
روشن و دلي ساده داش��ت و درست از همین 
ساده دلي ضربه خورد. دوس��تان ناباب او را از 
مسیر ورزش و پهلواني جدا کردند و شاهرخ از 
آن به بعد به جاي زورآزمایي روي تشک کشتي 
به دعوا و چاقوکشي در کوچه و خیابان پرداخت. 
هیکل قوي و درشتش اعتماد به نفس زیادي به 
او داده بود. نام شاهرخ لرزه بر اندام جوانان آن 
روزها مي انداخت و او در قدرت نمایي و قدرت 

بي مانند بود. 
شهید ضرغام براي تحول به یک بهانه و تلنگر 
نیاز داش��ت. بزرگي را مي خواس��ت که جاي 

پدر را برایش بگیرد و دس��ت محبت بر سرش 
بکشد. از 12 سالگي طعم یتیمي را چشیده بود 
و بزرگمردي را طلب مي کرد تا به او راه را نشان 
بدهد. دلش براي روزهاي پاک جواني، تشک 
کشتي و ورزش کردن تنگ شده بود ولي این 

بار معرکه جنگ او را مي خواند. 
نفس روحاني امام خمیني)ره( در سال 1357 
تأثیر شگرفي روي شاهرخ گذاشت و از او انسان 
دیگري س��اخت. امام همان پدر مهرباني بود 
که شاهرخ سال ها به دنبالش مي گشت. وقتي 
صحبت هاي حضرت امام در تلویزیون پخش 
مي شد، با احترام مي نشست، اشک مي ریخت 
و با دل و جان گوش مي کرد. مي گفت: عظمت 
را اگر خدا بدهد، مي ش��ود خمیني، با یک عبا 
و عمامه آمد اما عظمت پوشالي شاه را از بین 
بُرد. همیشه مي گفت: هرچه امام بگوید همان 
است. حرف امام براي او فصل الخطاب بود. براي 
همین روي س��ینه اش خالکوبي کرد: فدایت 

شوم خمیني. 
پ��س از آن ب��ود که س��ربازي وفادار ب��ه امام 
شد. ش��اهرخ حاال هیچ ش��باهتي به روزهاي 
گذش��ته اش ندارد. زمان��ي که از گذش��ته و 
زندگي اش حرف مي زد، داس��تان ُحر را بازگو 
مي کرد و خودش را ُحر نهضت امام مي دانست. 
مي گف��ت: ُحر قب��ل از همه به می��دان کربال 

رفت و به ش��هادت رس��ید، من هم باید جزو 
اولین ها باش��م. وقتي حضرت امام فرمود: به 
یاري پاسداران در کردستان بروید. دیگر سر 
از پا نمي شناخت. حماسه هاي او در سنندج، 
سقز، شاه نشین و بعدها در گنبد ، الهیجان ، 

خوزستان و... مثال زدني است. 
ش��روع جنگ دوباره او را در ص��ف اول دفاع و 
جهاد قرار داد. در آبادان هیچ کس بهتر از سید 
مجتبي هاشمي نمي توانست دلیرمرداني چون 
ش��اهرخ ضرغام را گرد هم آورد. دفاع جانانه 
گروه فدائیان اسالم به رهبري شهید هاشمي، 
سرعت دشمن بعثي را در تهاجم گرفت و اجازه 

نداد آبادان به اشغال درآید. 
نام��ش در دل نیروه��اي دش��من ه��راس 
مي انداخت. در آنس��وي جبهه ها س��ربازان 
عراقي با شنیدن نام شاهرخ لرزه بر اندامشان 
مي افتاد. آنقدر دالورانه جنگید که دشمنان 
براي س��رش جایزه تعیین کردند. وقتي در 
هفدهم آذر 59 در دش��ت هاي شمال آبادان 
شهید شد، ولوله اي در جبهه دشمن به پا شد. 
عراقي ها با خوشحالي تصویر جنازه یک شهید 
را پخش مي کردند که بدني بي سر و تني پر از 
تیر و ترکش داشت و غرق در خون بود. گوینده 
عراقي مي گفت: ما ش��اهرخ، جالد حکومت 
ایران را کشتیم! پس از شهادت سراسر دشت 
را به دنبال پیکر یا اثري از شاهرخ گشتند. هیچ 
اثري و نشاني از شهید ضرغام نمانده بود. حاال 
مزار شاهرخ تمام خاک ایران است  و یادش در 

تمام دل ها زنده. 

