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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

  احمد محمدتبريزي
حضرت امام خميني در روزهايي که ارتش 
جمهوري اسالمي با کارشكني هاي مختلف 
داخلي و خارجي روبه رو بود، با صدور پيامي 
تاريخي در تاريخ 29 فروردين 1358 خطاب 
به مل�ت ايران، س�نگ بن�اي روز ارتش را 
گذاشتند. در بخش�ي از پيام ايشان آمده 
اس�ت: »روز چهارش�نبه 29 فروردين روز 
ارتش اعالم مى شود. ارتش محترم در اين 
روز در شهرستان های بزرگ با ساز و برگ به 
رژه بپردازند و پشتيبانى خود را از جمهوری 
اسالمى و ملت بزرگ ايران و حضور خود را 
برای فداکاری در راه استقالل و حفظ مرزهای 
کشور اعالم نمايند.« به مناسبت اين روز، با 
يكي از نيروهاي پيشكس�وت ارتش که در 
حوزه دف�اع مقدس نيز پژوه�ش مي کند، 
به گفت وگو نشس�تيم تا نقش ارتش را در 
طول تاريخ انقالب به ويژه نخستين ماه هاي 
شروع جنگ مورد بررسي قرار دهيم. امير 
»جعفر حسنلو« در گفت وگو با »جوان« از 
رش�ادت و توانمندي ارتش در طول تاريخ 
40 س�اله انقالب اس�المي ايران مي گويد. 

 تابع محض ولي فقيه
ارتش جمهوري اسالمي ايران در ميان نيروهاي 
مس��لح، يك نيروي متدين، سرفراز، بي ادعا و 
قدرتمند است. اين نيرو به هيچ حزب و گروهي 
بستگي ندارد و فقط از مرجعيت و واليت فقيه 
تبعيت مي كند. نكته مهم ديگر هوشياري در 
برابر توطئه هاي داخلي و استكبار جهاني است. 
در هر زماني ارتش با تمام امكانات آماده فرمان 
رهبر انقالب است. در زلزله كرمانشاه ارتش به 
فرمان رهبر، جوانمردانه وارد ش��د و به مردم 

كمك هاي فراواني كرد. 
 حماسه شهيد سالمت بخش

جوانان ارتش��ي در زمان انقالب با هوشياري 
ريشه طاغوت را درهم  شكستند و يكي از عوامل 
تسريع كننده و تعيين كننده در فروپاشي نظام 
پهلوي و پيروزي انقالب اسالمي بودند. وجود 
چنين ارتشي س��تودني اس��ت. در زماني كه 
حضرت امام فرمودند پادگان ها را ترك كنيد 
بسياري از نيروهاي مس��لح پادگان ها را ترك 
كردند كه باعث شد تصورات شاه جهت دفاع 
ارتش از او را از بين برد و نهايت��اً ايران را ترك 

كند. همين ارتشي ها در اس��لحه خانه ها را به 
روي مردم باز گذاشتند و اين همراهي شان با 

مردم روند پيروزي انقالب را تسريع  كرد. 
مبارزه مس��لحانه تعدادي از كاركنان ارتش با 
سردمداران و كساني كه نمي خواستند همراه 
مردم باشند يكي ديگر از اين موارد است. شهيد 
سالمت بخش و عابدي دو ماه به پيروزي انقالب 
مانده به گارد شاهنشاهي حمله مي كنند و 14 
نفر از فرماندهان گارد را مي كشند و 27 نفر را 
زخمي مي كنند. اين در تاريخ كشور ماندگار 
اس��ت. اين حركت باعث مي شود ديگر كسي 
جرأت نكند مقابل حركت مردم بايستد. تحصن 
و اعتصاب غذايي كه اين نيروها در پايگاه هاي 
شاهرخي و وحدتي داشتند در آن برهه خيلي 
تأثيرگذار بود. از همه مهم تر 19 بهمن 1357 
افسران ارتش، همافران و خلبانان در مقابل امام 

