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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.
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يادکرد

يادکردي از خلبان شهيد سيدعلي اقبالي دوگاهه 
دوگاهه اقبال بلند شهادت نينوايي يافت

  آرمان شريف
شهيد س�يدعلي اقبالي دوگاهه نابغه اي 
جوان در پرواز و خلباني ب�ود. خيلي زود 
و در 25 س�الگي به مقام اس�تادي رسيد 
و در 27 س�الگي ب�ا درجه س�رگردي به 
جرگه افسران ارشد نيروي هوايي ارتش 
ايران پيوس�ت. پ�رواز او ب�ا هواپيماهاي 
جنگي هر خلباني را شگفت زده مي کرد. 
به او لقب سلطان پرواز داده بودند و پرواز 
برايش ش�يرين ترين کار دنيا بود. شهيد 
علي اقبالي نابغه نيروي هوايي ارتش بود 
و حضورش ب�راي نيروه�اي نظامي يک 
غنيمت و اتفاق خوشايند به شمار مي رفت. 
امریکایي ها خیل��ي زود متوجه نبوغ باالي 
شهید اقبالي شدند. زماني که او در امریکا 
دوره هاي آموزشي را مي گذراند، پیشنهاد 
ماندن و اقامت در امری��کا را به این خلبان 
ایراني داده بودند ولي شهید اقبالي عاشق 
و شیفته خدمت به کش��ور خودش بود. او 
جواب منفي به اصرار امریکایي ها داد و پس 
از پایان دوره هاي آموزشي اش به کشورش 

برگشت. 

شروع جنگ تحمیلي زندگي شهید اقبالي را 
وارد فاز جدیدي کرد. او حاال باید از مهارتش 
براي دفاع از وطنش استفاده مي کرد. عملیات 
بزرگ و مهم کمان 99 نخستین تجربه اش 
بود. این خلبان ش��هید در عملیات معروف 
کمان 99 که در دومین روز جنگ تحمیلي 
با شرکت 140 فروند جنگنده از پایگاه هاي 
مختلف انجام شد، شرکت داشت. سید شهید 
در قالب لیدر دسته چهار فروند به نام اسکارال 
از پایگاه دوم شکاري تبریز به هوا برخاست و 
پس از بمباران پایگاه هوایي موصل، به همراه 
همه همرزمانش سالم به پایگاه برگشت. او با 
ماژیک روي بمب ها to sadam مي نوشت و 
همین کار قوت قلب و انگیزه زیادي به سایر 

نیروها مي داد. 
شهید اقبالي در آخرین س��خنانش در کنار 
خانواده، به مادر همس��رش گفته بود: »من 
زن و فرزندم را به شما سپردم، چون نمي دانم 

ش��رایطم چه گونه اي خواهد ب��ود. من یک 
سربازم که براي چنین روزهایي تعلیم دیده و 
آماده شده ام. مملکتم برایم هزینه زیادي کرده 
و حاال ناموس هموطنانم در اهواز و آبادان و 
خرمشهر در معرض تهدید عراقي هاست. در 
چنین شرایطي من نمي توانم فقط به خودم 
و خانواده ام فکر کن��م. همه اعضاي مملکت 
ما یک خانواده ایم و بای��د به همگي مان فکر 
کنیم. کاري که مي خواه��م بکنم در حکم 
وظیفه من است و ش��ما فقط مواظب زن و 

فرزندم باشید.« 
شهید اقبالي در طرح هاي عملیاتي اش سعي 
مي کرد بیشتر سکوهاي نفتي عراق را از کار 
بیندازد و صادرات 350 میلیون تني نفت این 
کشور را به صفر برس��اند. مهارت و شجاعت 
این خلب��ان ایراني کینه عمیق��ي را در دل 
بعثي ها شعله ور ساخته بود. در یک مأموریت 
برون مرزي با هدف بمباران یکي از سایت هاي 
راداري موصل به هم��راه همرزم خلبانش از 
زمین برخاست و پس از رسیدن به منطقه و 
عدم مشاهده هدف بالفاصله به سوي هدف 
ثانویه که پ��ادگان العق��ره در حوالي پایگاه 

