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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

نگاه

جستاري در کارنامه جهادي اولين فرمانده لشكر شهيد سپاه 

شهادت در دوازدهمين جانبازي
  احمد محمدتبريزي

 در نخس��تين سال هاي تأس��يس لشکر 27 
محمدرس��ول اهلل)ص( احم��د متوس��ليان، 
ابراهيم همت و رضا چراغ��ي بازوان پرتوان و 
قدرتمندي براي هدایت و رهبري رزمندگان 
بودند. سه یاري که هر کدام وزنه اي سنگين 
براي جبهه ها محسوب مي شدند و نيروها با 
تبعيت از فرمان آنها بهترین عملکرد را نشان 
مي دادند. پس از اسارت حاج احمد متوسليان، 
فرماندهي لشکر به حاج ابراهيم همت سپرده 
شد و رضا چراغي فرماندهي گردان حمزه را 

بر عهده گرفت. 
به گزارش »جوان«، رضا چراغي که در کودکي 
نامش در شناسنامه به اشتباه رزاق ثبت شده 
بود، با قيام امام خميني همانند بس��ياري از 
هم نسالنش مس��ير زندگي اش را پيدا کرد. 
پيوند خوردن مفاهيم انقالبي و اس��المي با 
رضا از او مجاهدي ثابت قدم س��اخته بود. با 
پيروزي انقالب و شروع غائله کردستان خيلي 
سریع خود را به جمع رزمندگان رساند و در 
مبارزه با گروه هاي ضدانقالب و معاند از هيچ 
کوشش��ي دریغ نکرد. او با حضور در مریوان 
تجربيات گرانبهایي را در زمينه مسائل نظامي 

و فرماندهي آموخت. 
پدر شهيد چراغي درباره ویژگي هاي پسرش 

مي گوید: »اهل پارس��ایي، تقوا و دیانت بود 
و همواره نس��بت به انجام واجب��ات و ترک 
محرمات تقيه خاص داشت. از دنيا و زخارف 
آن پرهيز مي نمود و اهل ریا و ریاس��ت نبود. 
وقتي او را ب��ه عنوان فرمانده لش��کر معرفي 
کردند و از او خواستند به س��پاه منطقه 10 
تهران برود و حکم فرمانده��ي اش را بگيرد، 
گفت خجالت مي کشم دنبال این چيزها بروم. 
او عاشق شهادت بود. در طول جنگ، 11 بار 
مجروح ش��د و خودش گفته بود که اگر خدا 
بخواهد، بار دوازدهم شهيد مي شوم و چنين 
هم ش��د. اهل والیت بود و به اه��ل بيت)ع( 
ارادت مي ورزی��د. در مس��ئوليت هایي که به 
عهده مي گرفت، جدي و پر کار بود. نسبت به 
حفظ بيت المال سخت حساس بود و هرگز از 

آن استفاده شخصي نمي کرد. 
با تش��کيل تيپ 27 محمد رس��ول اهلل )ص( 
توس��ط حاج احم��د، رضا چراغي ني��ز از آن 
ب��ه بع��د هم��راه تي��پ 27 در عمليات هاي 
مختلف ش��رکت کرد. ش��هيد چراغي حاج 
احمد متوسليان را اس��تاد خود مي دانست، 
خصوصي��ات بارز اخ��الق و رفت��ار نظامي او 
را الگ��وي خویش ق��رار داده ب��ود و از همان 
اولين روزهاي حضورش در مریوان، با نشان 
دادن ش��جاعت و رش��ادت، جوهر خویش را 
نمایان ساخته بود. با تشکيل تيپ 27 محمد 
رسول اهلل)ص( توس��ط حاج احمد، رضا نيز 

از آن به بعد هم��راه تيپ 27 در عمليات هاي 
مختلف شرکت کرد. 