با لباس نظامي رژه رفتند و مجموع اين كارها 
نش��ان مي دهد كه امام به درستي فرمود بدنه 

ارتش متدين، مذهبي و مردمي است. 
 کارشكني دولت موقت

بع��د از پي��روزي انق��الب و در 19 ماهه اول 
انقالب كارهاي بزرگي توسط نيروهاي ارتش 
انجام شد. گردان 174 لشكر 21 حمزه غائله 
كمونيست ها در تركمن صحرا و آمل را درهم 
مي ش��كند و عوامل آش��وب را به دادگاه هاي 
انقالب معرفي مي كند. نيروهاي ارتش دقيقاً 
يك هفته بعد از پيروزي انق��الب اين گونه به 
حمايت از كش��ور  آمدند. در كردس��تان هم 

شجاعانه با ضدانقالب جنگيدند. 
سپهبد قرني رئيس ستاد مشترك ارتش، غائله 
كردستان را به خوبي مديريت كرد ولي دولت 
موقت ايش��ان را مجبور به استعفا  كرد. دولت 
موقت از شروع كارش نگاهي تخريبي به ارتش 
داشت و همين نگاه موجب استعفاي سپهبد 
قرني ش��د و فضايي را ايجاد ك��رد تا گروهك 
فرقان در اولين ترورش ايش��ان را به شهادت 
برس��اند.  دولت موقت در اقدام ديگري تعداد 

نيروهاي نظامي را كاهش داد و از 280 هزار نفر 
به 150 هزار نفر  رساند. قراردادهاي نظامي را 
لغو كرد و باعث  شد هواپيماهاي نظامي به ارتش 
نرسد. دولت عراق در مقابل سالح  و تجهيزات 
زيادي مثل هواپيماهاي سوخو و موشك هاي 
اسكات از كشورهاي پيشرفته نظامي خريده و 

توان رزمي شان را باال برده بود. 
وقتي كه ارتش عراق احساس قدرتمندي كرد 
فعاليت هاي خرابكاران��ه اش را عليه حكومت 
ايران ش��روع  كرد. عراق پيش از شروع جنگ 
397 مورد تجاوز زمين��ي، هوايي و دريايي به 
اي��ران دارد. پايگاه هاي س��ومار، زين القوس، 
انجير و فكه را ب��ه تصرف درم��ي آورد. صدام 
در اولين روز سال 1359 رسماً اعالم مي كند 
آماده جنگ تمام عيار با ايران اس��ت. از ايران 
طلب جزاير س��ه گانه مي كن��د و دموكرات ها 
را در كردس��تان عليه انقالب نوپاي اسالمي 
مي شوراند. كارهايي انجام مي دهد تا در جهان 
عرب محبوبيت كسب كند تا در صورت حمله 
و آغاز جنگ بين كشورهاي منطقه جايگاهي 

داشته باشد. 
 عمليات کمان 99

سال هاي جنگ را به لحاظ فرماندهي بايد به سه 
دوره تقسيم كرد. در دوره اول فرماندهي جنگ 
به عهده ارتش است. يعني سپاه پاسداران تازه 
در حال شكل گيري است و در مناطق عملياتي 
فرماندهي فقط به دست ارتش است. در دوره 
دوم جنگ فرماندهي به صورت مشترك است. 
در دوره سوم فرماندهي جدا مي شود و هر ارگان 

نظامي براي خودش عمليات انجام مي دهد. 
در اولين روزهاي جنگ كه براي كش��ورمان 
بسيار مهم و حياتي است ارتش بسيار توانمند و 
پرقدرت و بي ادعا با تمام وجود در مقابل دشمن 
ايستادگي مي كند. عمليات غرورآفرين ارتش 
به نام »كمان99« در اولين روز مهر فضاي بغداد 

