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گفت و گوي »جوان« با رئيس مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس

كمتراز5درصداسنادجنگمحرمانهتلقيميشود

جدول

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 5752

  احمد محمدتبريزي
مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس به عنوان 
اصلي ترين متولي انتشار اسناد نقش مهمي در 
بازگويي و شفاف سازي تاريخ جنگ تحميلي 
دارد. اين مركز در چند س�ال اخي�ر با افزايش 
فعاليت هايش آث�ار و پژوهش ه�اي زيادي را 
منتشر كرده كه كمك زيادي به پژوهشگران 
و عالقه من�دان دف�اع مق�دس مي كن�د. ب�ه 
مناس�بت هفته دفاع مق�دس در دفتر رئيس 
اين مركز حضور يافتيم و گپ و گفتي با سردار 
علي محمد نائيني پيرامون فعاليت هاي مركز 
اسناد انجام داديم. سردار نائيني معتقد است 
در زمين�ه دفاع مق�دس هرچق�در كار انجام 
ش�ود،  كم اس�ت و بايد با كار جهادي بسياري 
از گنج هاي اي�ن دوران باش�كوه را بازگو كرد. 
در ادامه مش�روح گفت وگوي ما با رئيس مركز 
اس�ناد و تحقيقات دفاع مقدس را مي خوانيد. 

چند سالي است كه برخي از رسانه هاي 
بيگان�ه نظي�ر بي بي س�ي ب�ا پخ�ش 
مستندهايي ادعا مي كنند كه نگاهي نو 
به جريان جنگ تحميل�ي دارند و از اين 
حيث ذهن نسل جوان را درگير پديده اي 
به نام »ناگفته هاي جنگ« مي كنند. اساساً 
ش�ما قائل به مقوله »ناگفته هاي جنگ« 

هستيد؟
من هم معتقدم جنگ ناگفته هاي زيادي دارد كه 
هنوز گفته نشده است. ولي اين ناگفته ها نبايد با 
رويكرد رس��انه هاي معارض انقالب گفته شود. از 
نگاه مقام معظم رهبري جنگ اگر س��ه قرن هم 
روايت ش��ود باز هم جا براي روايت دارد. يا ايشان 
جاي ديگر فرموده اند اگر يك فهرستي از حوادث 
دفاع مقدس تهيه كنيد هزاران هزار حادثه فهرست 
خواهد شد و كاري كه االن انجام شده يك هزارم 
آن حوادث هم نمي شود. اگر منظور از ناگفته هاي 
جنگ چيزي است كه با بهره برداري سياسي مطرح 
مي شود و منظور اين است كه اسرار خاصي وجود 
دارد كه بيان اين اسرار روايت موجود جنگ را زير 
س��ؤال مي برد قطعاً چنين چيزي وجود ندارد. به 
تعبير رهبر ما جنگمان هر روزش يك يوم اهلل بود 
و معارف بي نظيري داشت. هرچه از جنگ بگوييم 
كم گفته ايم. ناگفته هاي جنگ فراوان است و افراد 
ذي صالح ك��ه رزمندگان و فرماندهان هس��تند 
بايد بيانش كنند نه كساني كه در جبهه معارض 
انقالب قرار دارند يا دنبال اغراض سياسي هستند. 
جنگ ثروت اصلي انقالب اسالمي است و نرم افزار 
اصلي تحقق يك جامعه اسالمي و انقالبي به شمار 
مي رود. كساني كه در جنگ بودند بايد ناگفته هاي 
جنگ را روايت كنند. ما هنوز نتوانسته ايم خيلي 
از حماس��ه هايي كه در دفاع مقدس خلق شده را 
روايت كنيم. ناگفته هاي جنگ به اين معناست كه 
آنچه تا االن روايت شده وقتي 100 برابر شد تازه 
آن زمان خيلي چيزها از جنگ را گفته ايم. هزاران 
جلوه حماسي و حوادث مختلف از جنگ در ابعاد 
گوناگون موجود است كه تاكنون به آن پرداخته 

