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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

 غالمحسين بهبودي
31 س�ال پيش در چنين روزهايي، جبهه هاي 
جن�گ لحظ�ات س�ختي را س�پري مي کرد. 
تابس�تان داغ 1367 از بهار آن سال آغاز شده 
بود! وقتي ع�راق ف�او را در آخري�ن روزهاي 
فروردي�ن پس گرف�ت، زنگ خطره�ا به صدا 
درآمد. اما براي برخي تالش ها دير ش�ده بود. 
چند ماه بعد که کار ب�ه پذيرش قطعنامه 598 
کشيد، عراق بعثي آنقدر جري شده بود که روز 
31 تيرماه با چندين لشكر زرهي به جبهه هاي 
جنوب حمله کرد. جانب�از محمدجواد اميني 
که آن روزه�ا فرماندهي گردان ي�ا زهرا)س( 
را برعهده داش�ت، مي گوي�د او و همرزمانش 
از ديدن آن همه تانک دش�من متعجب شده 
بودند! انگار که کربالي5 در حال تكرار باش�د. 
عراقي ه�ا آت�ش ش�ديدي روي رزمنده ه�ا 
مي ريختند و ستون ستون تانک هايشان از مرز 
عبور مي کردند و به مص�اف آرپي جي زن هاي 
نترس ايراني مي رفتند. گفت وگ�وي ما با اين 
فرمان�ده گردان دف�اع مقدس بر آن اس�ت تا 
ب�ه بررس�ي ش�رايط آن روزه�ا بپ�ردازد. 

 س�ال 65 و س�ال 66 ان�گار متضاد هم 
هستند. در سال 65 ما شاهد اعزام سپاه 
يكصدهزار نفري هس�تيم، اما 66، سال 
کمبود نيروها در جبهه است. به نظر شما 

علت اين مسئله چه بود؟
بعد از اينكه ايران در عمليات والفجر8 شبه جزيره 
فاو را تصرف كرد، موازنه قوا به نفع جبهه خودي 
تغيير كرد. از آن به بعد رويارويي جبهه اسالم و كفر 
به حد اعلي رسيد. سال 65 با اعزام هاي سراسري 
قرار بود كار جنگ يكسره شود. عمليات كربالي4 
انجام گرفت كه هرچن��د موفق نبود، اما مقدمات 
كربالي5 را فراه��م كرد. پس از انج��ام عمليات 
كربالي5، خيلي چيزها تغيير كرد. شايد در نظر 
تعدادي از سياستمدارها جنگ تمام شده به نظر 
مي رس��يد. متعاقب آن تأثير تبليغ��ات منفي و 
كارهايي كه براي پايان جنگ صورت مي گرفت، 
در جبهه ها احساس شد. از آغاز سال 66 ما شاهد 
بوديم جنگ افت كرد. البته عملياتي مثل نصر4، 
كربالي10 يا تعدادي عمليات برون مرزي در سال 
66 انجام گرفت، ولي دركل اثرات تبليغات منفي 

باعث تضعيف روحيه رزمنده ها مي شد. 
به عنوان نمونه اثرات تبليغات منفي در 
روند جن�گ را ما در عملي�ات والفجر10 
ديديم. عمليات بزرگس�االنه که گويا با 

استعداد کمتري انجام گرفت؟
كاًل 1366، سالي بود كه لشكرها و گردان ها هم به 
لحاظ كمي و هم به لح��اظ كيفي در مضيقه بودند. 
البته نيروهاي مخلص و پاي كار جنگ همان روحيه 
اوايل دفاع مقدس را حفظ كرده بودند. اما به هرحال 
يك قشرهايي از مردم تحت تأثير قرار مي گرفتند. مثاًل 
اواخر جنگ ما بيشتر شاهد حضور سربازان وظيفه در 
يگان ها بوديم و بسيجي ها كمتر بودند. سربازها هم 
شجاعانه مي جنگيدند، اما روحيه بسيجي يك چيز 
ديگري بود. در مورد والفجر10 و شرايط پيرامون آن 
بايد بيش��تر حرف زد. ما در اين عمليات به نقطه اي 
حمله كرديم كه براي دشمن اهميت حياتي نداشت. 
لذا نيروهاي زبده اش را به جاي اينكه به غرب و منطقه 
عملياتي والفجر10 منتقل كند، به جبهه جنوب برد و 

در آغاز سال 67 به فاو حمله كرد. 
به نوعي ع�راق ابتكار عم�ل را از ما پس 

گرفت؟
اين حرف را كه مي زنم تنها تحليل و مش��اهدات 
خودم نيس��ت. تحليل فرماندهان ارش��دي مثل 
سرلشكر رشيد هم است. ايش��ان عنوان كرده اند 
كه وقتي قرار ش��د والفجر10 انجام بگيرد، برخي 