را ناامن مي كند. 
در اين عمليات 200 هواپيماي ايراني شركت 
داش��تند كه 140 فروند آنها از مرز عبور كرده 
و 60 فروند هم به پش��تيباني مشغول بودند 
و خلبانان ايراني اه��داف نظامي ارتش عراق، 
فرودگاه ها و آش��يانه هاي نظامي ارتش عراق 
در مناطق كركوك، موصل، رش��يد، حبانيه، 
ناصريه، شعيبيه، كوت و المثني را مورد هدف 

قرار دادند. 
در اين عمليات از جنگن��ده- بمب افكن هاي 
اف5 و اف4 براي بمباران و شكاري- رهگيرهاي 
اف14 براي محافظت از هواپيماها و بوئينگ 
747 و بوئينگ 707 براي سوخت رس��اني و 
سي130 هركولس براي جمع آوري اطالعات 
الكترونيك��ي براي مش��خص ك��ردن محل 
پايگاه هاي موشكي استفاده ش��د. كمان 99 
بزرگ ترين عمليات تاريخ نيروي هوايي ايران و 
عملياتي موفق بود و باعث برتري هوايي ارتش 

ايران در ماه هاي آغازين جنگ شد. 
اين عملي��ات در زمان جنگ برايمان بس��يار 
افتخارآميز بود. ارتش بعث كه ادعا مي كرد مثل 
جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل، منابع مادر و 
صنايع اقتصادي و نظامي ايران را نابود مي كند، 
درست يك روز بعد از تهاجم عراق، هواپيماهاي 
ايراني، باالي سر كشورشان ظاهر مي شوند و 
آنها را متوجه اشتباهشان مي كنند. سردمداران 
رژيم بعث در جنگي كه فك��ر مي كردند يك 
هفته اي تمام شود با حضور و شجاعت نيروهاي 
ت��كاور و خلبانان نيروي هواي��ي ارتش آنها را 

متوجه فكر اشتباهشان مي كند. 

کارنامه ارتش در انقالب و ماه هاي اول جنگ در گفت وگوي »جوان« با امير جعفر حسنلو

»کمان99« و »مرواريد« نفس عراق را در آسمان ودريا گرفت
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سال هاي جنگ را به لحاظ فرماندهي 
بايد به س�ه دوره تقس�يم کرد. در 
دوره اول فرماندهي جنگ به عهده 
ارتش اس�ت. يعني سپاه پاسداران 
تازه در حال شكل گيري است و در 
مناط�ق عمليات�ي فرماندهي فقط 
به دست ارتش اس�ت. در دوره دوم 
جنگ فرماندهي به صورت مشترك 
است. در دوره سوم فرماندهي جدا 
مي ش�ود و هر ارگان نظام�ي براي 
خ�ودش عملي�ات انج�ام مي دهد
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نگاه

فرماندهان ارتش در دوران 
دفاع مقدس چه کساني بودند؟

اين 3 فرمانده بزرگ
  آرمان شريف

ارتش جمهوري اسالمي ايران در دوران دفاع 
مقدس از وجود فرماندهان بزرگ و شاخصي 
بهره مي برد كه توانستند نيروهاي ارتشي را در 
جريان جنگ هدايت كنند. در زمان فرماندهي 
سرتيپ ولي اهلل فالحي، بعثي ها به ايران حمله 
كردند و آغازگر جنگ بودند. فالحي پنجمين 
فرمانده ارتش پس از پيروزي انقالب بود و از 
آغاز جنگ ايران و عراق در جبهه ها حضور دائم 
داشت. به عقيده بسياري از كارشناسان فالحي 
در جرگه يكي از موفق ترين رؤساي ستاد در 