نشده است. 
اين ناگفته ها چه زماني به طور كامل بيان 

مي شوند؟
ما در اين زمين��ه غفلت و كم كاري داش��ته ايم؛ 
منتها بايد در نظر گرفت كه يك حادثه عظيمي 
در طول هشت سال اتفاق افتاده است. هر روزش 
مي تواند روايت هاي قابل توجهي داش��ته باشد. 
مركز اسناد دفاع مقدس روايت جنگ را به چند 
بخش تقس��يم مي كند. يك رواي��ت جلوه هاي 
حماسي، عاطفي، معنوي جنگ است كه هرچه 
گفته ش��ود پايان ندارد. مثل حادثه كربال كه در 
طول تاريخ مرتب گفته مي شود و انسان ها را به 

تعالي مي رس��اند. تمام ظرفيت ها بايد به ميدان 
بيايند و اين جنبه ها را بي��ان و به جامعه منتقل 
كنند. كار دوم تحقيق و پژوهش در حوزه جنگ 
است. تحقيق و پژوهش به خصوص اگر بخواهد 
مبتني بر اسناد منحصربه فرد دفاع مقدس باشد 
به زمان و محق��ق توانمند و باتجرب��ه نياز دارد. 
االن 30 تا 40 درصد اسنادي كه در مركز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس داريم گويا شده و قابل 
بهره برداري است و توانسته ايم 350اثر پژوهشي 
و اسنادي منتشر كنيم. حدود 800اثر پژوهشي 
تعريف كرده ايم كه تا چند س��ال آينده منتشر 
مي شود و با انتشار اين آثار حوادث اصلي جنگ 
مثل عمليات  اصلي جنگ گفته مي ش��ود. ما در 
حوزه جمع آوري اس��ناد از زمان جنگ يك كار 
بس��يار منحصربه فردي را انجام داديم كه ناشي 
از يك نگاه راهبردي و خالقان��ه در دوران دفاع 
مقدس است. حدود 300 راوي كنار فرماندهان 
بودند و به ضب��ط ح��وادث و رويدادهاي زمان 
جنگ مي پرداختند. اين كار بي نظير در خيلي از 
جنگ ها اصاًل اتفاق نيفتاده است. در متن جنگ 
و در كنار فرماندهان عالوه بر خبرنگاراني كه در 
جنگ حضور داش��تند راوياني كنار فرماندهان 
بودند كه جلسات طرح ريزي و هدايت عمليات 
را ضبط مي كردند و گزارشي از مشاهداتشان را 
مي نوش��تند. با پايان عمليات نيز يك گزارش از 
عمليات نوشته مي شد. نهايتاً تمام اسناد مورد نياز 
براي گزارش را جمع آوري مي كردند و اگر نيازي 
به توضيحات و مس��تند كردن بود با فرماندهان 
گفت وگوهاي تكميلي را انجام مي دادند. حاصل 
اين كارها امروز 40 هزار ساعت نوار صوتي شده، 
1200دفترچه راويان جنگ، حدود 800 مجلد 
گزارش عمليات ها، 10، 12 گونه سند ديگر را در 
مركز داريم كه يك گنجينه بي نظير است. هيچ 
مركز اسنادي و تحقيقاتي در كشور اين مجموعه 
را در اختيار ندارد. اين اس��ناد   ساماندهي شده 
است. به تدريج همزمان با  تكميل اسناد تالش 
براي گويا كردن اسناد شده اس��ت. گوياسازي 
به اين معني كه 40 هزار ساعت نوار پياده، تايپ، 
مقابله صوتي و چك و كنترل شده است.  ما يك 
مركز تحقيقاتي هستيم كه تحقيقات پايه اي دفاع 
مقدس را انجام مي دهي��م. تحقيقات ما پايه اي 
براي نويسنده، هنرمند، محقق و دانشجو است. 
عالوه بر اين كاري كه انج��ام داديم بخش قابل 
توجهي از اسناد را به عنوان كتب سندي منتشر 
كرده ايم. كتاب هايي مثل روزشمار جنگ ايران 
و عراق كه در 70 جلد پيش بيني ش��ده و تا االن 