  صغري خيل فرهنگ 
مق�ام معظ�م رهب�ري صب�ر همس�ران 
جانب�ازان و تحم�ل آنها بر رنج و س�ختي 
خدمت به جانبازان را ايثارگ�ري واقعي و 
يک جهاد و حماس�ه خوانده ان�د. به واقع 
همس�ران جانب�ازان دوش�ادوش آنها در 
همه مراحل و سختي ها ايستادگي کردند 
و در جه�اد آنها س�هيم هس�تند. جانباز 
غامحس�ين مه�دي زاده از جانب�ازان 
ش�يميايي دف�اع مقدس اس�ت ک�ه يک 
س�الي مي ش�ود براي درم�ان و پيوند ريه 
به ته�ران مهاجرت ک�رده و در اين ش�هر 
ماندگار شده است. بتول عالمي همسرش 
نيز در تمامي مراحل زندگي او را همراهي 
کرده اس�ت. براي آش�نايي ب�ا برگ هايي 
از زندگي ي�ک جانب�از دفاع مق�دس، به 
گفت وگو با جانباز غامحسين مهدي زاده 
و همس�رش بت�ول عالم�ي پرداخته ايم. 

همسر جانباز
زماني که با آقاي مه�دي زاده ازدواج 

کرديد، ايشان جانباز بودند؟ 
بله، ما س��ال 1377 ب��ا ه��م ازدواج کردیم. 
نسبت فامیلي با هم داشتیم و من در جریان 
مجروحیت هاي دوران جنگ ش��ان بودم. آن 
زمان ایشان 30 سال داشت و دبیر قرآن بود. 

جانبازي ايش�ان مربوط به چه زماني 
است؟

 آقاي مهدي زاده در سن 14 سالگي به جبهه 
رفت و بعد از مدتي حضور در سال 1365 در 
روند اجراي کربالي5 جانباز شدند. ایشان بعد 

از مجروحیت باز هم به جبهه رفت. 
قاعدت�ًا زندگ�ي ب�ا ي�ک جانب�از 
س�ختي هايي را دارد، چرا اين مسير 

را انتخاب کرديد؟
راستش هرگز فکر نمي کردم اینقدرها سخت 
باشد. همسرم در زمان جنگ شیمیایي شده 
بود. هم دیدش دچار مش��کل شده بود  و هم 
اوضاع ریه اش به خاطر تأثیر گازهاي شیمیایي 
وخیم ب��ود. از حدود چهار س��ال پیش حال 
و روزش��ان وخیم تر شده اس��ت. با همه اینها 
من عالقه داش��تم که زندگي مش��ترکم را با 
یک جانباز آغاز کن��م و در کنار یک جانباز به 

تعالي برسم. 
با مقوله ايثارگري آشنايي داشتيد؟

بله، عمویم رضا عالمي از شهداي دفاع مقدس 
هستند. ایشان در سن 22 س��الگي در سال 
1361 به شهادت رسید. عمو وقتي به مرخصي 
مي آمد از جبهه و جهاد و ایثارگري رزمنده ها 
برایمان صحبت مي کرد. شهادت عمو در آن 
سنین جواني بعدها باعث ش��د تا من به فکر 