تاريخ ارتش ايران به شمار مي رفت. 
پس از عزل بني   صدر از رياست جمهوري، امام 
خميني)ره( طي حكمي اختيارات فرماندهي 
كل قوا را نيز به اين ش��هيد واالمقام تفويض 
كردند. يكي از ويژگي هاي او شناخت دقيق و 
درست از »سازمان ارتش« و چگونگي عملكرد 
آن بود. در زمان هجوم ارت��ش بعث عراق به 
خرمشهر و آبادان، تيمسار فالحي گفته بود: 
»من وجب ب��ه وجب خاك خوزس��تان را به 
علت محل خدمت اوليه ام مي شناسم. با توجه 
به پيش��روي س��ريع عراق آرزو داشتم ارتش 
عراق زمينگير شود كه چنين شد. اكنون تنها 
يك آرزوي ديگر دارم. تنها آرزويم اين است 
كه ارتش متجاوز ع��راق را از اط��راف آبادان 
تا مارد عقب بنش��انم.« با طراح��ي و اجراي 
پيروزمندانه عمليات ثامن االئمه و رفع حصر 
آبادان آرزوي تيمس��ار فالحي برآورده شد و 
وضعيت راهبردي جنگ دگرگ��ون و زمينه 

براي پيروزي هاي بزرگ آينده فراهم شد. 
چند ساعت پس از پايان اين عمليات، فالحي 
و چند تن ديگر از فرماندهان ارتش و سپاه كه 
براي نظارت بر اجراي عمليات ثامن االئمه در 
جبهه حضور داش��تند، براي ارائه گزارش به 
امام با يك فروند هواپيماي سی 130 نيروي 
هوايي، عازم تهران بودند اما بر اثر سقوط اين 
هواپيما در حدود س��اعت 8 بع��د از ظهر روز 
هفتم مهرماه سال 60 در بيابان هاي كهريزك،  

به شهادت رسيدند. 
قاس��معلي ظهيرنژاد دومين فرمانده اي بود 
كه زمان جنگ فرمانده��ي ارتش را بر عهده 
گرفت. امير ظهيرنژاد در مقاطع حساسي چون 
شكس��تن حصر آبادان و آزادسازي خرمشهر 
نقش سرنوشت سازي را در فرماندهي جنگ 
بر عهده داشت. او هميشه و در هر مسئوليتي 
كه بود، خود را » سرباز وطن« مي خواند. امير 
سرلشكر ظهيرنژاد در بيس��ت ويكم مهرماه 
1378 چش��م از اي��ن جهان فروبس��ت و به 

همرزمان شهيدش پيوست. 
اسماعيل سهرابي، بيشترين دوره فرماندهي 
را در زمان جنگ برعهده داش��ت. از 3 آبان 
1363 ت��ا 13 ارديبهش��ت 1367 فرمانده 
ارتش بود. س��هرابي پيش از رسيدن به اين 
مس��ئوليت، از نخس��تين روزهاي جنگ در 
كنار ديگر رزمندگان مقابل دشمنان جنگيده 
بود و با طراحي عمليات غرورآفرين ميمك، 
اين منطقه را از لوث دش��منان متجاوز پاك 

كرده بود. 
چند ماه پاياني جنگ را سرلشكر علي شهبازي 
به فرماندهي ارتش منصوب شد. شهبازي از 
فرماندهان ارتش جمهوري اسالمي ايران بود 
كه با درجه سرلشكري، فرماندهي ارتش را بر 
عهده گرفت. او تا س��ال 1377 و به مدت 10 

سال عهده دار اين مسئوليت بود.