40 جلد منتشر شده اس��ت. كتاب هاي نبردي 
داريم كه 57 كتاب نبردي پيش بيني شده است. 
همچنين اطلس هاي جنگ، شناسنامه يگان ها و 
كتاب هاي تجزيه و تحليل را داريم و حدود 800 
پروژه تحقيقاتي پيش بيني شده است. االن تقريباً 
مركز اسناد را با 100 نفر نيرو و 200 پژوهشگر و 

محقق در اين حوزه ها اداره مي كنيم. 
برگرديم به سؤال اولمان و پاسخي كه شما 
داديد؛ از حرف هاي شما اينطور برمي آيد 
كه شما جنس ناگفته هاي جنگ را بيشتر 

حماسي و معارفي مي دانيد؟
عمليات  ناگفته خاصي ندارد و اس��نادش موجود 
است. منتها بخشي از جنگ هنوز پژوهش هايش به 
تأليف و كتاب نرسيده است. ما خأل اسنادي از اين 
جهت نداريم و جايي هم كه خأل اسنادي باشد در 
حضور فرماندهان با تاريخ شفاهي تكميل مي شود. 
گاهي كسي با اغراض سياسي دنبال اين است كه 
روايت خودش را از جنگ منتقل كند و با توجه به 
روايت خودش، اسناد را طوري كنار هم مي چيند 

تا به يك نتيجه گيري ش��خصي برسد. مثاًل يك 
نويسنده دفاع مقدس كه االن گرايش هاي سياسي 
خ��اص دارد، در تحليلش به ي��ك نتيجه  گيري 
شخصي مي رسد و همين را هم مي خواهد به جامعه 
القا كند. چنين شخصي از يك مقطع تاريخي جنگ 

با روايت خودش استفاده ابزاري مي كند. 
خيلي وقت ها رسانه هاي معاند در طرح 
شائبه هايي در خصوص جنگ پيشقدم 
مي شوند. به تعبير ديگر آنها حمله كننده 
هس�تند و ما در مقام دف�اع برمي آييم. 
چط�ور مي توان فض�اي فك�ري جامعه 
را آنق�در آماده ك�رد ك�ه در دام چنين 

شائبه هايي گرفتار نشود؟
من قب��ول ندارم كه هميش��ه در موض��ع دفاعي 
هستيم. زماني مي توانيم بگوييم موضع ما دفاعي 
اس��ت كه آن روايت ها در جامعه ج��ا بيفتد. اگر 
روايت غال��ب جنگ همين رواي��ت فرماندهان و 
رزمندگان در جنگ باش��د، يعني جامعه همسو 
با اين روايت ها است. صدها كتاب خاطره جنگ، 
رمان جنگ، پژوهش جنگ منتشر شده و روايت 
غالب و حاكم در جامعه همين هاس��ت. خيلي  از 
رسانه هاي خارجي و برخي افراد با اغراض سياسي 
تالش مي كنند كه روايت هاي خودشان از جنگ 
را به جامعه قالب كنند و گاهي سؤال و شبهه هم 
ايجاد مي كنند ولي موفق نمي شوند. معتقد نيستم 
روايت غالب اين است و ما در انفعال هستيم. فضا 
به گونه اي نيست كه آن روايت جا بيفتد و بالفاصله 
با واكنش هاي خيلي خوب روايت درس��ت جاي 

خودش را پيدا مي كند. 
در دوران دف�اع مق�دس فعاليت ه�اي 
فرهنگي مناسب و همپاي شرايط جامعه 
بود، احس�اس مي ش�ود اكنون بخش�ي 

از فعاليت هاي فرهنگ�ي پيرامون دفاع 
مقدس آن نتيجه الزم را ندارد؛ به تعبير 
ديگر پس از گذش�ت 30 س�ال از پايان 
جنگ بايد به دنبال بيان�ي نو و جذاب تر 
براي جذب نسل هاي جوان باشيم؛ در اين 

