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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

 صغري خيل فرهنگ
27 خ�رداد س�ال 1358جه�اد س�ازندگي 
به فرمان امام تش�كيل ش�د و در آن مقطع 
ايشان خواستار رس�يدگي و رفع محروميت 
روس�تاييان و در اولويت قرار دادن روستاها 
شده بودند.  جهاد در ابتداي تأسيس خود، يک 
نهاد مردمي بود و توسط نيروهاي خودجوش، 
بسيجيان و متخصصان اداره مي شد. با همين 
رويكرد نيز ب�ه دفاع مق�دس ورود يافت. به 
عبارت ديگر مي ت�وان گف�ت مردمي بودن 
مهندسي جنگ جهاد، يكي از ويژگي هاي بارز 
و مهم اين نهاد بود كه موفقيت هاي بسياري را 
در طول دفاع مقدس به دنبال داشت. نيروهاي 
جهاد در همه جا و جلوتر از ساير رزمندگان 
در خ�ط مق�دم جبهه ه�ا حضور داش�تند و 
ب�دون اينكه خودش�ان س�نگري داش�ته 
باشند براي رزمندگان س�نگر مي ساختند. 
به رغم اين خدمات نق�ش محوري و بي بديل 
جه�اد س�ازندگي در دفاع مق�دس چندان 
مورد توجه ق�رار نمي گي�رد و مجاهدان اين 
عرصه همچنان گمنام هستند. براي آشنايي 
با نقش جهاد س�ازندگي در دف�اع مقدس با 
يداهلل ش�مايلي فرمان�ده ق�رارگاه كربال كه 
مسئوليت پش�تيباني و مهندسي جنگ در 
جهاد س�ازندگي را بر عهده داشت همكالم 
ش�ديم ك�ه ماحصل�ش را پي�ش رو داريد. 

بعد از پيروزي انقالب اسالمي چند نهاد 
انقالبي تشكيل شد و چطور شما جهاد 

را براي خدمت انتخاب كرديد؟
من با افتخار خ��ودم را از خان��واده بزرگ جهاد 
س��ازندگي مي دان��م. بع��د از انق��الب در اين 
نهاد مش��غول کار ش��دم  و از اولي��ن نيروهاي 
جهادسازندگي بودم. با شروع جنگ، اسلحه به 
دست گرفتم و به عنوان نيروي رزمي وارد ميدان 
شدم. چون تصورم اين بود که جنگ و رزم فقط 
با اس��لحه و حضور رزمي و نظامي ممكن است، 
اما بعد متوجه ش��دم در کنار اين حضور نظامي 
فعاليت ها و اقدام��ات ديگري ه��م وجود دارد 
که فضيلت و جايگاهش کمت��ر از رزم و جهاد با 
اسلحه نيست. يك روز که با بچه هاي بهبهان در 
سپاه حميديه مستقر بوديم فرمانده کنار بچه ها 
آمد و از ما پرسيد چه کسي از شما مي تواند لودر 
براند؟ قبل از انقالب شرايط خانوادگي من طوري  
بود که براي گذران زندگي هم درس بخوانم و هم 
کارکنم. بعد از انقالب و قبل از تش��كيل جهاد 
سازندگي، همراه با برادر سرلشكر شهيد بقايي 
که فرمانده قرارگاه کربالي سپاه بود، با استفاده 
از دستگاه هاي راه سازي برجاي مانده و رها شده 
شرکت هاي ايتاليايي و امريكايي براي روستاهاي 
محروم خوزستان جاده مي س��اختيم. از اين رو 
رانندگي با لودر و بولدوزر را خوب بلد بودم. آن 
روز در حميديه وقتي فرمانده اين سؤال را پرسيد 
و کسي دست بلند نكرد من اعالم آمادگي کردم 
و با لودري که از آنها گرفتم سراغ کار مهندسي 
جهاد رفتم و با احداث اولين خاکريز در حميديه 

کارم را شروع کردم. 
يكي از اهداف تشكيل جهاد سازندگي 
توجه به روستاييان و محرومان و عمران 
و آبادي نقاط دوردس�ت كشور بود. به 
نظر شما جهاد سازندگي توانست به اين 

هدف دست پيدا كند؟
امام خمين��ي بالفاصله بعد از پي��روزي انقالب 
با توجه به ش��رايط موجود کشور دو نهاد اصلي 
و دو س��ازمان ب��زرگ يكي جهاد س��ازندگي و 
ديگري سپاه را تش��كيل دادند. جهاد در جهت 
محروميت زدايي و عمران و آبادي روستا ها بود و 