هوایي کرکوک عراق و ایران بود، تغییر مسیر 
داد و در ساعت تعیین شده روي هدف ظاهر 
شد. در پایان این عملیات موفقیت آمیز، رادار 
راهبردي دشمن پرنده آهنین شهید اقبالي 
را نش��انه رفت و هواپیمایش به شدت مورد 
اصابت موشک قرار گرفت. او با چتر در جایي 

نزدیک به مرز ایران فرود آمد. 
بعثي ها که کینه و دشمني زیادي از خلبان 
دالور ایراني داشتند او را به اسارت درآوردند. 
به دلیل ضربات مهلکي که نیروي هوایي ارتش 
ایران در نخستین ماه جنگ بر پیکر ماشین 
جنگي عراق وارد کرده بود به دستور صدام و 
براي گرفتن انتقام و ایجاد رعب و وحشت در 
بین سایر خلبانان کشورمان، برخالف تمامي 
موازین انساني و موافقتنامه هاي بین المللي 
رفتار با اسرا، به فجیع ترین و بي رحمانه ترین 

وضع به شهادت رسید. 
به دستور صدام، دو ماشین جیپ از دو طرف 
با طناب هایي که به بدن این خلبان پر افتخار 
بسته بودند بدنش را دو نیم کردند. به طوري 
که نیمي از پیکر مطه��رش در نینوا و نیمي 
در موصل عراق مدفون ش��د. این جنایت به 
حدي وحشیانه بود که رژیم بعثي در تالشي 
بیش��رمانه براي سرپوش گذاش��تن بر این 
جنایت هولناک، تا سال ها از اعالم سرنوشت 
این ش��هید مظلوم خودداري مي کرد و طي 
22 س��ال هیچگونه اطالعي از سرنوش��ت 
وي موجود نبود. پس از انتظاري 22 س��اله 
باقي مانده پیکر شهید به وطن بازگشت و در 
قطعه خلبانان بهشت زهرا)س( در کنار سایر 

همرزمانش آرام گرفت. 

به دس�تور صدام، ب�دن اين خلبان 
پرافتخار را دو نيم کردند. به طوري 
که نيمي از پيکر مطهرش در نينوا و 
نيمي در موصل عراق مدفون ش�د. 
اين جنايت به حدي وحشيانه بود که 
رژيم بعثي در تالشي بيشرمانه براي 
س�رپوش گذاش�تن بر اين جنايت 
هولناک، تا سالها از اعالم سرنوشت 
اين شهيد مظلوم خودداري مي کرد

گفت وگوي »جوان« با نويسنده اطلس عمليات لشکر 27 محمدرسول اهلل)ص(:

شرح 23 عمليات رزمندگان تهراني در يک کتاب
  احمد محمدتبريزي

مرک�ز اس�ناد و تاري�خ دف�اع مق�دس از 
چندين س�ال پيش به دنبال تهي�ه اطلس  
لش�کرهاي مختلف در دفاع مقدس بوده و 
در چند س�ال اخير اطلس دو لش�کر آماده 
ش�ده اس�ت. لش�کرهاي 41 ث�اراهلل )ع( 
و 27 محمدرس�ول اهلل )ص( کار ن�گارش 
اطلس هايش�ان تمام ش�ده و ب�ه زودي در 
دس�ترس عموم م�ردم و عالقه مندان قرار 
مي گيرد. نگارش اطلس  لشکرهاي مختلف 
در دفاع مقدس کمک بسيار زيادي به فهم 
عملي�ات  و جلوگي�ري از تحري�ف  حوادث 
آنها مي کند. اين اطلس ها ب�ا نگاهي جامع 
و دقيق به دنبال تش�ريح عملکرد لشکرها 
در عمليات  مختلف در دفاع مقدس اس�ت. 
اطل�س لش�کر محمدرس�ول اهلل)ص( 23 
عمليات را در برمي گيرد و توضيحات خوبي 
را در رابطه ب�ا هر عمليات ب�ه خواننده اش 
ارائه مي دهد. س�رهنگ »حجت ش�يري« 
که مس�ئوليت نگارش اطلس لش�کر 27 را 
بر عهده داش�ته، در گفت وگو ب�ا »جوان« 
از مراح�ل انج�ام کار و نح�وه عملکرد اين 
لش�کر در عمليات هاي  مختل�ف مي گويد. 