خصوص اقدامي انجام داده ايد؟
من اين حرف را قبول ندارم. فعاليت هاي فرهنگي ما 
اگر جواب نمي داد ما محرم، اربعين، شب هاي قدر و 
مناسك ديگر را چندين برابر از دهه 60 نداشتيم. 
االن گرايش مردم به مناسبت هاي مذهبي قابل 
مقايسه با گذشته نيست. فرهنگ جهاد در نيروي 
جوان ما در مقايسه با دهه 60 كاهش پيدا نكرده 
است. االن هم اگر جنگي مشابه تهاجم سراسري 
سال 59 اتفاق بيفتد جمعيتي كه به ميدان مي آيد 
قطعاً كمتر از آن دوره نيس��ت و چه بسا معتقدم 
بيش��تر از آن دوره هم خواهد بود. جوان هاي االن 
هيچ فرقي با جوان هاي دهه 60 ندارند. جوان هايي 
كه به سوريه رفتند و در ميدان هاي مختلف جهاد 
حضور پيدا كردند آمادگي هاي روحي و اعتقادي 
بااليي داشتند و روحيه ش��ان از رزمندگان دفاع 
مقدس كمتر نبود. به تعبير حضرت آقا، اين شهدا 
از وطن خودش��ان خارج ش��ده و هجرت كرده و 
با اه��داف و آرمان هاي وااليي جنگي��ده و آرزوي 
شهادت داش��ته اند. پروژه  سنگيني مثل مقابله با 
داعش با جوان هاي امروزي جمع شد. امروز فرقش 
با دهه 60 در اين است كه ما با يك جنگ پيچيده 
همه جانبه روبه رو هستيم و كاماًل متفاوت است. 
در هشت سال دفاع مقدس چون تهاجم به كشور 
شده بود همه برانگيخته بودند. مسئله اصلي كشور 
دفاع از كشور بود و چندين استان مستقيماً درگير 
جنگ بود و آن فضا به برانگيختگي جوانان بيشتر 
كمك مي كرد. شرايط جنگ كالً آمادگي و روحيه 

ملي را افزايش مي دهد. 
خيل�ي از راوي ه�اي جن�گ اكن�ون 
كارشناسان شما در مركز اسناد هستند؛ 
تا كنون چه ميزان از داشته هاي فكري، 
خاطرات و در كل گنجينه نهفته در سينه 

اين راوي ها بهره برداري شده است؟
زمان جن��گ راويان كن��ار فرماندهان كارش��ان 
مستندسازي جنگ بود و تاريخ نگاري مي كردند. 
تالش داشتند با جمع آوري و مستندكردن اسناد 
دفاع مقدس جلوي تحريف در آينده گرفته شود. 
بعد از جنگ بخشي از راويان كه كادر رسمي سپاه 
بودند در مركز تحقيقات ماندند و به كار پژوهشي و 
تحقيقاتي پرداختند. در كنار آنها از ظرفيت ساير 
نويسندگان و فرماندهان خوش فكر و قلم به دست 
اس��تفاده كرديم. حدود 16 راوي محقق در مركز 
داريم و حدود 300 پروژه تحقيقاتي هست كه 150 
محقق اين پروژه ها را انجام مي دهند. پروژه هايي 
كه جنسش كاماًل نظامي است و مبتني بر اسناد 
نظامي ثبت و ضبط شده زمان جنگ است توسط 

راويان انجام مي شود. 
در ميان اسنادي كه در اختيار مركز قرار 

دارد، از بعثي ها هم سندي وجود دارد؟ 
بخشي از اسناد پس از س��قوط صدام جمع آوري 
شده و در مركز موجود است. يك بخشي از اسناد 
هم زمان جنگ پس از آزادسازي مناطقي كه دست 
عراق بوده را در اختيار داريم. اينها به عنوان اسنادي 
است كه در پژوهش هاي تاريخي و كتب نبردي به 