ازدواج با یک جانباز بیفتم. 
االن اوضاع جسمي آقاي مهدي زاده 

چطور است؟
هر روز که از جانبازي ایشان مي گذرد شرایط 
سخت تر و سخت تر مي ش��ود. این روزها که 
بحث مدافعان حرم در جریان است، با خودم 
مي گویم  اي کاش هیچ ک��دام از این عزیزان 
جانباز نشوند. شهادت عاقبت شان باشد. خیلي 
سخت است کنار جانباز بنشیني و دردهایش 
را حس کني و کاري از دس��تت برنیاید. من 
دردهاي همس��رم را با همه وجود احس��اس 
مي کنم. مدت هاس��ت که همسرم نمي تواند 
از خانه بیرون بیاید چون دائم باید اکس��یژن 
بگیرد. یعني فاصله اتاق تا سرویس بهداشتي 
را هم بدون استنشاق اکسیژن نمي تواند طي 
کند. وقتي مهمان مي آید و ایشان مي خواهد 

با کس��ي صحبت کند دائم باید مراقب تنگي 
نفس و سرفه هایش باشیم. همسرم جانباز 70 
درصد است. سال ها در آموزش و پرورش معلم 
قرآن بود و حتي استفاده از گچ آزارش مي داد. 
شرایط ما به گونه اي است که براي یک ثانیه 
خودمان هم نمي توانی��م برنامه ریزي کنیم، 
چون اصاًل وضعیت جسمي همسرم مشخص 
نیس��ت. حال و احوال جانبازان را نمي ش��ود 
پیش بیني کرد. همه این دردها و س��ختي ها 
یک طرف، نوع دید و نگاه مردم هم به جانبازان 

درد دیگري است که باید با آن کنار بیاییم. 
مگر شاهد چه نوع برخوردي از سوي 

ديگران هستيد؟ 
ببینید! جانب��از خودش دردهای��ي دارد که 
با آن کنار مي آید اما گاهي ش��اهد رفتارها و 
طعنه ها و کنایه هایي هس��تیم که کاممان را 
تلخ مي کند. برخي از مردم قدر امنیت امروز 
کش��ورمان را نمي دانند که چه خون ها براي 
امنیت ایران اسالمي ریخته شده است. عموي 
شهیدم مي گفت: من به چشم خود دیدم که 
بعثي ها با جن��ازه زنان و دختران��ي که مورد 
تجاوز قرار داده بودند، سنگر درست مي کردند. 
دیدن این تصاویر براي بچه هاي رزمنده بسیار 
سخت و تلخ بود. خیلي مسائل و خاطرات تلخ 
و ناراحت کنن��ده جنگ گفته نش��د تا خاطر 
مردم مکدر نش��ود اما این بدان معنا نیس��ت 
که به همت آنها و دالوري ش��هدا و جانبازان 
ما بي احترامي ش��ود. مردم نباید جانبازان و 
شهدا را فراموش کنند. متأس��فانه امروز نوع 
نگاه مردم و برخي مسئوالن به جانبازان اصاًل 

نگاه خوبي نیست. 
چه حرفي با مردم داريد؟

من و آقاي مهدي زاده حدود 20 سال در کنار 
هم هستیم. س��ختي ها و تلخي ها هست اما 
عش��ق به همراهي با جانباز و جه��اد در کنار 
ایشان من را صبورتر مي کند. از شما خواهش 
مي کنم به مردم بگویید نگذارید جانبازان ما 
حرف و کنایه بشنوند. ما براي درمان و پیگیري 
اوضاع همسرم از اصفهان به تهران آمدیم و به 
خاطر شرایط جسمي ایشان مجبور به پیوند 
ریه شدیم اما بعد از پیوند متأسفانه براي تهیه 
داروهاي ایشان به شدت دچار مشکل شدیم و 
بنیاد حمایت چنداني نسبت به تأمین داروها 

ندارد. براي ت��داوم درمان همس��رم مجبور 
شدیم یک سالي در تهران اجاره نشین باشیم. 
ان شاءاهلل به اصفهان بازمي گردیم تا در صورت 
نیاز هر ماه یک بار براي انجام تست و چکاپ 

به تهران بیاییم. 