ايده نگارش اطلس لش�کر 27 از چه 
زماني شکل گرفت و نهايي شدن اين 

کار چند سال زمان برد؟
از سال 1390 اس��تارت این کار خورد و سال 
1396 تمام شد و سال گذش��ته رونمایي اش 
را انجام دادیم. نوش��تن اولین اطلس یگاني را 
لش��کر 41 ثاراهلل )ع( ش��روع کرد و ما دومین 
لشکري بودیم که اقدام به انجام چنین کاري 
کردیم. اطلس لش��کر ثاراهلل)ع( سال 1395 
منتشر شد. ایده کار براي شروع قواره خاصي 
نداش��ت و مدتي گذش��ت تا به ط��رح نهایي 
برسیم و زمان برد. االن اطلس هاي دیگر طبق 
چارچوبي که م��ا کار کردیم کار خواهند کرد. 
ناظر این اطلس سردار رشید بود و بازدید محتوا 
را فرماندهان لش��کر مثل حاج آق��ا کوثري و 
تعدادي از فرماندهان گردان  مثل آقاي محمود 
امیني و کاظمیني انجام مي دادند. براي لشکر 
41ثاراهلل)ع( را حاج قاسم سلیماني تأیید کرد 
و کار نظارت و تأیید محتوا را فرماندهان لشکر 
انجام مي دهند. االن فرمانده لشکر زنده اي که 
داریم آقاي کوثري است و از حضور چند نفر از 
فرمانده گردان ها نیز استفاده کردیم. البته یک 
بازبیني انجام داده اند و آخرین نظرات  را براي 

چاپ گسترده مان اعمال مي کنیم. 
اي�ن اطل�س چن�د عملي�ات را در 

برمي گيرد؟
 کل عملیات هایي که لشکر در آن حضور داشته 
را آورده ایم. به تمام عملیات هاي آفندي لشکر 
پرداخته ایم و به خاطر ب��اال بودن حجم کتاب 
زمان اتمام کار نیز طوالني شد. همچنین چند 
کتاب مثل ضربت متقابل و ش��راره خورشید 
داریم که تا مقطعي از جنگ را پوشش مي دهد 
و مي شد از اطالعاتش استفاده کرد ولي روي 
عملیات هاي دیگر خیلي کار نشده بود و پیدا 
کردن گردان ها و محورها و فلش کشیدن براي 
هر گردان س��خت بود. در بعضي عملیات ها ما 
12 گردان داش��تیم و اینکه اینها چطور عمل 
کردند و تا کجا پیشروي کردند زمان برد. بعضي 
مواقع به بن بست مي خوردیم و به مصاحبه نیاز 

پیدا مي کردیم. 
کتاب به 23 عملیاتي که لشکر مستقیم حضور 
داشته است، مي پردازد. هنوز چاپ گسترده مان 

شروع نش��ده است. بیش��تر فرماندهان کتاب 
را دی��ده  و تأیی��د کرده ان��د و قرار اس��ت نظر 
چن��د فرمان��ده را جمع بندي کنی��م و داخل 
کت��اب بیاوریم و بعد براي چاپ برود. بیش��تر 
فرماندهاني ک��ه اطلس را دیدن��د از خروجي 
کتاب راض��ي بودند. س��ردار کاظمیني وقتي 
کتاب را دید کاماًل پسندید و گفت براي چاپ 
هیچ مشکلي ندارد. ما خودمان کلي حساسیت 
به خرج دادیم تا نظر همه فرماندهان را داشته 
باشیم. در این کتاب نحوه پوشش ها و ترتیب 
چینش گردان ها و نوع عملکردها نش��ان داده 
شده است هرچند که استخراجشان سخت بود، 
مخصوصاً در عملیات هایي که تعداد گردان ها 
زیاد بود. حتي در دو عملیات، نقشه گروهاني 
را هم داریم مثل عملیات الي بیت المقدس و 
والفجر مقدماتي در حالیک��ه بقیه اطلس ها از 
سطح تیپ پایین تر نرفتند و به صورت کلي با 
فلش ها نمایش داده شده است ولیکن ما شرح 
عملیات را هم مطرح کردیم که هر گردان چه 
کاري را انجام داده اس��ت. کتاب حدوداً 280 
صفحه شده است و در صورت انتشار اطالعات 
خوب و مفیدي را به عالقه من��دان این حوزه 

مي دهد. 
ايده انتش�ار اطلس  لش�کرها از کجا 

شروع شد؟
در اصل ایده و انجام کار براي مرکز اسناد است. 
مرحوم اردستاني کار را ش��روع کرد و در حال 
حاضر س��ردار نائیني این کار را ادامه مي دهد. 
چ��ون اطلس هاي یگان��ي باید ب��ا همکاري و 
هماهنگي آن یگان باش��د مجري و نویسنده 
هم بای��د از نیروهاي همانجا باش��د. خودم از 
نیروهاي لشکر 27 هستم و در کنار کار نظامي 

کار روایتگري و تحقیقاتي نیز انجام مي دهم. 
پرداختن به اين اطلس ه�ا چه لزوم و 

فايده اي دارد؟
اطلس براي لش��کر ها یک کارنامه عملیاتي به 
صورت خالصه است. مثاًل در چند صفحه یک 
عملی��ات را از آغاز مأموریت، ط��رح عملیات، 
شناسایي، تشریح مراحل و در آخر جمع بندي 
و شهداي شاخص را به صورت خیلي خالصه 
در چهار، پنج صفحه مي آوریم. اما اگر کارنامه 
کلي را بخواهیم بیاوریم باید فقط 400 صفحه 
را به یک عملیات اختص��اص دهیم. اطلس ها 
خالصه هستند و مجموعه اي از اسناد، تصاویر و 

نقشه را در برمي گیرد. وقتي در کنار کتاب هاي 
توصیفي و تش��ریحي اطلس ها قرار مي گیرند 
نحوه انجام یک عملیات کاماًل فهم مي ش��ود. 
وجود نقشه، س��ند و کالک هایي که در اطلس 
مي آید خیلي به خواننده کمک مي کند. برخي 
از اسناد و کالک ها که از حالت محرمانه خارج 
شده اند به جذابیت و فهم چگونگي یک عملیات 
کمک مي کند. عالوه بر این در متن هم توضیح 
داده است و ترکیب این مسائل براي کساني که 
عالقه مند هستند خیلي جذاب خواهد بود. به 
ویژه دانشکده هاي نظامي خیلي مي توانند از 