به بحث توليد که عمدتاً در روستا ها انجام مي شد 
توجه داشت و سپاه پاسداران هم که براي دفاع 
و حفظ انقالب در بُعد فرهنگي و نظامي تشكيل 

شده بود. 
جهاد سازندگي بر اساس رسالت و فرماني که امام 
صادر کرده بودند بالفاصله سازماندهي شد و از 
طريق جذب نيرو هاي متخصص از دانشگاهيان 
و جوانان انقالبي و روس��تاييان اقدامات زيادي 
را در راس��تاي بهبود وضعي��ت زندگي مردم به 
عنوان توليدکنندگان اصلي در کشور انجام داد. 
امروزه اگر در بسياري از مباحث به خودکفايي 
رس��يده ايم، نتيجه اش همان حرکتي است که 
نيرو هاي جهاد س��ازندگي بنا به فرمان امام آن 
را اجرايي کرده اند و توانسته اند خدمات زيادي 
را در روستا ها انجام دهند و در افزايش توليد هم 

مؤثر بوده اند. 
جهاد كه ق�رار بود كاره�اي عمراني و 
محروميت زدايي انجام دهد، چطور شد 

به جبهه ها ورود كرد؟
بعد از انقالب اسالمي، دش��منان قسم خورده 
تالش کردند از هر روش��ي استفاده کنند که به 
انقالب آسيب برسانند. از اين رو صدام را به عنوان 
مهره اصلي جنگي وارد ميدان کرده و جنگ را به 
کشور تحميل کردند. با توجه به شدت و وسعت 
حمله عراق امام خميني)ره ( دس��تور بس��يج 
مردمي را دادند و جهاد سازندگي به عنوان نهادي 
که با فرمان امام خميني)ره( تأسيس شده بود 
خود را مكلف دانست هر طور شده در جبهه ها 

حضور پيدا کند. 
همانطور که گفتيد رس��الت جهاد س��ازندگي 
عمران و آباداني بود، بنابراين س��عي کرديم از 
همان ابتداي جنگ روي اين ش��اخه متمرکز 
ش��ويم و در کنار همه فعاليت ها به جمع آوري 

کمك هاي مردمي، بس��يج نيروها و اعزام شان 
به جبهه، پشتيباني ماش��ين آالت و تعميرات 
آنها، تعمير ادوات ارتش و سپاه، رساندن مهمات 
و تدارکات ب��ه خطوط مق��دم بپردازيم. کمي 
بعد که کار جنگ باال گرفت ارتش و س��پاه به 
عمليات هاي بزرگ و گس��ترده ورود کردند و 
جهاد س��ازندگي تمرکزش را روي موضوعات 
و  عمليات مهندس��ي معطوف کرد. با توجه به 
ش��كل جنگ و حضور دش��من در خاک ايران 
نياز بود تا اقدامات مهندسي اي صورت گيرد که 
بتواند بخشي از نبود تجهيزات، ادوات و نيروها 
را جبران کند و جهاد تا حدي هم توانست اين 
نقيصه را در دوران جنگ جبران کند و به گواه 
همه فرماندهان جنگ و دوس��تان ارتش��ي و 
س��پاهي، جهاد س��ازندگي نقش بي بديلي در 
جبهه ايفا کرد. هرچند جهاد سازندگي نيروي 
نظامي نبود اما بر اس��اس ني��از و تأکيد امام و 
رسالتي که داشت براي حفظ انقالب و حمايت 

از نيروهاي رزمنده وارد ميدان شد. 
جهاد س��ازندگي در طول هش��ت س��ال دفاع 
مقدس بيش از 540هزار نفر از نيروهاي مردمي 
و ادارات را به جبهه اعزام کرد. در اين ميان بيش 
از 3هزارو300 شهيد و دهها هزار جانباز ، آزاده 
و ايثارگر تقديم انقالب و نظام کرد. اين آمار به 
تنهايي نشان دهنده حضور قابل توجه نيروهاي 
جهاد سازندگي درجبهه است. امام خميني)ره(