جانباز غامحسين مهدي زاده 
آق�اي مه�دي زاده متولد چه س�الي 

هستيد و کي وارد جبهه ها شديد؟
من متولد سال 1347 هستم. زماني که جنگ 
آغاز شد، محصل بودم. آن زمان با راهنمایي 
یکي از معلمانمان که بسیجي بود و رابط هالل 
احمر، آموزش هاي امدادگ��ري را دیدم. 16 
سال داشتم که درس و تحصیل را رها کردم 

و راهي میدان نبرد ش��دم. اواخر سال 1364 
بود که با جمعي از بچه ها ح��دود 40 نفر که 
دوره امدادگ��ري دیده بودن��د، راهي جبهه 
شدیم. ابتدا من را به خاطر سن کم و جثه ریزم 
نمي پذیرفتند. آنقدر گریه و زاري کردم تا در 

نهایت با اعزامم موافقت شد. 
وقتي مسئوالن نمي گذاشتند در آن 
سن و س�ال به جبهه برويد، خانواده 

چطور موافقت کردند؟
اول خانواده ام اصاًل خبر نداشتند، من از خانه 
فرار کردم و به جبهه رفتم. بعد هم که متوجه 
شدند دیگر مانع اعزامم نشدند. ابتد با بچه هاي 
لشکر همدان به جبهه رفتم  اما بعد از جانبازي 

با لشکر 14 امام حسین)ع(.
جانبازي تان چطور اتفاق افتاد؟

من و تعدادي از دوس��تان و همرزمانم بعد از 
پاکسازي شلمچه در روند عملیات کربالي5 
وارد این منطقه شدیم. به گمان اینکه منطقه 
کاماًل پاکسازي شده همراه تعدادي از بچه ها 
بدون ماسک وارد ش��دیم. تعدادي از بچه ها 
وارد س��نگرها شدند و متأس��فانه از آب هاي 
داخل س��نگر بچه ه��ا آش��امیدند. کمي که 
گذش��ت بچه ها دچار حالت تهوع ش��دند و 
اوضاع جسمي ش��ان به هم ریخ��ت. یک به 
یک روي زمین  افتادند. بع��د از جابه جایي و 
استحمام کمي حالمان بهتر شد. اما متأسفانه 
اثرات گاز خردل در تنم��ان ماند و بعد از 20 

س��ال ریه  من را از کار انداخت و مجبور شدم 
شب و روز از اکسیژن استفاده کنم. 

ش�ما که رزمنده دفاع مقدس بوديد 
و زخم آن روزه�ا را در ياد داريد، اگر 
ام�كان برايتان فراهم ب�ود در جبهه 
مقاومت اسامي هم ورود مي کرديد؟

تکلیف م��ا را اس��الم و والیت فقیه روش��ن 
مي کنند. درون مرز و برون م��رز معنا ندارد. 
فرقي نمي کند جبهه متعلق به کدام کش��ور 
مسلمان باش��د. در صورت نیاز و امکان باید 
در صحنه نبرد حاضر شویم. نه تنها من بلکه 
همه این نوجوانان و جوانان که امروز در کوچه 
و خیابان از کنارمان مي گذرند هم بي صبرانه 
حضور پیدا خواهند کرد. امروز این جوان ها، 
من را به یاد دیروز خ��ودم مي اندازند. این را 
به خوبي مي توانم به ش��ما ثابت کنم. تشییع 
پیکر شهید حججي این موضوع را به همگان 
ثابت کرد. مس��یر میدان امام حس��ین)ع( تا 
میدان شهدا فاصله اي چنداني نبود اما حضور 
پرشور مردان و زنان سرزمینمان باعث شد تا 
طي کردن این مسیر س��ه ساعت و نیم طول 
بکشد. اینها را باید دشمنان ما به ویژه امریکا 
و رئیس جمهورش ببین��د و عینک واقع بیني 
را به چش��مش  زده و اتحاد م��ردم را با هم و 
در کنار هم ببیند و بداند ای��ن مردم با توجه 
به مشکالتي که گریبانگیر آنهاست بي توجه 
به فض��اي تبلیغاتي مس��موم ایس��تاده اند و 
هر زمان که احس��اس کنند از غیرتشان کم 