 شكست حصر آبادان
لش��كر 21 حمزه در 23 مهر 59 ي��ك عمليات 
آفندي انجام مي دهد. اين لشكر با عبور از رودخانه، 
ايستادگي سختي مقابل دشمن مي كند. با اينكه 
اين لش��كر به تمام اهدافش دست پيدا نمي كند 
ولي سبب مي ش��ود تا س��رپلي برايمان به وجود 
بيايد. سرپلي كه به دست تواناي 122 شهيد اين 
لشكر در همان اولين روزهاي جنگ انجام شد و 
رزمندگان بعدها انتقام خون اين ش��هيدان را در 

عمليات فتح المبين از عراقي ها  گرفتند. 
در اولين سال جنگ عمليات برون مرزي در اول 
آبان 59 توسط شهيد علي اقبالي انجام مي شود 
و تأسيسات نفتي عراق در موصل مورد هدف قرار 
مي گيرد و صدمات زيادي به صنايع اين كشور وارد 
مي شود. در پي اين عمليات، صدام دستور مي دهد 
بعد از اينكه هواپيماي ش��هيد اقبالي را ساقط و 
ايشان را دستگير مي كنند جنازه اش را در دم نصف 
مي كنند. يك قسمت را در موصل و قسمتي را در 
نينوا دفن مي كنند و پس از سال ها پيكر ايشان به 

كشور بازمي گردد. 
26 آبان 59 لشكر 92 با فرمان امام خميني و توجه 
آيت اهلل خامنه اي، سوسنگرد را از دست عراقي ها 
نجات مي دهد. وقتي كه عراقي ها خرمشهر را در 
چهارم آبان اشغال كردند، روحيه و نشاط زيادي 
پيدا كرده بودند و چهار روز بعد مي خواستند آبادان 
را هم بگيرند و حلقه محاصره  ايجاد شده را كامل 
كنند. به دنبال اين بودند محاصره 330 درجه اي 
آبادان را كامل كنند و شهر را به طور كامل اشغال 
كنند ولي شخصيت بزرگي به نام سرلشكر كهتري 
كه به نام ناجي آبادان ش��ناخته مي شود در كوي 
ذوالفقاريه در مقابل عراقي ها به سختي مقاومت 

نشان داد و آنها را مجبور به عقب نشيني  كرد. 
 مرواريد در خليج فارس

در تاريخ 7 آذر همان سال عمليات مرواريد توسط 

ناخدا همتي كه زندگي ايش��ان ب��ا ناوچه پيكان 
گره خورده بود، انجام مي ش��ود. ايش��ان نفر اول 
آموزش هاي نظامي در امريكا بود و زمان اقامتش 
در فرانسه ناوچه پيكان خريداري مي شود و او با 
همان ناوچه به كشور برمي گردد و فرمانده همان 
ناوچه مي شود. شهيد همتي در هفتم آذرماه دو 
اسكله بس��يار مهم عراق كه مركز صادرات نفت  
عراق بود را ويران مي كند و بعد توسط هواپيماهاي 
دش��من مورد هدف قرار مي گيرد و به ش��هادت 

مي رسد. 
در اولين س��ال دفاع مقدس ارتش فداكاري هاي 
زيادي نش��ان مي دهد. ش��هيد چهاروند در 12 
مهر حين شناسايي مرز موس��يان و عين خوش 
هلي كوپترش سقوط مي كند و بعثي ها خودش را 
دستگير مي كنند. سرگرد عراقي ايشان را در يك 
وضعيت بدي جلوي دوربين هاي تلويزيوني قرار 
مي دهد و از او مي خواهد به امام خميني توهين 
كند اما شهيد چهاروند آب دهان به صورت سرگرد 
عراقي مي اندازد و همين كار باعث مي ش��ود سر 
ايشان از تنش جدا شود. بعد از عمليات محرم پيكر 

مطهرش را به خانواده اش تحويل مي دهند. 
در عملي��ات اچ3 ي��ا الوليد، امير س��رفراز ارتش 
فرج اهلل برات پور فرماندهي هشت فروند هواپيما 
را برعهده داشت. او در الوليد 48 فروند هواپيماي 
عراق��ي را در روي زمين ناب��ود مي كند. اين يك 

دستاورد بسيار بزرگ در مسائل نظامي است كه 
بعثي ها شكس��ت هاي بدي را از نيروهاي ارتش 