این اطلس ها استفاده کنند. 
آي�ا اين اطلس ه�ا براي عم�وم مردم 

جذابيت دارد؟
چون تا االن دو اطلس یگاني بیشتر کار نشده 

و یکي از اطلس ها هم هنوز به صورت گسترده 
منتشر نشده نمي توان خیلي قطعي در این باره 
قضاوت کرد. تمام یگان ها باید اطلس هایشان 
منتش��ر و توزی��ع ش��ود و پ��س از آن باید از 
مخاطبان بازخورد بگیریم. بعد از آن و بر اساس 
این بازخوردها مي توانیم بفهمیم که باید چه 
تغییراتي بدهیم تا کتاب ها مخاطبان بیشتري 
را جذب کند. البته اطلس ها بیش��تر مخاطب 
خاص دارد و اولین گروهي که به این کتاب ها 
مراجعه مي کنند بچه هاي جنگ و محققان و 
پژوهشگران و کساني که روي تاریخ جنگ کار 
مي کنند، هستند. همچنین این اطلس ها خیلي 
به کمک راویان مي آید تا بهتر به روایتگري در 
اردوهاي راهیان نور بپردازند. ما چون بچه هاي 
تهران را به راهیان نور مي بریم وقتي در منطقه 
هس��تیم و مي خواهیم عملیات خیبر و محل 
شهادت شهید همت را توضیح دهیم با کمک 
این اطلس ها و نقشه هایش به خوبي مي توانیم 
مختصات منطقه و جزئیات عملیات را نش��ان 
دهیم. کار دیگري که انجام مي دهم شناسنامه 
رزمي لشکر است و یک کتاب مرجع است. این 
کتاب غناي بیشتري نس��بت به اطلس دارد و 
مطالب مستندتر است. کتاب مرجعي مي شود 
تا کسي که مي خواهد به عملیاتي رجوع کند 
تمام اطالع��ات را دربیاورد. ش��اید فقط 700 
صفحه مطلب که مستند به اسناد باشد نوشته 
شود. این کتاب ها براي محققان و پژوهشگران 
خیلي مفید اس��ت. یک کارنامه عملیاتي هم 
هست که آقاي گلعلي بابایي و دوستان دیگر 
کار مي کنند و آنجا خیلي ب��ا جزئیات به یک 
عملیات مي پردازند. مثاًل فقط ضربت متقابل   
800 صفحه را به خود اختص��اص مي دهد  و 
شاید این 23 عملیات 17 یا 18 جلد شود که 
خیلي وسیع تر به عملیات ها مي پردازد و دیگر 

خالصه نیست. 
اين کتاب ه�ا تا چه ان�دازه مي توانند 

جلوي تحريف  ها را بگيرند؟
این کتاب ه��ا نقش پررنگي در شفاف س��ازي 
عملیات ها دارند. مطالب جسته و گریخته اي 
و روایت هاي مختلف را در یک قالب به صورت 
متمرکز جم��ع آوري مي کنی��م. مخصوصاً در 
کانال کمی��ل و حنظله که ه��ر گروهي به آن 
پرداخته و هر کسي یک روایتي مي کند اینجا 
مطال��ب خیلي مس��تندتر مي ش��ود. چون از 

نوارهایي که بعداً مصاحبه شده و دفاتر گزارش 
عملیاتي که راوي ه��ا در منطقه نوش��ته اند، 
استفاده شده است. راوي ها در عملیات ها کنار 
فرمانده لشکر و فرمانده قرارگاه حضور دارند و 
با فرمانده همه جا مي روند. بیس��یم ها و صوت 
جلسات را ضبط مي کنند و با فرمانده گردان ها 
بعد از عملیات مصاحب��ه مي کنند و در نهایت 
در دفتر گزارش عملی��ات،  خالصه عملیات را 
مي نویسند. اینها همه منابع دست اولي هستند 
که امکان تحریف را از بی��ن مي برد. االن بقیه 
لشکرها هم ش��روع به نگارش اطلس  کرده اند 
و تا چند سال آینده اطلس پنج یا شش لشکر 

دیگر منتشر مي شود. 
با توجه به مطالعاتي که انجام داده ايد 
کدام عمليات لشکر 27 به لحاظ نيرو و 
منطقه جغرافيايي يکي از سخت ترين 
ي�ا پيچيده تري�ن عمليات ه�ا ب�وده 