عنوان سند استفاده مي شود. 
آيا هنوز سند طبقه بندي ش�ده از دفاع 

مقدس وجود دارد؟
همينطور كه در زمان جنگ يكسري مالحظات 
وجود داشته و اسناد با مالحظاتي مهر طبقه بندي 
مي خوردند بخشي از اسناد جنگ همچنان داراي 
يكسري مالحظات است. منتها اسنادي كه داراي 
مالحظات است و قابل انتشار نيست 2 يا 3 درصد 

تنظيم كرده ايم هر هفت�ه يك دقيقه 
صوت فرماندهان ش�هيد را منتش�ر 
كنيم. در انتش�ار اس�ناد ه�م همين 
برنام�ه را داريم. مهم ترين س�ند ما از 
دف�اع مق�دس نوارهاي زم�ان جنگ 
اس�ت.  س�ال گذش�ته 5 ه�زار ن�وار 
را پي�اده كردي�م و نواره�اي س�طح 
قرارگاه ه�ا كه حدود 15 هزار س�اعت 
فاي�ل صوت�ي اس�ت تمام مي ش�ود

فـتـه
ه

فاعمقدس
د

گراميباد

از كل اس��ناد جنگ را شامل مي ش��ود. رايج است 
كه گفته مي ش��ود بعد از 30 س��ال كه از جنگ ها 
مي گذرد اس��ناد آن جنگ ديگر فاقد طبقه بندي 
اس��ت. اين همه جا صدق نمي كن��د. بخش قابل 
توجهي بيش از 95 درص��د آن چيزي كه ما داريم 
همه پژوهش��گران و محققان مي توانند از آنها آثار 
زيادي را توليد كنند و همه قابل انتشار هستند. آنها 
كه قابل انتشار نيستند بيشتر اسناد امنيتي يا مثاًل 
اظهارنظر يك شخصيت برجسته كشور همجوار 
درباره يك موضوع يا مباحثي در سطح تعامالت با 
كشورهاي مختلف است. االن زمان انتشار اين اسناد 
نيست و ش��ايد چند س��ال ديگر امكان انتشارش 
پيدا شود. تعداد اين اسناد بس��يار كم است و زير 
2 درصد از اس��ناد جنگ را ش��امل مي شود. بقيه 
اسناد اگر منتش��ر نمي شود مش��كل گوياسازي 
دارد و چون اسناد تخصصي است بايد روي آن كار 
كرد. اين اسناد بايد پياده شود، شناسنامه بخورد، 
تيترگذاري شود و محتوايش ويرايش شود تا بتوان 

از آن استفاده كرد. 
تمام اسناد به جا مانده از دفاع مقدس به 

صورت صددرصدي حفظ شده اند؟
عالوه بر حفظ كامل، بهينه و ترميم هم ش��ده اند. 
اس��نادي كه به داليل مختلف آس��يب ديده اند با 
روش هاي حرفه اي گوياسازي سند ترميم شده اند. 
نيروهاي آموزش ديده در اين حوزه داريم كه نسبت 
به حفظ تمام اسناد تالش مي كنند. ضمن حفظ 
اسناد، تمام اسناد اسكن مي شود. همچنين اسناد 

مكتوب و اس��ناد صوتي همه ب��ا روش هاي جديد 
ديجيتال شده  اند. 

با مجموعه هاي هم عرض با مركز اس�ناد 
تعاملي داريد؟ 

اسناد مربوط به دفاع مقدس س��پاه پاسداران در 
اختيار كسي نيس��ت و اگر هم در جايي باشد از ما 
گرفته اند. پروژه هايي كه ارت��ش انجام مي دهد و 
نياز به پشتيباني سندي باشد را نامه مي زنند و ما 
كمك مي كنيم. تنها مركز تحقيقاتي دفاع مقدس 
اينجاست و بقيه مراكز تبليغي، ترويجي و ادبي در 
حوزه دفاع مقدس هستند. آنها هم در موضوعاتي 
كه نياز به پش��تيباني سندي باش��د به ما مراجعه 
مي كنند و ما كمكش��ان مي كنيم. تاريخ شفاهي 
مركز اسناد مكمل كار پژوهشي است. جايي كه خأل 
اسنادي داريم با فرماندهان گفت وگو مي كنيم و بر 
اساس اسنادي كه در ارتباط با آن فرماندهان داريم 
صحبت مي كنيم. وقتي يك فرمانده را براي تاريخ 
شفاهي مي آوريم يك محقق به عنوان مجري تاريخ 
شفاهي حضور دارد و او تمام اسناد مربوط به فرمانده 