ش��هيد رضا چراغي در عمليات فتح المبين در 
کنارحاج احمد متوسليان و شهيد حاج همت به 
بررسي و شناسایي مواضع نيروهاي متجاوز عراق 
پرداخ��ت. او در آن عملي��ات فرماندهي گردان 
حمزه را بر عهده داشت و در منطقه دشت عباس 

در برابر تانک هاي دشمن وارد عمل شد. 
در عمليات بيت المقدس که لشکر روي جاده 
آسفالته اهواز - خرمشهر عمل مي کرد، شهيد 
چراغي مسئوليت سه گردان را بر عهده گرفت 
و ب��ا لياقت و توان ب��اال، تا فتح خرمش��هر به 
هدایت نيروها پرداخ��ت. در این عمليات، از 
ناحيه پا مجروح مي ش��ود. پ��س از بهبودي 
نسبي، در عمليات مس��لم ابن عقيل )ع( که 
پایيز سال 61 در منطقه س��ومار انجام شد، 
حاج همت ب��ه عنوان فرمانده ق��رارگاه ظفر 
منصوب شد و شهيد چراغي فرماندهي تيپ 
محمد رسول اهلل )ص( را به عهده گرفت. در 
این عمليات تيپ حضرت رس��ول اهلل )ص( 
حدود 13 گردان داشت که هدایت آنها با رضا 
بود. رضا بر اثر جراحات قبلي پایش در گچ بود 
و ناراحتي زیادي داشت، در حالي که سرم به 
دستش وصل بود، از داخل آمبوالنس عمليات 

را در شرایط بحراني هدایت مي کرد. 

شهيد رضا چراغي سرانجام در عمليات والفجر 
یک که در منطقه عمومي فکه انجام گرفت، 
پس از ابراز رشادت تمام و ایثار و حماسه، به 
ش��هادت رس��يد و روح بزرگوارش به ابدیت 
عش��ق پرواز کرد. یکي از همرزمان ش��هيد 
لحظه ش��هادت رضا چراغ��ي را چنين بيان 
مي کند: »دش��من در ارتفاع 143 فکه پاتک 
سنگين زده بود. به هر ترتيبي بود، خود را به 
آن جا رس��اندم. رضا چراغي، عباس کریمي، 
اکبر زجاجي در حال ش��ليک آر پي جي 60 
بودند. دشمن پاتک سنگيني زده بود. هرچه 
اصرار کردم که عقب برگردند، قبول نکردند. 
روي ارتفاع فقط شش نفر سالم مانده بودند 
که مي جنگيدند، رضا چراغي، عباس کریمي، 
اکبر زجاجي و س��ه نفر بس��يجي که سخت 
درگير بودند. دشمن تصور مي کرد که نيروي 
زیادي روي ارتفاع اس��ت. عصر که دوباره به 
ارتفاع رفت��م، دیدم عباس کریم��ي و دو نفر 
از بسيجيان، پيکر غرقه به خون چراغي را با 

برانکارد حمل مي کنند.«
رضا چراغي، نخس��تين فرمانده لشکر سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي بود که خرقه شهادت 
پوشيد و راه دیگر سرلشکران سپاه را به سوي 
آسمان گشود. جانشين او، حاج همت، حدود 
یک سال بعد شربت شهادت نوشيد و فرمانده 
بعدي این لشکر نيز، درست یک سال بعد به 

درجه رفيع شهادت نائل گشت. 

  علي شيرين 
در حاليكه ايام س�ال نو را س�پري مي کرديم 
فرهنگ و تاريخ نگاري دف�اع مقدس يكي از 
اس�توانه ها و ياران انديشمند و فكور خويش 
را از دس�ت داد و در غم فراق دکتر حس�ين 
اردستاني رئيس مرکز اسناد و تحقيقات دفاع 
مقدس، فرهيختگان و حماسه نگاران به سوگ 
نشستند. دکتر حسين اردستاني از رادمردان 
دوران ش�كوهمند حماس�ه و پيش�گامان 
عرصه ثب�ت و ضب�ط روايت حماس�ه ها بود 
که همزم�ان با روزهاي س�خت جنگ، عالوه 
بر ب�ه دوش گرفتن س�الح به س�راغ قلم هم 
رفت تا راوي صادقي براي لحظه هاي تاريخي 
و سرنوشت س�از ي�ک مل�ت باش�د. مرحوم 
اردس�تاني با ترکيب تجربي�ات آن دوران و 
تعهد و تخصص تاريخ نگاري علمي، راهي را 
در پيش گرفت که ثمره و نتيجه و محصولش 
را آين�دگان ب�ه قض�اوت خواهند نشس�ت. 