از فرماندهان مي گويند نبايد همه نيروها به غرب 
منتقل شوند. ايشان )رشيد( اسم مي برد و مي گويد: 
گفتيم حداقل مرتضي و احمد )مرتضي قرباني و 
احمد كاظمي فرماندهان لشكر25 كربال و 8 نجف( 
در جبهه جنوب بمانند تا مبادا منطقه خالي بشود 
و عراق از اينجا حمله كند. اما به هر ترتيب بيشتر 
نيروها به غرب برده شدند. والفجر10 انجام گرفت. 
در صورتي كه عراقي ها ماشين هاي خالي شان را به 
آن منطقه مي بردند تا ما را فريب بدهند. در خالل 
عمليات مي ديديم كه عم��ده نيروهاي عراقي از 
جيش الشعبي ها يا نيروهاي ذخيره شان هستند. 
عراق نيروهاي زبده اش را به جن��وب اعزام كرده 
بود. در حالي ك��ه عمده يگان هاي م��ا در غرب و 
شمالغرب بودند. عراق در اواخر فروردين 67 به فاو 
حمله كرد. فاو جايي بود كه از مدتي قبل رزمنده ها 
و فرمانده��ان حاضر در آنجا هش��دار تحركات و 

آماده باش دشمن را اعالم كرده بودند. 
يعني رزمنده هاي ميداني مي دانس�تند 
که دشمن قصد حمله به فاو را دارد؟ اگر 
اينطور است چرا به حرف آنها ترتيب اثر 

داده نمي شد؟
بله، فرماندهان ميداني مثل مسئوالن گردان ها يا 
لشكرها و حتي رزمنده هاي عادي تحركات عراق را 
از پيش اعالم كرده بودند. اما در قرارگاه ترتيب اثري 
به گزارش ها داده نمي شد. حتي من يادم است آقاي 
زاهدي فرمانده لشكر14 امام حسين)ع( خودش 
چند كاميون مهمات براي مدافعين فاو ارس��ال 
كرد. اواخر فروردين 67 كه عراق به فاو حمله كرد، 
خط بچه هاي لشكر امام حسين)ع( ديرتر از باقي 
خط ها سقوط كرد. اينطور به نظر مي رسد كه اگر 
خط فاو تقويت مي شد، احتمال داشت به فرجام 
ديگري دچار ش��ود. ولي ش��ايد همان ديدگاهي 
كه مي خواس��ت جنگ را تمام كند، روي برخي 
از فرماندهان هم اثر گذاش��ته بود كه به گزارش 
رزمنده ها ترتيب اثر نمي دادند. فاو در متصرفات 
ايران خيلي اهميت داشت. وقتي سقوط كرد روي 

روحيه رزمنده ها اثر سوئي داشت. 
موقع سقوط فاو کجا بوديد؟

بعد از والفجر10 براي مرخصي به اصفهان برگشته 
بوديم كه گفتند عراق به فاو حمله كرده است. سريع 
ما را با هواپيما به اهواز منتقل كردند اما وقتي به جاده 
آبادان رسيديم، خبر رسيد كه كار از كار گذشته و 
فاو سقوط كرده است. بعد هم كه عراق به مناطق 
مهم ديگري مثل مجنون و ش��لمچه حمله كرد و 

در شرايط پيش آمده، آن مناطق هم سقوط كردند. 
حضرت آقا سخني دارند با اين مضمون 
که اگر همه دني�ا در امر جن�گ دخالت 
مي کردند، امام کسي نبود که رو برگرداند. 
اين شرايطي که باعث پذيرش قطعنامه 
در آن ش�رايط خاص ش�د، داخلي بود؟ 
رزمنده ه�ا چ�ه نگاهي ب�ه اي�ن مقوله 

داشتند؟
رزمنده ها بيش��ترين توجه را به مسائل داشتند. 
همان صحبت هايي كه از كمبود نيرو در جبهه ها 
گفتيم و از كيفيت س��قوط فاو حرف زديم، باعث 
ش��ده بود خيلي از مس��ائل را بهتر از مردم عادي 
درك كنيم. خوب يادم اس��ت وقتي كه قطعنامه 
598 پذيرفته شد و حضرت امام آن جمله تاريخي 
»نوش��يدن جام زهر« را بيان كردن��د، بچه هاي 
مخلص،  هاي هاي گري��ه مي كردند. هنوز صداي 
هق هق آنها در گوش��م مي پيچد و تكان خوردن 
شانه هايشان جلوي چشمم است. ما مي گفتيم چرا 
شرايط بايد به نحوي پيش برود كه امام از نوشيدن 
جام زهر س��خن بگويند. ي��ا مبادا م��ا رزمنده ها 
كم كاري كرده ايم كه نتيجه اش پذيرش قطعنامه 