را بررس��ي و يك طرح گفت وگو طراحي مي كند. 
سؤاالت پژوهشي احصا مي شود و گفت وگو را انجام 
مي دهد. گفت وگو پياده و تايپ و با اسناد تطبيق 
مي ش��ود و به صورت كتاب تاريخ شفاهي انتشار 
پيدا مي كند. اين كتاب روايت ه��اي فرد در كنار 

كتاب هاي نبردي است. 
درباره فعاليت هاي مركز اسناد در سال هاي 
اخير توضيح دهيد؛ چه برنامه هايي داريد 
و در آينده بايد منتظر چه كتاب ها يا آثار 

فرهنگي و علمي باشيم؟
ما هر سال برنامه رونمايي كتاب داريم و امسال اين 
رونمايي با حضور فرمانده كل س��پاه پاسداران در 
سومين روز هفته دفاع مقدس از 25 اثر پژوهشي 
جديد و 70 اثر اسنادي رونمايي مي شود. 40 نفر از 
فرماندهاني كه در تاريخ شفاهي پيشتاز بودند و براي 
اين كار اهتمام داشتند با تنديس و لوح تقدير توسط 

فرمانده كل سپاه تقدير خواهند شد. 
دغدغ�ه اصل�ي ش�ما در مرك�ز اس�ناد 

چيست؟
مركز االن در س��اختار س��پاه و جامعه پژوهشي 
جايگاه خ��وب و معتبري دارد و آث��ار و پژوهش و 
تحقيقات مرك��ز قابل اعتناس��ت. فرماندهان هم 
توجه ويژه اي به درخواست هاي مركز دارند. در اين 
مدت پژوهش را از تمركزش به بعد نظامي صرف و 
در سطح قرارگاه هاي اصلي جنگ به متن جنگ در 
ابعاد تخصصي و معرفتي جنگ گسترش داده ايم. 
يكي از مش��كالت مركز اين بود كه براي تبليغ و 

معرفي آثار كاري انجام نمي ش��د. ب��ه لطف خدا 
االن فعاليت هاي رس��انه اي خوبي انجام مي شود. 
مثاًل صوت يك شهيد را متناس��ب با بحث روز در 
شبكه هاي اجتماعي منتشر مي كنيم كه نزديك 
به 5 ميليون بازديد دارد. تنظيم كرده ايم هر هفته 
يك دقيقه صوت فرماندهان شهيد را منتشر كنيم. 
در انتشار اسناد هم همين برنامه را داريم. مهم ترين 
سند ما از دفاع مقدس نوارهاي زمان جنگ است و 
در گذشته سالي 300 تا 400 نوار پياده مي شد ولي 
سال گذشته 5 هزار نوار را پياده كرديم و نوارهاي 
س��طح قرارگاه ها كه حدود 15 هزار ساعت فايل 

صوتي است تمام مي شود. 
اگر يك جوان از شما بخواهد براي دريافت 
شمه اي از واقعيت هاي جنگ تحميلي به 
يكي از كتاب هاي شما مراجعه كند، شما 