نمي گذارند. 
دلتان براي دوران دفاع مقدس تنگ 

مي شود؟
بله، چند باري مي خواستم براي زیارت کربالي 
جبهه ها، با راهیان نور به جنوب بروم اما شرایط 
جسماني ام اجازه نداد. خیلي دوست دارم که با 
حضور در مناطق عملیاتي خاطرات آن روزها 
را مرور کنم. اکثر مواقع هم که با خودم خلوت 
مي کنم، یاد آن روزها مي افتم و حس��رت آن 

ایام را مي خورم. 
اگر مي ش�ود ما را مهمان خاطراتي از 

دوران دفاع مقدس کنيد. 
متأسفانه امروز که با شما صحبت مي کنم به 
خاطر مشکالت جس��ماني و تأثیر داروهاي 
ش��یمیایي حافظه خوبي برایم باقي نمانده تا 
از خاطرات جبهه و جنگ برایتان تعریف کنم 
اما یک صحنه هیچ گاه از یادم نمي رود. وقتي 
باالي سر یکي از شهدا که نوجوان بود رسیدم، 
در یک دستش قرآن بود و در طرف دیگرش 
کتاب فیزیک دوره دبیرس��تانش افتاده بود. 
او با آنکه آمده بود ت��ا در جبهه جهاد کند اما 
مسئولیت دانش آموزي اش را از یاد نبرده بود. 
حضرت آق�ا اجر همس�ران جانباز را 
کمتر از جهاد خود آنها نمي دانند. نظر 

شما چيست؟
قبول دارم که زندگي با یک جانباز شیمیایي 
که هر روزش بدتر از دیروز مي ش��ود، سخت 
اس��ت اما همس��رم با همه مهرباني و لطفي 
که دارد کنار من مانده اس��ت. من وقتي حال 
جسمي ام به هم مي ریزد ش��رایط بدي برایم 
پیش مي آید که همس��رم صبورانه همه این 
دردها و رنج ها را تحم��ل مي کند. در این 20 
سال همراهي هرگز لحظه اي خسته نشد و با 
همه فشارهایي که رویش بود تحمل کرد. واقعاً 
همسرم سهم بس��زایي در مجاهدت هاي من 
دارد. دوندگي هاي روزمره ، کارهاي اداري و 
امور بیمارستاني ، بانک خون ، درمان و... همه 
را انجام مي دهد و در همه مراحل همراهي ام 

کرده است. 

گفت و گوي »جوان« با جانباز غامحسين مهدي زاده و همسرش بتول عالمي
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يک صحنه هي�چ گاه از يادم نمي رود. 
وقتي باالي س�ر يك�ي از ش�هدا که 
نوجوان بود رس�يدم، در يک دستش 
ق�رآن ب�ود و در ط�رف ديگ�رش 
کت�اب فيزي�ک دوره دبيرس�تانش 
افت�اده ب�ود. او ب�ا آنكه آم�ده بود تا 
در جبهه جه�اد کند اما مس�ئوليت 
دانش آم�وزي اش را از ي�اد نبرده بود

وقتي صحبت هاي حضرت امام در 
تلويزيون پخش مي شد، شاهرخ با 
احترام مي نشست، اشک مي ريخت 
و با دل و جان گوش مي کرد. مي گفت: 
عظم�ت را اگر خدا بدهد مي ش�ود 
خميني، با يک عبا و عمامه آمد اما 
عظمت پوشالي ش�اه را از بين بُرد
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