  شاگردي در مكتب امام
 نویسنده یادنامه آن مرحوم به درستي به توصيف 
این مقطع از زندگي دکتر پرداخته است: »حسين 
اردستاني پایبند چارچوب هاي دیني در خانواده 
و جامعه بود و در خانواده اصيل مذهبي متولد شد 
و در بستر زماني انقالب از پيروان امام و مقلدانش 
به شمار مي آمد که پاي مکتب ش��اگردان امام 
زندگي و تلمذ مي ک��رد و اوام��ر و نواهي امام و 
نظام برایش اصل خدش��ه ناپذیر ب��ود. در دوره 
انقالب با برو بچه هاي مس��اجد س��بحان و امام 
حسن مجتبي)ع( و در محله نظام آباد حشر و نشر 
بسياري داشت و پا به پا و همراهشان تا پيروزي 

انقالب و پس از آن فعاليت مي کرد. 
پس از استقرار نظام جمهوري اسالمي راهش را 
در حفظ آن یافت و براي این منظور به سازمان 
و نهادهاي انقالبي پيوست و با آغاز تهاجم عراق 
عليه ایران روانه جبهه هاي جنگ ش��د تا عليه 
تجاوز دفاع کند. بعد از گذشت دو سال از جنگ 
در سال 61 با توصيه دوس��تان محله قدیمي به 
بخش جنگ دفتر سياسي پيوست و همکاري اش 
از راوي گ��ري در این حوزه آغاز ش��د و به مدت 
ربع قرن ادام��ه یافت.« )یادنامه دکتر حس��ين 
اردس��تاني، نوش��ته امير رزاق زاده( آن مرحوم 
در ادامه این هم��کاري پس از ای��ن، با پذیرش 
حضورش به عن��وان راوي در این عرصه کارش 
را به طور رسمي آغاز کرد و با تهيه دفاتر یگان ها 
و قرارگاه ها  عمدتاً معطوف به تهيه گزارش هاي 
نبرد گوناگون تا پایان جنگ شد و با این حرکت 
بخشي از خألهایي که ممکن بود موجب انحراف 

در روایت تاریخ جنگ شود را پر کرد. 
به دنب��ال پذی��رش قطعنام��ه 598 و برقراري 
آتش بس، او با الهام از تعاليم امام راحل با قبولي 
در کنکور سراسري دانشگاه ها، وارد عرصه نویني 
از زندگي خود ش��د و راه جدیدي را در زندگي 
علمي اما در مسير انقالب اسالمي و ارزش هاي 

دفاع مقدس روي خود گشود. 
  ورود به دانشگاه و عرصه پژوهش

 مرحوم اردس��تاني همزمان با پذیرش در رشته 
علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي و مقارن با 
تحصيل، موقتاً از مرکز مطالعات و تحقيقات دفاع 
مقدس منفک شد و همراه با جمعي از محققان 
و پژوهشگران مرکز در دوره عالي و دافوس سپاه 
مشغول به کار شد. در حين مشارکت با آن مراکز، 
براي تهيه متون آموزش��ي دف��اع مقدس براي 
فرماندهان ب��ه ارائه طرح های��ي از قبيل احياي 
منابع مرکز در قالب علمي و کالسيک و پروپوزال 
همت گماشت و از همکاري در این زمينه دریغ 

نکرد و در کار پياده سازي بخشي از نوارهایش و 
بازبيني دقيق آنها اهتمام فراوان داشت. 

 تحصيالت علم��ي و دانش��گاهي را در مقاطع 
کارشناسي با رتبه عالي و پذیرش بدون آزمون 
در مقطع کارشناسي ارشد و از آن پس دکترا را تا 
انتها سپري کرد و درکسوت هيئت علمي به کار 

تدریس وتحقيق مشغول شد. 
 در باره این مقط��ع از زندگي دکتر اردس��تاني 
در یادنام��ه ایش��ان آمده اس��ت: »در ای��ن اثنا 
پيشنهادهاي متعدد همکاري با مراکز مختلف 
از جمله شهردار یکي از مناطق تهران  و همکاري 
با معاونت فرهنگي و تبليغات دفاعي س��تاد کل 
نيروهاي مس��لح و وزارت خارجه را نپذیرفت و 
در مبادي آموزش��ي و پژوهشي دفاعي برگرفته 
از تجارب دوران هشت سال دفاع مقدس ادامه 
فعاليت داد و با انتش��ار ده ها ش��ماره فصلنامه 
تخصصي سياست دفاعي و تدوین کتب روزشمار 
اقدام کرد.  در این مقطع بي��ن او و مرکز فاصله 
مي افت��د به طور موق��ت اما دکتر اردس��تاني از 
هنگام جدا ش��دن موق��ت از مرک��ز مطالعات و 
تحقيقات جنگ تا بازگشت دوباره بدانجا همواره 
یکي از معتمدان طرف مش��اوره مرکز بود و در 
جلسات مربوطه دوران مسئوالن دهه 70تا80 
حضور مس��تمر داش��ت و نقطه نظرات عميق و 
علمي خویش را صادقانه بي��ان مي کرد. مضافاً 
بر این، امين فرماندهان س��پاه و جنگ هم بود و 
در دوره اي که پيش��نهاد ادغام و اتمام کار مرکز 
شد اهتمام بسياري به عمل آورد تا از فروپاشي 
مجموعه مورد نظر جلوگي��ري کند و در این راه 
نيز در کنار اعضاي مرکز سایر دلسوزان خارج از 

مرکز موفق بود.«
  گشودن حوزه هاي نوين در تاريخ نگاري 

دفاع مقدس 
گشودن حوزه هاي نویني همچون تاریخ شفاهي 
فرماندهان، موضوعات جامعه محور و نظارت بر 
کار راهيان نور به موازات ده ها مأموریت گذشته 
نشان از توسعه قلمرو مرکز در تراز ملي و فراملي 
دارد ک��ه نياز به ناخ��داي ماهر و زبده و دس��ت 
از جان شس��ته اي مثل اردس��تاني داش��ت. آن 
مرحوم از هن��گام حضورش در س��ال1361 تا 

6 فروردین 1396پيش��ينه ربع قرن حضور در 
کس��وت راوي گري و پژوهشگري و تاریخ نگري 
و تاریخ نگاري و آموزش مفاهيم جنگ هش��ت 
ساله ایران و عراق را یافت و در این سير، اصولي 
را براي خود قرار داد. پش��تکار و سختکوش��ي 
اردس��تاني زبانزد همه همکاران ب��ود. وي براي 
تعيين راهبرد تحقيقاتي و نقش��ه راه پژوهشي 
مرکز، در مقاطع مختلف همایش هاي فشرده اي 
با حضور پيشکسوتان و جوانان مستعد در تهران 
و شهرستان هاي مختلف برگزار نمود و از نتایج 

آن نيز در مرکز بهره برداري کرد. 
  کتاب شناسي دکتر اردستاني

»مبدأ تحول در استراتژي نظامي ایران« و »تنبيه 
متجاوز« دو اثر چاپ شده از مرحوم دکتر حسين 

اردستاني است. 
دکتر اردس��تاني از ماه هاي ابتدایي شکل گيري 
عمليات هاي ب��زرگ، وارد بخ��ش تاریخ جنگ 
دفتر سياسي س��پاه پاسداران ش��د و پا به پاي 
فرمانده��ان برجس��ته جن��گ، در صحنه هاي 
حس��اس و سرنوشت  س��از دفاع مقدس حضور 
داش��ت و به ثبت دقيق تاریخ جن��گ همراه با 
جزئيات آن پرداخت. در عمليات خيبر حضور او 
در قرارگاه مرکزي نجف، به عنوان ناظري دقيق 
و منصف، مستندات ناب و ماندگاري در اختيار 
مورخين و محققين جنگ قرار داده اس��ت. آن 
مرحوم و دوستان راوي اش در سایر بخش هاي 
دفاع مقدس نيز این مجاهدت ها را تکرار کردند 
تا گنجينه اسناد دس��ت اول جنگ از مجاهدت 
خاموش آنها مهيا ش��ود و در دسترس محققان، 
پژوهش��گران و دانش��جویان قرار گيرد. مرحوم 
اردستاني همزمان در سال هاي پس از جنگ با 
استفاده از اسناد دسته اولي که خود در تهيه آنها 
نقش مؤثر داشت، تحقيق و تأليف در حوزه جنگ 
تحميلي را با رویکردي تحليلي و عميق کليد زد. 
در همين راستا »مبدأ استراتژي نظامي ایران« و 