است؟
پیچیده تری��ن عملیات که کرب��الي5 بود. به 
خاطر محدوده جغرافیای��ي که عملیات انجام 
مي شد، وسعت کمي داشت و تعداد یگان هایي 
که در کانال ماهي عمل کردند، خیلي زیاد بود. 
آمار ش��هدا و مجروحان در این منطقه خیلي 
زیاد اس��ت. کربالي 5 پیچیده ترین عملیات 
ایران در دفاع مقدس اس��ت. در عملیات الي 
بیت المقدس نیز عملیاتي بود که دستاوردهاي 
بزرگي برایمان داشت. خیلي ها این را نمي دانند 
که شهید قجه اي در عملیات الي بیت المقدس 
چه کار بزرگي انجام داده است. یک گردان از 
لشکر 27 در مرحله اول عملیات وقتي دشمن 
پاتک مي زند، فقط گردان س��لمان و ش��هید 
قجه اي با تعدادي از نیروهای��ش جاده را نگه 
مي دارند. حتي چند بار حاج احمد متوسلیان 
تماس مي گیرد که حس��ین عقب برگرد ولي 
شهید قجه اي کارش را ادامه مي دهد. همین 
سرپل را که تا غروب نگه مي دارند و بعد منطقه 
تثبیت مي شود، باعث مي شود هدف مرحله اول 
عملیات محقق مي شود. اگر او عقب مي کشید 
و عراق ج��اده اهواز-خرمش��هر  را مي گرفت 
دوباره باید پش��ت کارون برمي گشتیم. شهید 
حسین قجه اي و گردانش اثرگذارترین نفرات 
در عملیات الي بیت المقدس در تمام قرارگاه ها 
بودند. خیلي به این موضوع پرداخته نشده  و 
یکي از نکات مغفول مانده دفاع مقدس است. 
حماس��ه گردان کمیل و حنظل��ه در والفجر 
مقدماتي نیز ش��گفت انگیز اس��ت. ب��ا اینکه 
عملی��ات موفقیت آمیز نبود ولي حماس��ه اي 
که بچه ها در کان��ال خلق کردن��د و چند روز 
در محاصره جنگیدن��د در تاریخ دفاع مقدس 
خیلي مهم است. ماجراي تنگه ابوقریب هم از 
اتفاقات حماسي و عجیب دفاع مقدس است که 
جانشین لشکر، شهید غالمرضا صالحي در تک 
و پاتک هاي این عملیات به شهادت مي رسد. 
حاج احمد متوسلیان یکي از فرماندهان تک و 
نمونه در دفاع مقدس است. اینکه چطور لشکر را 
تشکیل داد و چگونه فرماندهي کرد حرف هاي 
زیادي براي گفتن دارد. ارادت خاصي به حاج 
احمد دارم، چ��ون هرچه که بیش��تر مطالعه 
کرده ام چیزهایي از ویژگي هاي ش��خصیتي 
حاج احمد دیدم که در دیگر فرماندهان دیده 
نمي شد. موفقیت در عملیات خیلي براي حاج 
احمد مهم بود و تا نتیجه قطعي از شناسایي ها 
نمي گرفت به راحتي وارد عمل نمي شد. حتي 
گاهي با فرماندهان قرارگاه بحث مي کرده که 
در این نقطه باید خیلي مس��لط تر و با اشراف 

بیشتري وارد شویم. 

راوي ه�ا در عمليات ها کن�ار فرمانده 
لش�کر و فرمان�ده ق�رارگاه حض�ور 
دارند و ب�ا فرمانده همه ج�ا مي روند. 
بيس�يم ها و صوت جلس�ات را ضبط 
مي کنن�د و ب�ا فرمان�ده گردان ه�ا 
بعد از عملي�ات مصاحب�ه مي کنند و 
در نهاي�ت در دفتر گ�زارش عمليات، 
 خالص�ه عملي�ات را مي نويس�ند. 
اينها همه منابع دس�ت اولي هستند 
که ام�کان تحري�ف را از بي�ن مي برد