كدام كتاب را پيشنهاد مي كنيد؟
اگر بخواهد اجماالً نس��بت به جنگ شناخت پيدا 
كند بهترين منبع اطلس جامع جنگ اس��ت كه 
االن به چهار زبان ترجمه ش��ده است. اطلس هاي 
موضوعي و نبردي نيز هستند كه روايت هاي كوتاه 
به همراه عكس و طرح و نقشه دارند و براي جوان ها 
جذاب است. بايد در حوزه ادبيات براي جوانان كار 
كرد. جوان بايد نسبت به معارف جنگ آشنا شود. 
جوان ها باي��د جلوه هاي حماس��ي جنگ و كتاب 
خاطرات فرماندهان و كتاب هايي در حوزه خاطره و 
داستان را مطالعه كنند. ما در حوزه خاطره و وجوه 
اجتماعي جنگ از سال گذشته به صورت گسترده 
ورود پيدا كرده ايم. در كنار كارهاي پژوهش��ي كه 
عمدتاً نخبگان و محققان مخاطبش هس��تند از 
سال گذشته در حوزه داستان و خاطره ورود پيدا 
كرديم و تا سال 1400، 150 عنوان كتاب منتشر 

خواهد شد.

زمان جن�گ راويان كن�ار فرماندهان 
كارش�ان مستندس�ازي جنگ بود و 
تاريخ نگاري مي كردند. تالش داشتند 
با جمع آوري و مس�تندكردن اس�ناد 
دفاع مقدس جلوي تحريف در آينده 
گرفته ش�ود. بعد از جنگ بخش�ي از 
راويان كه كادر رس�مي س�پاه بودند 
در مرك�ز تحقيق�ات ماندن�د و به كار 
پژوهش�ي و تحقيقات�ي پرداختن�د
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از باال به پايين
 1- موافقت نامه بين كش��ورها در امور اقتصادی و سياس��ی- ابله و نادان  2- پايتخت نيجر- زنجبيل ش��امی- 
معبودهای دروغين مش��ركان  3- از بت ها- دشمن سخت- سوداپيش��ه- فلز چهره  4- همراه ناله- بهابازار- از 
 صور فلكی- مادر لر  5- جوهر قهوه- راس��تا  6- از همس��ران حضرت ابراهيم- محاس��ن- كمانگير ش��اهنامه 
 7- انبار غالت- قومی فارس��ی زبان- پهلوان  8- صداو آواز- مرشد و مقتدای صوفيان- پرنده ای شكاری- آهن 
 9- خشكی- عامل گروه های خونی- س��مبل  10- از رودهای مازندران- تشنگی- باريك بين  11-  سازمان 
 بين المللی هوانوردی غيرنظامی- مخطط  12- نت ميانی- سنگ قپان - در دوچرخه می زنند- تصديق انگليسی 
 13- بچه- مردمك چش��م- درخ��ت انگور- ته نش��ين مايعات  14- بی پ��در- خصم- نوازنده عصر ساس��انی 

 15- ايالت ببرخيز هندوستان- ايالتی در امريكا با مركز مديسن

از راست به چپ
 1- نام قديم فلس��طين- گياهی علفی و پايا با ريش��ه معطر و دارويی   2- از پرتاب ها در دووميدانی- جانداری 
 كوچ��ك و آب��زی- پيداك��ردن  3- از حروف انگليس��ی- جنس و مت��اع- حمله نظامی- مس��ابقات سراس��ری 
 4- مادر تازی- مهاجم نامدار پيشين تيم ملی ايتاليا- پاس��بان قديمی- بنده و شما  5- گياه پيچك بركه ها- 
ابريشم  6- فارسی قديم- خونبها- سياهرگ  7- مساوی- بدبوی پرخاصيت- كلكم ... و كلكم مسئول- از جزاير 
تشكيل دهنده ژاپن  8- مخترع ماشين بخار- از اركان نماز- نيمه چيزی- عالمت فعل استمراری  9- بافنده- كار 
سخت- خيابان وسيع- پوزه  10- پچ پچ- بخشش- مزاحم اينترنتی  11- مانور- كشيدگی و طول  12- الفبای 
آبادانی- رود ش��مال ش��رقی ايران- روبند- ش��هر توت تهران  13- واحد وزن قديمی معادل 300 مثقال- وجه 
 مشترک دشوار و دش��منی- مادر عمار- همراه لفت  14- از حواريون- نگهبانی و پاس��بانی-  از رنگ های فرعی 

 15- از تيم های الليگای اسپانيا- فراموشی
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع


