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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

گزارش »جوان« از جلوه نمايشگاه هاي جبهه مقاومت اسالمي 
در بزرگ ترين گردهمايي مذهبي جهان

براي يافتن خطوط نبرد 
نبايد در شلمچه دنبال خاکريز گشت

  عليرضا محمدي
امس�ال در پياده روي اربعين يک نكته بارز 
به چشم مي خورد که در س�ال هاي گذشته 
کم رنگ تر به نظر مي رس�يد. جبهه مقاومت 
اس�المي امس�ال حضور فرهنگي اش را به 
ش�كل چش�مگيري افزايش داده ب�ود. در 
مس�ير حدود 80 کيلومتري نج�ف تا کربال، 
زائ�ران پي�اده اباعب�داهلل الحس�ين)ع( با 
نمايش�گاه هاي متعددي روبه رو مي ش�دند 
ک�ه توس�ط نهاده�اي فرهنگ�ي ايران�ي و 
عراقي ايجاد ش�ده بود و در فحواي تصاوير 
صامت ش�ان، حرف ها براي گفتن داش�تند!
به گزارش »جوان« ام��روز پیروزي هاي جبهه 
مقاومت اس��المي و ارزش هاي نهفته در آن نه 
تنها در میادین جنگ که در فضاي سیاس��ي و 
اجتماعي سراسر کشورهاي اسالمي خودش را 
به شکل بارزي نمایان ساخته است. البته القاي 
معاني واالي این جبهه با تالش جوان هایي میسر 
مي شود که اهمیت جبهه فرهنگي را به خوبي 
دریافته اند و س��عي مي کنند ارزش هاي جبهه 

مقاومت اسالمي را به درستي تبیین کنند. 
در مراسم اربعین امسال چیزي که جلب توجه 
مي کرد، نمایشگاه هایي بود که همگي بوي نصرت 
و پیروزي مي داد. در برخي از این نمایشگاه ها، 
خصوصاً آنهایي که توسط حشدالشعبي ایجاد 
ش��ده بود، س��الح هاي به غنیمت گرفته شده 

توسط بس��یجیان عراقي در معرض دید عموم 
قرار گرفته بود. تس��لیحات و امکاناتي از قبیل 
ماشین هاي انتحاري داعش، اسلحه هاي دورزن 
تک تیراندازان، موش��ک اندازهاي مختلف و... 

بخشي از ادوات به نمایش درآمده بود. 
اما آنچه در فحواي چنین ایستگاه هایي به بیننده 
القا مي شد، روح مقاومت و ایستادگي بود که در 
سراسر جبهه مقاومت اسالمي مشحون است. 
به تعبیر دیگر این نمایش��گاه ها بر آن بودند تا 
عالوه بر نشان دادن پیروزي جبهه مقاومت بر 
تروریس��ت هاي تکفیري، آن نیروي ایماني که 
باعث شکست دشمن شد را هم به بیننده معرفي 
کنند. در تمامي ایستگاه هاي فرهنگي یک مورد 
مشترك وجود داشت و آن هم تصاویر شهدا بود. 

در واقع »شهید« به عنوان کسي که براي اسالم 
ناب محمدي جان خویش را فدا کرده اس��ت، 

سرحلقه پیروزي بر دواعش معرفي مي شد. 
حشدالشعبي سعي کرده بود تصاویر شهدایش 
را در بین تسلیحات غنیمتي قرار بدهد. بنرهایي 
از رهبران بسیج مردمي عراق همانند ابومهدي 
مهندس، ه��ادي العام��ري و... در کنار تصاویر 
بزرگ شهداي ش��اخص دیده مي شد که هیچ 
کدام درجه هاي مرس��وم نظامي ها را به دوش 
ندارند و معرف ارتش��ي مردمي هس��تند که از 
سال ها قبل در ایران به نام بسیج مستضعفین 

بروز و ظهور یافته است. 
ایراني ه��ا در نمایشگاه هاي ش��ان قدمي فراتر 
گذاشته بودند. گذشت حدود چهار دهه از عمر 
انقالب اس��المي و فعالیت فرهنگي در چنین 
جوي تجربیات مؤث��ري را نصیب جوان ایراني 
کرده است. از این رو ایراني ها در ایستگاه هاي 
فرهنگي خ��ود عالوه ب��ر تصاوی��ر صامت، از 
نمایش هاي متح��رك نیز به��ره مي بردند. به 
عنوان مثال در یکي از ایستگاه هاي فرهنگي، 
س��یر حرکت یک رزمنده مدافع حرم در نوا و 
نمایي زنده به تصویر کشیده شده بود. دو گروه 
از جوانان ب��ا لباس هاي متحدالش��کل مقابل 
هم صف آرایي مي کردن��د و همزمان با پخش 
سرودي حماسي، بازیگران جوان، رژه مي رفتند 
و خود را آم��اده نبرد ب��ا دش��من مي کردند؛ 

پیشاني بندهایي مزین به اسامي معصومین)ع( 
به سر مي بستند، از زیر قرآن عبور مي کردند و 
نهایتاً از یکدیگر حاللیت مي طلبیدند و رهسپار 

جبهه مي شدند. 
هنگام اجراي این نمایش، چه��ره عراقي هاي 
حاضر را نگاه مي ک��ردم. اغلب ج��وان بودند و 
کنج��کاو که ای��ن نمایش چه مفهوم��ي دارد. 
شاید کمي زیاده روي باشد اما احساس مي شد 
تماشاگر عراقي دارد به دیدن چنین نمایش هایي 
عادت مي کند. شاید جوان عراقي با ارزش هایي 
آشنا شده که ریشه هاي خود را از انقالب اسالمي 
ایران گرفته است. همان ارزش هایي که امروز با 
نام جبهه مقاومت اس��المي سرتاسر منطقه را 

درنوردیده است. 
ایراني ها در نمایشگاه هاي خود به صراحت در 
خصوص جبهه مقاومت اسالمي سخن به میان 
مي آورند. در دل یک کشور خارجي از ارزش هایي 
سخن مي گویند که س��ال ها پیش رزمندگان 
کشورشان در جبهه هاي جنگ هشت ساله آن را 
فریاد مي زدند. حاال به خوبي مشخص شده است 
که خط طالئیه، دهالویه، پاسگاه زید، چزابه و... 
سال هاست که شکسته شده و سپاه محمد)ص( 
مدت ها پیش از دژ شلمچه عبور کرده است. باید 
بدانیم که امروز براي یافتن خط مقدم نبرد نباید 
در شلمچه به دنبال خاکریز گشت. حاال خطوط 

نبرد تا بلندي هاي جوالن فراتر رفته است.

  احمد محمدتبريزي
عمليات والفج�ر مقدماتي که در زمس�تان 
سال 1361 انجام گرفت، يكي از عمليات هاي 
سنگين و سخت ايران در تاريخ دفاع مقدس 
است. حميدرضا روشني که آن زمان جواني 
18 س�اله بود، براي حضور در اين عمليات پا 
به جبهه هاي نبرد گذاش�ت. عمليات شروع 
مي شود و روشني خط شكن به اسارت دشمن 
درمي آيد. عمر حضور او در مناطق عملياتي 
خيلي طوالن�ي نمي ش�ود ولي به ج�اي آن 
سال هاي زيادي را در اسارت سپري مي کند. 
هشت سال اسارت و زندگي در کنار بزرگاني 
چون مرحوم ابوترابي، روشني را براي ادامه 
زندگي به انس�اني پخته تبدي�ل مي کند. او 
پس از آزادي در سال 1369، درسش را ادامه 
مي دهد و دندانپزش�ک مي شود. روشني در 
گفت وگو با »ج�وان« از روزهاي بدون تكرار 
آزادگي در کنار ديگر رزمن�دگان مي گويد. 

شما براي حضور در کدام عمليات لباس 
رزمندگي به تن کردي�د و عازم جبهه 

شديد؟
من در تاری��خ 61/11/18 براي عملیات والفجر 
مقدماتي با حضور در تیپ 15 امام حسن)ع( عازم 
جبهه هاي جنوب شدم. آن زمان به خاطر گرفتن 
ناخدا افضلي و لو رفتن حزب ت��وده، اطالعات 
عملیات والفجر مقدماتي هم لو مي رود. با وجود 
پیشروي تا پل القضیله، چون دستور عقب نشیني 
آمد ما پش��ت عراقي ها ماندیم و اس��یر شدیم. 
ما چون خط ش��کن بودیم جلوتر از بقیه نیروها 
حرکت مي کردیم. مي توان گفت در این عملیات 
حدود یک سوم بچه هاي گردان شهید، یک سوم 

اسیر و یک سوم جانباز شدند. 
ماج�راي ل�و رفت�ن عملي�ات والفجر 

مقدماتي  چه بوده است؟
حزب توده عملیات را لو داده بود و زماني که ما 
را به موصل بردند نقشه هاي عملیات را نشان مان 
 دادند. هنگامي که فیلم ها و نقشه هاي عملیاتي 
را پخ��ش مي کردند براي تضعی��ف روحیه مان 
مي گفتند این موتور حس��ن درویش- فرمانده 
تیپ 15 امام حسن)ع( که در عملیات هاي بعدي 
شهید شد – است. یعني طوري اطالعات عملیات 
را لو داده بودند که اس��م تک تک فرماندهان را 
مي دانستند. براي انجام عملیات در جنگل هاي 
امقر و کوه هاي زلیجان مستقر بودیم و برادران 
ارتش مي گفتند اینجا قابل عملیات کردن نیست 
چون ام��کان تدارك و پش��تیباني وجود ندارد. 
منتها بچه هاي سپاه و بسیج تأکید داشتند که 
اینجا بهترین منطقه براي عملیات کردن است. 
منتها دشمن چون از انجام عملیات باخبر شده 
بود آنجا چند تیپ مستقر کرد که سوداني ها هم 
جزوشان بودند. چون آنها از قبل مي دانستند ما 
اینجا عملیات مي کنیم آماده بودند. وقتي آتش 
دشمن سنگین شد، دستور عقب نشیني رسید و 
چون بچه هاي خط شکن جلوتر از بقیه هستند 
و بیسیم چي ها هم شهید شده بودند خبر به ما 
نرس��ید. صبح به ما خبر عقب نشیني رسید که 
دیگر در محاصره افتاده بودیم. حدود 1۰ نفر در 
محاصره قرار گرفته بودیم. بعضي نیروها مجروح 
شده بودند و با این حال تا آخرین لحظه مقاومت 
کردیم. بعد از آن ما را به العماره و وزارت دفاع در 
بغداد بردند. چند روز در سوله هاي خاصي بودیم 
و از آنجا به شهر موصل منتقل شدیم. بعد از چند 
ماه صلیب سرخ آمد و اسم هایمان را ثبت کرد. 
موصل آب و هوایي شبیه لرستان خودمان دارد 
و زمستان هایش سرد اس��ت. وقتي مي گفتیم 
ژاکت یا لباس گرم به ما بدهید مي گفتند عراق 

از کجا 15۰۰ ژاکت بیاورد؟ ماه هاي اول خیلي 
شرایط سختي بود و هرگاه عملیاتي انجام مي شد 

تالفي اش را سر اسرا درمي آوردند. 
ش�ما هنگام اس�ارت جواني 18 ساله 
بوديد، اسارت در اوج جواني چه حس 

و حالي برايتان داشت؟
کسي که با عقیده کاري را مي کند دیگر شرایط 
برایش سخت نیست. برایش مهم این است که 
امام و ائمه اطهار از او راضي باشند. بیشتر بچه ها 
همین روحیه را داش��تند. خداوند س��ختي ها 
را برایمان آس��ان مي کرد. چون هدف داشتیم 
مسائل مادي و دنیوي برایمان معني نداشت. این 
برایمان معنا داشت که انقالب به جایي برسد و از 
آنجا به قدس برویم. این آرماني بود که هنوز در 
دلمان مانده و منتظریم ببینیم چه زماني محقق 
مي شود. اسارت و زخمي شدن برایمان اهمیتي 
نداشت فقط مي گفتیم جانباز نشویم تا بتوانیم 
در عملیات هاي بعدي شرکت کنیم. از قضا و قدر 

الهي به اسارت دشمن درآمدیم. 
آن روزه�اي اول فك�ر مي کردي�د 

اسارت تان هشت سال طول بكشد؟
چون مي دانس��تیم دولت عراق انسانیت ندارد و 
به هیچ قانون بین المللي پایبند نیست هر لحظه 
احتمال مي  دادیم ما را به رگبار ببندند. در همان 
خط مقدم تعدادي از نیروها را از ما جدا کردند و در 
گودالي گذاشتند و رویشان خاك ریختند تا زنده 
به گورشان کنند. در آخر یک افسر شیعه اجازه 
این کار را نداد. این اتفاقات بود و مي دانستیم به 
اس��ارت چه آدم هایي درآمده ایم. در موصل که 
بودیم و 1۰ ماهي از حضورمان گذشت، آزادگان 
با شرایط وفق پیدا کردند. آزادگان هنوز در حال و 
هواي جبهه بودند و دسته بندي و گردان بندي را 
شروع کردند. عده اي به شناسایي مناطق بیرون 
پرداختند و نقشه داش��تیم که به موصل حمله 
کنیم و به سمت سوریه برویم. چون مي دانستیم 
حدود 6۰ کیلومتر با س��وریه فاصله داریم. تنها 
چیزي را که نمي توانستیم رویش حساب کنیم 
این بود که اگر بمب شیمیایي بزنند چطور با آن 
مقابله کنیم. مرحوم ابوترابي که آمد، با تفکرات 
معقولش این ایده و افکار را از سرمان بیرون کرد. 
مي گفت شما هم که بروید عده اي پیرمرد و ناتوان 
هستند که نمي توانند با شما بیایند و اینها شهید 
مي شوند و آن زمان کس��ي نمي تواند جوابگوي 