فرمودند: »اگر جهاد سازندگي نبود پيروزي هايي 
به اين وسعت به دست نمي آمد.« 

مثل سپاه كه در جنگ گسترش يافت 
و محكم تر ظاهر شد، جهاد هم چنين 

تحولي را طي جنگ شاهد بود؟

بله، جهاد هم رفته رفته فعاليت هايش را گسترش 
داد. از آنجايي که نمي شد هر شهرستاني جداگانه 
کاري انجام دهد، بنابراين ساماندهي پشتيباني 
و مهندسي جنگ جهاد در قالب قرارگاه ها انجام 
گرفت که تأثير بسزايي در روند جنگ داشت و 
با تشكيل قرارگاه مرکزي پشتيباني و مهندسي 
جنگ اين قرارگاه ها به بهترين شكل مديريت 
ش��دند. جهاد س��ازندگي به موازات تحوالتي 
که درجبهه و ساختار س��پاه به وجود مي آمد، 
قرارگاه هايي را راه اندازي ک��رد، به گونه اي که 
هر قرارگاه چندين اس��تان را پوشش مي داد. 
از اواس��ط س��ال هاي 63- 62 قرارگاه مرکزي 
که يكي از اعضاي شوراي مرکزي وزارت جهاد 
س��ازندگي عضو آن بود راه اندازي شد. قرارگاه 
کربال در جنوب، قرارگاه نجف در غرب، قرارگاه 
حمزه سيدالش��هدا در ش��مال غ��رب اروميه، 
قرارگاه نور در بوش��هر و بندرعب��اس و قرارگاه 

رمضان هم به م��وازات قرارگاه رمضان س��پاه 
در س��ال هاي آخر جنگ تأسيس شد. عالوه بر 
اين ما در کنار همه اي��ن قرارگاه ها بيش از40، 
50 تيپ و گردان مهندسي داشتيم که عمدتاً 
کار احداث خاکريزها و راه سازي را در خطوط 
مقدم جبهه در مناطق عملياتي جنوب، غرب 
و شمالغرب انجام مي دادند. عالوه بر قرارگاه، ما 
گردان هاي تخصصي با تجهيزات الزم و نيرو هاي 

آموزش ديده در جبهه داشتيم. 
گردان هاي تخصصي در چه زمينه هايي 

فعال بودند؟
موارد متعددي بود. مثاًل »گردان استحكامات« 
کارش س��اخت سنگر، بيمارس��تان، قرارگاه و 

سنگرهاي تجمعي بود. 
 »گردان پل« با توجه به نياز و ضرورت احداث 
پل درطول عمليات هاي دفاع مقدس وارد عمل 
ش��ده بود و روي کارون، ارون��د، آبگرفتگي ها 
و  رودخانه هايي که در غرب و ش��مالغرب بود 
اقدام به تأس��يس پل مي کرد. »گردان پمپاژ« 
به دليل شرايطي که در مناطق عملياتي جنوب 
اتفاق مي افتاد وارد عمل مي شد و آب هايي را که 
دشمن براي توقف نيروهاي رزمنده در منطقه 
عملياتي رها مي نمود جمع مي کرد. در مواردي 
هم که نياز بود ما آب زير پاي دشمن رها کنيم، 
اين گردان با تخصص و تجهيزات خاص خودش 
وارد عمل مي شد. در کنار همه اين فعاليت ها و 
با همراهي و همگامي ارتش و س��پاه اقدامات و 
خدمات بس��ياري در اين بخش براي نيروهاي 

رزمنده انجام مي دادند. 
اگر مي ش�ود ب�ه ص�ورت مصداقي به 

فعاليت هاي جهاد در جنگ بپردازيم؟
قبل از آزادسازي آبادان و شروع عمليات نظامي 
در مهر سال60 جاده اي به نام »جاده وحدت« 
احداث کرديم. جاده وحدت، ج��اده آبادان به 
سمت ماهشهر را به منطقه ابو شانك در حاشيه 
آبادان وصل کرد و به نوع��ي آبادان از محاصره 
کامل درآم��د. عالوه بر اي��ن در زمان محاصره 
آبادان چند پل بشكه اي با امكانات و بشكه هاي 
نفت و بنزين و تخته هايي که در شهر آبادان بود 

احداث کرديم. 
 در عمليات طريق القدس که در پاييز سال 60 
انجام شد)شهيد صياد شيرازي فرمانده نيروي 
زميني ارت��ش در اين عمليات ب��ود(  جاده اي 
احداث شد که يكي از مؤثرترين عوامل پيروزي 
در عملي��ات طريق الق��دس ب��ود. در عمليات 
فتح المبين با همت نيروهاي جهاد رزمندگان 
توانستند از رودخانه کرخه و ارتفاعات منطقه و 
تنگه دليجان عبورکنند و نيروهاي سپاه به پشت 
دشمن منتقل شوند و به اهداف از پيش تعيين 
ش��ده دس��ت پيدا کنند. جهاد س��ازندگي در 
عمليات ه��اي بيت المقدس، رمضان، مس��لم 
بن عقيل، مح��رم، والفجر مقدمات��ي، والفجر 
يك، خيبر، بدر، قادر، والفج��ر 8، کربالي 4 و 
5 و در عمليات هاي سال 1366 در شمالغرب 
و نيز در 10 عمليات محدود نقش بسيار مهمي 