در چنين شرايطي شده است. 
گفت وگوي م�ا در اوايل مرداد منتش�ر 
مي ش�ود. 31 س�ال پي�ش در چني�ن 
روزهايي عراق جن�گ را از نو آغاز کرده 
بود. شما چطور با اتفاقات آن روزها روبه رو 

شديد؟
روز دوشنبه 27 تير كه قطعنامه پذيرفته شد، به 
بچه ها اعالم كرديم نبايد آمادگي شان را از دست 
بدهند. گردان يا زهرا)س( به غير از سالح، مهمات 
هم در اختيار داشت. دراصطالح نظامي يك گردان 
آماده بودي��م. چهار روز بع��د از پذيرش قطعنامه 
جمعه 31 تيرماه بود كه ش��نيديم راديو اهواز به 
عربي و فارسي از جوان ها و بسيجي هاي اين شهر 
براي ايستادگي مقابل دشمن دعوت مي كند. آن 
موقع تلفن ها و بي سيم هاي ما قطع بودند. به اتفاق 
چند نفر از بچه ها به كنار كارون رفتيم. آنجا آقاي 
زاهدي و تعدادي از فرماندهان جمع شدند و گفتند 
كه عراق با حدود 2 هزار تانك از محورهاي مختلف 
حمله كرده اس��ت. از ما خواس��تند به مصافشان 
برويم. سريع بچه هاي گردان را با يدك كش به آن 
طرف كارون برديم و ديديم  اي دل غافل! دشمن 
پيشروي سريعي داشته و تا كنار كارون پيش آمده 
است. باوركردني نبود كه اينقدر سريع تا آنجا آمده 

باشند. با دشمن درگير شديم و همراه ديگر واحدها 
و يگان ها آنها را دوباره تا مرز عقب رانديم. عراق در 
آن مقطع تلفات سنگيني داد. دشمن فكر مي كرد 
ايران با پذيرش قطعنامه ضعيف شده و مي تواند 
راحت تا خرمشهر يا حتي اهواز پيشروي كند، اما 
بچه ها آنها را عقب راندند. اين درگيري ها تا 13 روز 

بعد ادامه پيدا كرد. 
يعني تا اواسط مردادماه؟ 

بله، البت��ه در چن��د روز اول��ي كه ع��راق حمله 
سراس��ري اش را انجام داد، تا مرز عقب رانده شد، 
ولي در روزهاي بعد به طمع اينكه منطقه مهمي را 
از ما بگيرند و در مذاكرات آتي از آن استفاده كنند، 
مرتب حمله مي كردن��د. گاهي يك منطقه چند 
بار بين دو طرف دست به دست مي شد. تا اواسط 
مردادماه درگيري ها ادامه داشت. بعد جبهه ها آرام 
شد تا 29 يا 30 مرداد كه رسماً آتش بس بين دو 

طرف اعالم شد و به اجرا درآمد. 
امام در همان روزه�ا پيام عجيبي صادر 
کردند که خواندنش با وجود گذشت سه 
دهه همچنان تكان دهنده است: »بايد متر 
به متر جنگيد و هيچ عذري از هيچ کسي 
پذيرفته نيست...« به نظر شما علت صدور 
اين پيام چه بود و چه تأثيري روي نيروها 

گذاشت؟
ما هشت س��ال جنگيده بوديم و نهايتاً با شرايطي 
كه همه مي دانيم جام زهر به امام نوش��انده ش��د. 
حاال دش��من در يك نقض عهد آش��كار، دوباره به 
ما حمله كرده بود و هدفش اش��غال خرمش��هر يا 
رسيدن به دروازه هاي اهواز بود. اگر چنين اتفاقي 
مي افتاد، آن هم بعد از هشت سال جنگ، خب مسلماً 
باعث سرشكستگي جبهه اسالم مي شد. واقعاً هم 
پذيرفتني نبود آتش بس در حالي پذيرفته شود كه 
دشمن در دروازه هاي اهواز خيمه زده باشد. پيام امام 
مي خواست حساسيت موجود را به رزمنده ها گوشزد 
كند. صدور اين پيام مزيد بر علت ش��د تا با انگيزه 
بيشتري بجنگيم و دشمن را به عقب برانيم. حرف 
امام براي ما حجت بود. پيش��تر در قضيه شكست 
حصر آبادان يا حفظ جزاير مجنون، پيام امام معجزه 
كرده بود و حاال هم به ياري رزمنده ها آمد تا با انگيزه 
بيشتري با دشمن روبه رو شوند. آنها به قدري ادوات 
و تانك آورده بودند كه آدم با ديدنش حيرت مي كرد. 
يا وقتي در تداوم نبرد در گمرك خرمشهر مستقر 
شديم، عراقي ها آنقدر آتش مي ريختند كه نظيرش 
را تنها در كربالي5 ديده بوديم. اينطور شدت عمل 
آنها ما را متعجب مي كرد. اما بچه ها جانانه ايستادند 

و دشمن را عقب راندند و متوقف كردند. 
همين پيام هاي قاطعانه حضرت امام باعث 
شد که تعداد بسياري از مردم به جبهه ها 
بيايند و مشخص بشود که آنقدرها هم از 

جنگ خسته نشده بودند. 
بله درست اس��ت. وقتي امام از مردم خواستند 
جبهه ها را خالي نگذارند، آنقدر نيرو به جبهه آمد 
كه ما جايي براي استقرار آنها نداشتيم. سوله ها 
پر ش��دند و به ناچار عده اي را در چادرها مستقر 
كرديم. اغلب گردان ها هم مثل گردان خودمان 
»يا زهرا)س(« نفراتشان دو برابر شد. حضور مردم 
در جبهه ها نشان مي داد تبليغاتي كه مي گفت 
مردم از جنگ خسته شده اند درست نبوده است؛ 
اما به هرحال ما قطعنامه را پذيرفته بوديم و نظر 
امام هم اين بود كه پذيرش قطعنامه از طرف ما 
يك تاكتيك نيست. به واقع آن را پذيرفته ايم و 
بايد به عهدمان پايدار باشيم. جنگ در حالي تمام 
شد كه دشمن به هيچ كدام از اهدافش نرسيد و 
حتي اعزام منافقين هم به اين دليل بود كه عراق 
از نيروهاي خودش نااميد شده بود و مي خواست 
از شر منافقين هم خالص شود. لذا آنها را هم به 

قتلگاه مرصاد فرستاد.

ما هشت سال جنگيده بوديم و نهايتاً با 
شرايطي که همه مي دانيم جام زهر به 
امام نوشانده شد. حاال دشمن در يک 
نقض عهد آش�كار، دوباره به ما حمله 
کرده بود و هدفش اش�غال خرمشهر 
يا رسيدن به دروازه هاي اهواز بود. اگر 
چنين اتفاقي مي افت�اد، آن هم بعد از 
هشت سال جنگ، خب مسلمًا باعث 
سرشكس�تگي جبهه اس�الم مي شد

نگاه

تاريخ جنگ را حماسي رقم زديم
  عليرضا محمدي

چند وقت پيش در ي�ک کانال تلگرامي، 
يادداش�ت يك�ي از نويس�ندگان حوزه 
جن�گ را مي خواندم. فح�واي کالم اين 
بود که بايد واقع بين باشيم و قبول کنيم 
که جن�گ را آنقدرها که فك�ر مي کنيم، 
نبرده ايم! مثال هايي ه�م از اواخر جنگ 
و اوض�اع بد اقتص�ادي و شكس�ت هاي 
چند م�اه منتهي ب�ه پذي�رش قطعنامه 
مي آورد ت�ا حرف�ش را باورپذيرتر کند. 
اين طرز نگاه ب��ه جنگ ك��ه »واقع بيني« 
ش��اه بيت آن اس��ت موضوع تازه اي نيست. 
ناديده گرفت��ن تقدس جنگ ب��راي ديدن 
حقاي��ق آن، حرف بي ربطي نيس��ت. حتي 
شهيد صيادشيرازي نام هيئت معارف جنگ 
را هيئت معارف دفاع مقدس نگذاش��ت، تا 
مبادا جنبه تقدسي آن مانع ديدن حقايق و 

بررسي علمي جنگ شود. 
جنگ حقيقت هاي��ي دارد كه باي��د به آن 
اذعان كرد. ماجراي مك فارلين، شكست در 
عمليات رمضان، بن بست جنگ در مقاطعي 
از آن، از دس��ت رفتن متصرفاتمان در فاو و 
ش��لمچه و مجنون، آن هم ط��ي فقط چند 
ماه؛ متصرفاتي كه در چند س��ال و با تعداد 
قابل توجهي شهيد به دس��ت آمده بودند، 
همگي واقعيت هاي جنگ هستند، اما همه 