خون ش��ان باش��د. حاج آقا ابوترابي مي گفت یا 
همه با هم مي رویم یا اگر کسي نیاید هیچ کس 
نمي رود. عراقي ها رسمي داشتند که اگر در اتاقي 
اتفاقي مي افتاد 12۰ نفر را مي زدند تا نفر مورد 
نظر را لو بدهد. چون مرحوم ابوترابي همراه امام 
در نجف و کربال بود با این سیستم امنیتي آشنا 

بود و از عواقب کار اطالع داشت. 
گويا اين رفتار و منش حاج آقا ابوترابي 
نقطه عطف�ي ب�راي آزادگان در دوران 

اسارت بود؟
به دلیل تزکیه  ایشان هر انس��اني با هر منش و 
مذهب و تفکري که حاج آقا را مي دید شیفته اش 
مي شد. صلیب سرخ هر بار که به اردوگاه مي آمد 
یک ساعت و نیم با حاج آقا جلسه مي گذاشت و 

راجع به مسائل ایران و جهان با ایشان صحبت 
مي کرد. س��ربازان عراقي گلچین شده بودند تا 
کسي نتواند رویشان تأثیر بگذارد. بیشترشان از 
اهل سنت بودند و سربازان شیعه را به خط مقدم 
مي فرستادند تا کشته شوند و از ایراني ها نفرت 
به دل بگیرند. همین س��ربازان اهل تسنن که 
بچه ها را به شکلي وحشیانه کتک مي زدند وقتي 
به آنها اعتراض مي کردیم مي گفتند اینجا اگر به 
من بگویند پدرت را بکش،  مي کشم، فقط ما را 
به جبهه نبرند تا کش��ته شویم. همین سربازان 
زماني که مشکل خانوادگي پیدا مي کردند پیش 
حاج آقا ابوترابي مي آمدند و راه حل مي خواستند. 
هر مش��کلي که پیش مي آم��د وضو مي گرفت 
دو رکعت نماز مي خوان��د و انگار آبي روي آتش 
ریخته بود. همه چیز حل مي شد. جناب سرهنگ 
مجاهدي ک��ه اوای��ل انقالب فرمان��ده نظامي 
قصرشیرین بود مي گفت من فقط کنار ابوترابي 
باشم هیچ ایرادي ندارد اسارتم 1۰۰ سال طول 
بکشد. آنجا سیدعباس موسوي هم داشتیم که 
از مبارزان عراقي بود که فرار کرده و به ایران آمده 
بود و در عملیاتي پایش روي مین رفته و اس��یر 
ش��ده بود. آنجا به همه مي گفت چوپان است و 
چند ماهي که گذشت و دید همه بچه ها بسیجي 
هستند اعتماد کرد. یک روز پیش حاج آقا رفت و 
گفت مي خواهم اعتراف کنم که من کي هستم، 
حاج آقا هم گفته بود همان چوپاني که گفته اي 
براي من کافي است. مرحوم ابوترابي در تپه هاي 

اهلل اکبر روي اشتباه دوستانش اسیر مي شود و 
ما معتقدیم خدا عمداً ایشان را پیش ما آورد تا 
مراقب آزادگان باشد. هر اردوگاهي شلوغ مي شد 
عراقي ها حاجي را به آنجا مي بردند و به همین 
خاطر در بیشتر اردوگاه ها حاضر شد و حضورش 

آرامش و وحدت خاصي به آزادگان مي داد. 
براي اينك�ه دچار رخ�وت و روزمرگي 
نشويد چه برنامه و راهكارهايي در نظر 

گرفته بوديد؟
بعد از مدتي در اسارت هر کسي استعداد خودش 
را بروز م��ي داد. مرح��وم ابوترابي ب��راي حفظ 
سالمتي آزادگان مي گفت واجب است که ورزش 
کنید. چون ورزش هاي رزمي ممنوع بود نگهبان 
مي گذاشتیم و تمرین مي کردیم. پنج، شش نفر 
از بچه ها یاد مي گرفتند وقتي خبره مي شدند به 
نفرات بعدي یاد مي دادند و پ��س از مدتي کل 
اردوگاه ورزش را یاد گرفته بود. در یادگیري زبان 
عربي و انگلیسي و فرانسه هم همین بود. بچه ها 
که به سطحي مي رسیدند به بقیه یاد مي دادند. 
کردها گیوه بافي بلد بودند، دانشجویان پزشکی 
در طب و کمک ه��اي اولیه مهارت داش��تند و 
یکي نقاشي بلد بود و آموزش به این صورت بین 
بچه ها فراگیر مي شد. تفسیر قرآن و نهج البالغه 
هم بسیار رواج داشت و آزادگان نمي گذاشتند 

عمرشان به بطالت بگذرد. 
از مي�ان آزادگان، علي فرعون را به ياد 

مي آوريد؟
بله، ایشان از دوس��تان صمیمي من بود. انسان 
عجیب و جوانم��ردي بود که مرح��وم ابوترابي 
خیلي دوستش داشت. به همه کمک مي کرد و 
جواني از تیپ کاله سبزهاي ارتش بود. پدرش در 
وزارت نفت کار مي کرد و وضع مالي اش خوب بود. 
هیکلي ورزیده داشت و با جوانمردي کمک حال 
بچه ها بود. مثالً اگر کسي مریض مي شد مثل یک 
مادر او را به حمام مي برد و خودش و لباس هایش 
را مي شست. روحیه اي عالي داشت که هیچ کدام 
از ما به گرد پایش نمي رس��یدیم. ایشان تازه به 
اردوگاه ما آمده بود، او را همراه بچه هاي شخصي 
آوردند. رفته رفته با هم آشنا و صمیمي شدیم. 
یکي از افسرهاي عراقي که از هیکل علي خوشش 
آمده بود گفت با هم کشتي بگیریم و اگر من را 
بردي یک گوني شکر براي آسایشگاهت هدیه 
مي دهم. علي فرعون با او کشتي گرفت و آزادگان 
و سربازان عراقي هم نظاره گر بودند. افسر عراقي 
با ضربه اي به علي فهماند من را جلوي نیروهایم 
ضایع نکن و علي هم خاك شد. چنین روحیه اي 
داشت. وقتي قرار بود صلیب بیاید چند قوطي 

رنگ به علي مي دادند و اتاق ها را رنگ مي کرد. 
چرا بر خالف اسراي کشورهاي ديگر، 
آزادگان ايراني بسيار باروحيه بودند و 

دچار افسوس و ناراحتي نشدند؟
وقتي ما وضعیت خودمان را با وقایع کربال مقایسه 
مي کنیم رویمان مي ش��ود بگویی��م براي دین 
زجر کشیده ایم؟ شاید یک س��ري دوستان هم 
ناراضي باش��ند، مرحوم ابوترابي به ایران آمد و 
در یکي از صحبت هایش مي گفت در عراق که 
بودیم مطمئن ب��ودم 95 درصد بچه ها س��الم 
مي مانند 5 درصد احتمال خراب شدن روحیه 
دارند اما االن که به ایران برگشته ایم مطمئنم 5 
درصد سالم مي مانند و 95 درصد احتمال لطمه 
خوردن دارند. مثاًل در اداره اي با توهین و تحقیر 
برخورد مي کنند یا شرکت ها و ادارات آزادگان 
را براي مشاغل سخت و سطح پایین استخدام 
مي کردند. خیلي از ادارات و وزارتخانه ها جلوي 
رش��د و پیش��رفت آزادگان را گرفتند. با خیلي 
از آزادگان رفتار مناس��بي صورت نگرفت و آنها 

سرخورده مي شدند.

مروري بر خاطرات ماندگار 8 سال آزادگي در گفت وگوي »جوان« با حميدرضا روشني

جهاد با عقيده، سختي هاي اسارت را برايمان آسان کرد 
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کس�ي که با عقي�ده کاري را مي کند 
ديگر ش�رايط برايش سخت نيست. 
برايش مهم اين اس�ت که امام و ائمه 
اطهار از او راضي باشند. بيشتر بچه ها 
همي�ن روحي�ه را داش�تند. خداوند 
سختي ها را برايمان آس�ان مي کرد. 
چون هدف داش�تيم مس�ائل مادي 
و دني�وي برايم�ان معن�ي نداش�ت

ايراني ه�ا در نمايش�گاه هاي خود 
ب�ه صراح�ت در خص�وص جبه�ه 
مقاومت اس�المي س�خن ب�ه ميان 
مي آورند. در دل يک کشور خارجي 
از ارزش هاي�ي س�خن مي گوين�د 
ک�ه س�ال ها پي�ش رزمن�دگان 
کشورش�ان در جبهه ه�اي جنگ 
هش�ت س�اله آن را فرياد مي زدند
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