ايفا کرد. 
ابت�كارات در دف�اع مق�دس از رموز 
پي�روزي مردم اي�ران ب�ود. جهاد چه 

ابتكاراتي در جنگ بروز داد؟
يكي از اين ابت��كارات در عمليات خيبر بود که 
به کمك سپاه به س��اخت پل خيبري به طول 
13 کيلومتر منجر شد. طوالني ترين پل شناور 
که آن زمان سابقه نداشت. اين پل شط علي را 
به جزيره ش��مالي مجنون وصل کرد و امكان 
پش��تيباني رزمندگان را در خط شرق دجله و 
نيز در خط جزيره جنوبي ميس��ر ساخت. کار 
بزرگ ديگر جهاد در عمليات خيبر احداث جاده 

رس�الت جهاد س�ازندگي عم�ران و 
آباداني بود، بنابراين س�عي كرديم از 
همان ابت�داي جنگ روي اين ش�اخه 
متمركز شويم و در كنار همه فعاليت ها 
به جمع آوري كمک هاي مردمي، بسيج 
نيروها و اعزام شان به جبهه، پشتيباني 
ماش�ين آالت و تعميرات آنها، تعمير 
ادوات ارتش و سپاه، رساندن مهمات 
و تداركات به خط�وط مقدم بپردازيم
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سيدالشهدا)ع( بود. 
 جهادگران در عمليات والفج��ر 8 نيز با احداث 
خاکريز در محورهاي مختلف صحنه درگيري، 
به خصوص روي جاده استراتژيك فاو- بصره و در 
اتصال خط دفاعي کارخانه نمك به جاده البحار، 
رودخانه اروند و نيز امكان حفظ فاو کمك شاياني 

به سپاه کردند. 
احداث پل بعثت به عنوان ش��اهكار مهندسي 
روي رودخانه اروندرود در مدت ش��ش ماه در 
منطقه باتالقي و عمق 14تا 18متر در عمليات 
والفجر 8 بود. پل بعثت به عنوان يك کار بزرگ 
و مهندس��ي در آن شرايط س��خت و مشكالت 
و بمباران هاي دشمن به ش��مار مي رفت؛ پلي 
که تحت هر س��ختي و با وجود مشكالت بسيار 

ساخته شد. 
همچنين احداث پل خزر در عمليات کربالي 5 
به عنوان يكي ديگر از عملكردهاي ارزنده جهاد 

سازندگي ماندگار شد. مجموع اين کارها باعث 
ش��د پيروزي هاي بي بديل و افتخارات بزرگي 
در دوران دف��اع مقدس رقم بخ��ورد. اين هم از 
شاهكارهاي ويژه و کارهاي خارق العاده اي بود 
که در مجموعه جهاد براي عبور و پش��تيباني 

نيرو هاي رزمنده انجام شد. 
امروز اگر به مهندسانمان با همه ظرفيت هايي 
که دارند بگوييم نظير اين پل را مطالعه و طراحي 
کنيد، شايد بيش از دو س��ال زمان نياز داشته 

باشند. 
جهاد سازندگي به ساخت تسليحات هم 

ورود كرده بود؟ 
بچه ه��اي جه��اد س��ازندگي يك��ي از اولي��ن 
موشك هاي جمهوري اسالمي را ساختند. آقاي 
هاشمي رفس��نجاني با توجه به شناختي که از 
ما داش��ت به ما اعتماد کرد و به بچه هاي جهاد 
دستور داد موشك بسازند آن هم با سوخت جامد! 
در شرايطي که تحريم بوديم و حساسيت هاي 
زيادي هم وجود داشت و  صدام شهر ها و مراکز 
اقتصادي و تأسيس��ات زيربنايي ما را با موشك 
مي زد خيلي ها باور نداش��تند بش��ود موشك 

ساخت و شايد االن هم باور نكنند. 
رون�د حضور ي�ک نيروي جه�ادي در 

عمليات چگونه بود؟  
جهاد س��ازندگي از قبل عمليات بايد منطقه را 
براي حض��ور و آمادگي نيروها آم��اده مي کرد. 