آن نيستند. 
واقعيت هاي جنگ از روزهاي ماقبل آن آغاز 
شد. از ملتي كه هنوز جشن پيروزي انقالبش 
را برگزار نكرده، دچار آشوب هاي مرزي شد. 
گردان هاي��ش درگير كردس��تان بودند كه 
لش��كرهاي همس��ايه غربي به خوزستان و 
كرمانش��اه حمله كردند. بعد معجزه بود كه 
پي درپي رخ مي داد! توي خرمش��هر، توي 
هويزه، توي سوسنگرد و توي آبادان. همان 
اولين روزها خبر رس��يد ي��ك نوجوان 14 
ساله به اسم حسين فهميده در خرمشهر به 
شهادت رسيده است. بعدها گفتند او قهرمان 
نبود چون زير ش��ني هاي تانك به شهادت 
نرسيد. انگار يادشان رفته بود نفس حضور 
داوطلبانه يك نوجوان در شهر جنگ زده اي 

مثل خرمشهر، خودش يك حماسه است!
جنگ آغاز ش��د درحالي كه تن ها به مصاف 
تانك ها مي رفتند. ي��ك نمونه اش در هويزه 
بود ك��ه علم اله��دي و ياران��ش آن را خلق 
كردند. آهنگران كه خواس��ت مرثيه شان را 
بخواند، امام گفت حماس��ي بخوان كه اين 
بار تاريخ به دس��ت خودمان نوشته خواهد 
شد. مي نويس��م پيروزي را روي ديوارهاي 
شهري كه دشمن رويش نوشته بودند »جعنا 
لنبقا« آمده بودند تا بمانند و مي ماندند اگر 

باقري ها نبودند!
تاريخ جنگ را خودمان نوشتيم و برگ برگش 
را با والفجرها و كربالها فصل بندي كرديم. 
ارتشي داشتيم كه هيچ كجاي دنيا نظيرش 
ديده نش��ده بود. پيرمردها كنار نوجوان ها 
مي ايس��تادند و با لبخند رو به تاريخ عكس 
يادگاري مي گرفتند. اي��ن ارتش كه نامش 
بسيج بود، به فرمان رهبرش به هر آوردگاهي 
ورود مي كرد. يك بار تيپ كوهستاني مي شد 
و بازي دراز را فت��ح مي كرد، بار ديگر گردان 

غواصي مي شد و دل به طوفان اروند مي زد. 
حماسه، همنشين ارتش��ي بود كه وقتي به 
نوني هاي ش��لمچه مي كوبيد، آنقدر ترس 
در دل دش��منانش مي انداخ��ت ك��ه قائد 
اعظمش��ان مي گفت: »ايراني ه��ا مردماني 
هس��تند كه آهن مذاب را در دست هايشان 
سرد مي كنند.« شكست در قاموس چنين 
مردمي جايي نداشت. آنها حتي با دست هاي 
بس��ته هم براي دش��من ترس��ناك بودند. 
آنقدر كه 175 نفرشان را با دست هاي بسته 

زنده به گور كردند. 
واقعيت ه��اي جن��گ در نب��رد نابراب��ر 
كش��وري تنها بود ك��ه روي زمي��ن با يكي 
از كاركش��ته ترين نيروه��اي زرهي جهان 
مي جنگي��د و روي آب ه��ا ب��ا گران ترين و 
قدرتمندترين ارتش��ي كه جه��ان به خود 
ديده است. واقعيت هاي جنگ در جغرافياي 
كش��وري بود كه پس از هشت س��ال نبرد 
بي امان، يك وجبش كم نشد و با صالبت و 

افتخار ايستادگي كرد. 
واقعيت هاي جنگ را باي��د از زبان مردمي 
ش��نيد كه با دس��ت هاي خال��ي مرزهاي 
كش��ورمان را چنان ترس��يم كردن��د كه تا 
مدت ها، هيچ ابرقدرتي جرئت نزديك شدن 
به آن را نخواهد داش��ت. جنگ را كس��اني 

بردند كه تا آخر ايستادند.

واقعيت هاي جن�گ در نبرد نابرابر 
کش�وري تنها بود که روي زمين با 
يك�ي از کارکش�ته ترين نيروهاي 
زره�ي جه�ان مي جنگي�د و روي 
آب ها با گران ترين و قدرتمندترين 
ارتشي که جهان به خود ديده است. 
واقعيت ه�اي جن�گ در جغرافياي 
کش�وري بود که پس از هشت سال 
نبرد بي امان، يک وجبش کم نش�د 
و با صالبت و افتخار ايستادگي کرد
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