ايران خوردند. 
 اتحاد ارتش و سپاه

در دوره دوم جنگ وضعيت بهتر مي شود. با عزل 
بني صدر از رياست جمهوري،  فرماندهي كل قوا 
هم از او گرفته مي شود و حضرت امام فرماندهي 
كل قوا را به سرلشكر فالحي )رئيس ستاد مشترك 
ارتش( واگذار مي كند. اولين عملياتي كه ايشان 
انجام مي دهد عمليات بسيار بزرگ و غرورآفرين 
شكس��ت حصر آبادان بود كه با همكاري ارتش و 

سپاه انجام شد. 
عمليات طريق القدس در بستان نيز عمليات بزرگ 
و افتخارآميزي بود كه به طور مش��ترك توسط 
ارتش و سپاه انجام  شد و براي اولين بار نيروهاي 
ايراني را به مرزهاي بين المللي رس��اند . در سال 
61 نيز عمليات هاي سرنوشت س��از فتح المبين 
و بيت المقدس انجام مي ش��ود. در س��ال 61 كه 
فرماندهي جنگ بين ارتش و س��پاه است حدود 
85 درصد خ��اك ايران از دس��ت عراقي ها خارج 
مي شود. حدود 50 هزار س��رباز عراقي به اسارت 
گرفته مي شوند كه 19 هزار و 600 نفر در عمليات 
بيت المقدس، 17 هزار نفر در عمليات فتح المبين 

و 1567 نفر در عمليات ثامن االئمه اسير شدند. 
در سال 62 مشكالتي به وجود مي آيد. عمليات هاي 
والفج��ر مقدمات��ي و والفجر يك به اهدافش��ان 
نمي رس��ند. عمليات محرم هم دستاورد خوبي 
ندارد. در سا ل هاي  بعد عمليات هاي مهم خيبر، 
بدر، قادر و والفجر8 انجام مي شود. همچنين در 
عمليات  بزرگ كربالي 5 دروازه هاي بصره به لرزه 
درمي آيد و سازمان ملل متحد قطعنامه 598 را 
مي نويسد و تا حدودي به خواسته هاي ما در اين 

قطعنامه تن مي دهد. 
عراق در آخرين سال جنگ با استفاده از منافقين 

ترتيب ي��ك عمليات علي��ه اي��ران را مي دهد و 
مي خواهد شهر مهران را از ايران بگيرد. منافقين 
پس از ورود به ش��هر در شعارهايشان مي  گفتند 
»امروز مه��ران،  ف��ردا ته��ران« كه با رش��ادت  
فرماندهاني مثل شهيد علي صيادشيرازي به عقب 

رانده مي شوند و شكست مي خورند. 
در تمام اين عمليات ها ارتش در كنار سپاه حضور 
دارد و مي جنگد. هوانيروز، نيروي هوايي، توپخانه 
و س��اير نيروها همه با همديگر و با كمك هم به 
اين پيروزي ها دست پيدا كردند. در سال هشتم 
جنگ س��پاه نيروهايش را به شمال غرب مي برد 
و عمليات والفجر10 را انجام مي دهد كه هوانيروز 
ارتش نقش بسيار مهم و تعيين كننده اي در اين 

عمليات داشت. 
 بعد اجتماعي ارتش

ارتش در تمام دوره هاي مختلف مبارزات انقالبي 
و جنگ گوش به  فرمان رهبرش بوده است. ارتش 
همچنين از بع��د اجتماعي هم ت��ا جايي كه در 
توانش بوده در صحنه حضور داش��ته و نمونه اش 
را در زلزله كرمانش��اه ديديم كه ارتش محبوبيت 
زيادي در بين مردم زلزله زده به دست آورد و بدون 
ادعا برايشان كار كرد. ارتش در جمهوري اسالمي 
جايگاه ويژه و مهمي دارد و با فرماندهي سرلشكر 
امير موسوي جايگاه و منزلت بسيار باالتري هم 

پيدا خواهد كرد.