يكي از اقدامات ما آماده سازي بود؛ آماده سازي 
جاده ها که هنگام اج��راي عمليات هاي بزرگ 
چندين لشكر و تعدادي تجهيزات زرهي، نفرات 
و مهمات و پشتيباني ها بايد از آن جاده ها عبور 
مي کردند. ساخت سنگرهاي فردي و اجتماعي، 
احداث جاده هاي ارتباطي، احداث س��نگرهاي 
فرماندهي، احداث سنگرهاي اجتماعي، ساخت 
س��دها، اورژانس ها، بيمارستان هاي صحرايي، 
اس��كله ها، حفر کانال و مهم ت��ر از همه احداث 

خاکريز که جان پناه رزمندگان بود. 
در زمان ش��روع عمليات، نيرو هاي مهندس��ي 
بايد خود را به مناطق آزاد ش��ده مي رس��اندند 
و خاکريز ه��ا و جاده ه��ا را اح��داث مي کردند. 
زمان برايش��ان مفهومي نداش��ت خواه روز بود 
خ��واه نيمه هاي ش��ب، بچه ها خودش��ان را به 
آنجا مي رس��اندند و با توجه به شرايط گردان ها 
راه س��ازي انجام مي دادند تا يگان ه��اي رزم از 
طريق جاده هاي پش��تيباني به اه��داف مورد 
نظر دست پيدا کنند. جهاد سازندگي پا به پاي 
نيروهاي نظامي حضور داش��ت و توپخانه ها را 
به جلو حرکت مي داد ک��ه آتش مؤثرتري روي 
دش��من بريزند. تمام اين جا به جايي ها با جهاد 
بود. حضور جهاد س��ازندگي امكان اجراي نبرد 
و ادامه آن را براي نيرو ها فراهم مي کرد. گاهي 
هم جلوتر از همه و مقابل تير مس��تقيم و آتش 
سنگين دش��من، با س��اخت ديواري دفاعي به 
ارتفاع 3 متر، امنيت روان��ي و جاني رزمندگان 
را برقرار مي کردند. بع��د از عمليات براي اينكه 
با تعداد کمي پدافن��د و نيرو ها را براي عمليات 
بعد آزاد کنيم بايد کارمهندسي انجام مي داديم. 
جهاد سازندگي قبل از عمليات، حين عمليات و 
بعد از عمليات در جبهه حضور داش��ت، پس از 
جنگ، مأموريت بازسازي مناطق جنگ زده به 

جهاد واگذار ش��د و در اين راه، دهها نفر از آنان 
شهيد ش��دند تا امكان اس��تقرار رزمندگان در 

خط ميسر شود. 
از دوستان شهيدي ياد كنيم كه همراه و 

همسنگر شما بودند. 
تعداد زي��ادي از 3ه��زار و 300ش��هيد جهاد 
س��ازندگي از دوس��تان و همرزمان من بودند. 
همين جا ياد مي کنم از همه شهدا به ويژه شهيد 
حاج خليل تبريزي؛ ش��هيدي ک��ه کنار جاده 
ش��لمچه- خرمش��هر با هم بوديم و در نهايت 
همه مجاهدت هايش در والفج��ر 8 روي جاده 
فاو- ام القصر به شهادت رسيد. ايشان از شهداي 
ش��اخص جهاد بود که نقش زي��ادي در جنگ 
داشت. شهيد علي اينانلو روز سوم خرداد دقيقاً 
در لحظه اي ک��ه راديو اعالم پي��روزي مي کرد 
همان جايي که جاده را شكافتيم، همراه شهيد 
عباس ملك مكان بر اث��ر اصابت گلوله تانك به 

شهادت رسيدند. 
من بر اين باور هستم همه آنهايي که در جبهه 
حضور داشتند و تحت تأثير گازهاي شيميايي 

قرار گرفتند، جانباز هستند. 
اما جوان هاي امروز بايد قدر شهدا را بدانند و از 
دستاوردهايي که شهدا و جانبازان کسب کردند، 
دفاع کنند و بدانند که مملكت ما به اين راحتي 
به اين امنيت نرسيده است. شهداي زيادي براي 

سرافرازي ايران اسالمي جان دادند. 

يك�ي از ابت�كارات ق�رارگاه كربال در 
عمليات خيبر بود كه به كمک س�پاه 
به س�اخت پ�ل خيب�ري به ط�ول 13 
كيلومتر منجر ش�د. طوالني ترين پل 
ش�ناور كه آن زمان س�ابقه نداش�ت. 
اين پل ش�ط علي را به جزيره شمالي 
مجنون وصل كرد و امكان پشتيباني 
رزمندگان را در خط شرق دجله و نيز 
در خط جزيره جنوبي ميس�ر ساخت. 
كار بزرگ ديگر جهاد در عمليات خيبر 
اح�داث ج�اده سيدالش�هدا)ع( بود