»تنبيه متجاوز« را به نگارش در آورد. 
  تنبيه متجاوز

این کتاب نگاهي نظامي � سياسي به جنگ دارد 
و از تابس��تان 1361 تا فروردین 1367 را در بر 
مي گي��رد. این دوره با عملي��ات »رمضان« آغاز 

مي ش��ود و با پيروزي در عمليات »والفجر10« 
پایان مي پذیرد. موض��وع اصلي این دوره، بحث 
»تنبيه متج��اوز« و »موازنه ي نظامي« اس��ت. 
کتاب به چهار فصل تقسيم شده است که فصل 
اول آن »تحول اساس��ي در صحنه نبرد«، فصل 
دوم »ابتکار نظامي«، فصل سوم »تغيير موازنه 
به نفع ایران« و فصل چهارم »تغيير اس��تراتژي 
عملياتي و عوامل مؤثر بر آن« اس��ت.  همچنين 
بخش هاي جمع بندي و نتيجه گي��ري و منابع 
و مآخ��ذ در پایان ه��ر فصل و فهرس��ت راهنما 
)اش��خاص، اماکن و... ( و رویدادها و نقشه هاي 
محورهاي عملياتي، در پایان کتاب آمده است. 

  مبدأ تحول در استراتژي نظامي ايران
این کتاب، اثر برگزیده دهمين دوره جایزه کتاب 
فصل در تابس��تان1388 اس��ت. در ابتداي این 
کتاب، س��اختار نظام بين المل��ل در زمان وقوع 
جنگ ایران و عراق بيان و س��پس اس��تراتژي 
نظامي عراق بررس��ي ش��ده و بحران داخلي و 
مس��ئله جنگ، تحليل و در ادام��ه به وضعيت 
نيروهاي مسلح شامل ارتش، سپاه و بسيج اشاره 

شده است. 
عالوه بر این تشریحي از استراتژي نظامي ایران 
از زمان تجاوز عراق تا قبل از عمليات ثامن االئمه 
نيز به چش��م مي خورد. در پای��ان، یک تعریف 
تئوریک از استراتژي تحول راهبرد نظامي ایران 

در عمليات ثامن االئمه، ارائه شده است. 
پيشگفتار، مقدمه، فصل اول: محيط بين المللي، 
فصل دوم: اس��تراتژي نظامي عراق، فصل سوم: 
بحران داخلي و فرعي شدن مسئله جنگ، فصل 
چهارم:اس��تراتژي نظامي ای��ران، فصل پنجم: 
اشغال و آزادسازي ش��رق کارون، فصل ششم: 
تحول در راهبرد نظامي و فهرس��ت نقش��ه ها از 

جمله بخش هاي این کتاب هستند. 
  جهادگ�ر عرص�ه تاريخ ن�گاري دف�اع 

مقدس 
پس از عروج رئي��س مرکز اس��ناد و تحقيقات 
دفاع مق��دس برخي از همرزمان و مس��ئوالن و 
فرماندهان دوران دفاع مقدس با انتشار پيام هایي 

یاد آن استاد و حماسه نگار را گرامي داشتند. 
 سرلشکر پاس��دار محمدعلي جعفري فرمانده 

کل سپاه پاسداران از سردار اردستاني به عنوان 
جهادگر عرص��ه تاریخ نگاري دف��اع مقدس یاد 
مي کند و مي افزاید: حض��ور و نقش آفریني هاي 
سترگ، ممتاز و جهت بخش مرحوم اردستاني 
در ثبت تاریخ جنگ و صيانت از حقایق و واقعيات 
دفاع مقدس هش��ت س��اله و تدوین و ترس��يم 
هنرمندانه و صادقانه ح��وادث و رخدادهاي آن 
مقطع خطير و تاریخ ساز کشور و به ویژه مدیریت 
و سامان بخشي این امر در مرکز اسناد و تحقيقات 
دفاع مقدس، در خور تحسين و ان شاءاهلل قرین 
اجر و ثواب اخروي خواهد بود.  سرلشکر صفوي 
دستيار و مش��اور عالي فرماندهي معظم کل قوا 
هم در پي درگذش��ت دکتر حس��ين اردستاني 
در این باره مي نویسد: حضور ارزشمند آن راوي 
صدیق در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل و تالش 
خالصانه و تأثيرگذار در ثبت وقایع دفاع مقدس و 
بيش از دو دهه مجاهدت مستمر براي انتقال علوم 
و معارف دفاع مقدس که ناشي از دغدغه مندي 
و احساس تعهد و تکليف ایش��ان بود، توشه اي 
اس��ت که در پيش��گاه ایزد منان مورد محاسبه 
قرار خواهد گرفت.  سردار سرلشکر محمد باقري 
رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح هم درباره وجوه 
ش��خصيتي رئيس مرکز اسناد و تحقيقات دفاع 
مقدس نوشته اس��ت: بي تردید دکتر اردستاني 
از طالیه داران برجسته تاریخ نگاري دفاع مقدس 
و از محققان، نویس��ندگان و راوی��ان پرتالش و 
متفکر این حوزه به شمار مي رود که پس از جنگ 
تحميلي استکبار جهاني عليه انقالب اسالمي و 
ملت ایران، رسالت خود را »زینبي« به تأسي از 
بانوي قهرمان کربال و عاشورا، فعاليت در عرصه 
ثبت راستين و دقيق هش��ت سال دفاع مقدس 
و حقایق و واقعيات تاریخ س��از و الهام بخش آن 
برگزید. حقيقتاً من حس��رت مي خ��ورم از این 
دغدغه هاي مس��ئوالنه اي که ایش��ان داشت. از 
این اتاق به آن ات��اق، از مصاحبه این فرمانده به 
مصاحبه آن فرمانده، خيلي چيز عجيب و قابل 

تحسيني بود. 
سرلشکر محس��ن رضایي هم به پاره اي از وجوه 
ش��خصيتي این نام آور عرصه تاریخ نگاري دفاع 
مقدس اشاره مي کند و مي گوید: آدم تا زماني که 
این گوهرها را از دست نداده قدرش را نمي داند، 
هرچه من فکر مي کنم باورم نمي شود. هم حادثه 
غيرمنتظره بود هم به قدر و منزلت حسين بيشتر 
آگاه مي شویم. اي کاش در زمان حيات ایشان این 
 قدر و منزلت ها را مي فهميدیم. به هرحال عروج 
عاشقانه ایشان از ميان ما دردناک است. مخصوصاً 
براي خود من دردناک اس��ت ولي از شما یاران 
ایشان، ش��اگردانش و برادران ایشان مي خواهم 
که همين عش��ق، همين صفا و دلس��وزي را که 
ایش��ان براي ميراث امام و دفاع مقدس داشتند 
ادامه بدهي��د. باالخره از 10 س��ال عمر حضور 
امام)ره( در جمهوري اسالمي، هشت سالش در 
جنگ بوده و حفظ ارزش ها و دستاوردهاي جنگ 
و انتقال این اث��ر بزرگ یعني انتق��ال امام)ره(، 
یعني حفظ امام)ره(. حف��ظ ارزش هاي جنگ، 
حفظ امام)ره( است. حفظ ميراث جنگ، حفظ 

شهدا است. 
سرلشکر پاسدار قاسم س��ليماني فرمانده سپاه 
قدس هم مرحوم اردستاني را از جمله پيام رسانان 
دوران دفاع مقدس مي داند و مي افزاید: ایشان با 
تعهد انقالب��ي و والیي خ��ود از چهره هاي مؤثر 
در ثبت وقایع جنگ و رش��ادت هاي رزمندگان 
دفاع مقدس و در رس��الت پيام رس��اني و روایت 
ارزش هاي جهاد و ش��هادت، از ش��خصيت هاي 
ممتاز و از سابقون بود که ان شاءاهلل پاداش خير و 

جزاي اخروي براي خود ذخيره نموده است. 

يادي از دکتر حسين اردستاني، رئيس مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس 

طاليه دار فكور تاريخ نگاري دفاع مقدس 
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