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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

تبليغات بعثي ها براي خروج داوطلبانه از ايران در تيرماه 1361 
 شعار »صلح طلبي« 

حربه اي که صدام بارها از آن استفاده کرد
  محمدرضا محمدی

38س��ال پيش در چني��ن روزهاي��ي بود كه 
ارتش بعث عراق پس از شكست مفتضحانه در 
خرمشهر، مشغول بيرون رفتن از بخش هايي 
از خاك كشورمان بود. صدام اواخر خردادماه 
61 اعالم كرد قصد دارد ارتش خود را از ايران 
بيرون بكشد و اين وعده را  اواخر خرداد و اوايل 
تير عملي كرد اما همچنان بخش هايي از خاك 

كشورمان را در اشغال نگه داشت.
 آن روزها در كش��ورمان بحث روي استراتژي 
تعقيب و تنبيه متجاوز بود و بر همين اساس، 
صدام سع��ي مي كرد چه��ره اي صلح طلب از 
خود نش��ان دهد. با هم مروري ب��ر وقايع آن 
روزها مي اندازيم. جنگ كه به ش��كل رسمي 
در 31 شهريورماه 1359 آغاز شد، ارتش عراق 
توانست به سرعت خودش را به نزديكي هاي 
اهواز برساند. دو لشكر زرهي از نيروهاي بعثي 
در 15كيلومتري مركز خوزستان خيمه زدند و 

تا مدت ها در همين منطقه ماندند.
 در همين زمان روز ششم جنگ، شوراي امنيت 
قطعنامه 479 را به تصويب رساند. شاه بيت اين 
قطعنامه ترك مخاصمه دو طرف بود. عراق آن را 
پذيرفت اما ايران كه مي ديد نيروهاي متخاصم 
تا عم��ق 120كيلومتري اش نف��وذ كرده اند، 
نمي توانست ترك مخاصمه را در اين شرايط 
بپذيرد بنابراين جنگ ادامه يافت و صدام همان 
زمان نيز سعي كرد از خود يك چهره صلح طلب 
نشان بدهد در حالي كه نيروهايش خرمشهر و 
آبادان را تهديد مي كردند و سوسنگرد، هويزه 
و بستان را به اشغال درآورده و از شمال تا رود 

كرخه پيش رفته بودند. 
سال اول جنگ غي��ر از قطعنامه 479، تحول 
سياسي خاص��ي در سطح بين المل��ل اتفاق 
نيفتاد. همانطور كه در صحنه جنگ نيز اتفاق 

خاصي نيفتاده بود. اما درست در پنجمين روز 
از ش��روع سال دوم جنگ، ايران طي عمليات 
ثامن االئمه)ع( حصر يكساله آبادان را شكست 
و جبهه ها را از ركود خارج كرد. شكست بعثي ها 
در آب��ادان يك ش��روع بود چراكه نش��ان داد 
ارتش آنها ش��كست ناپذير نيس��ت و قابليت 
شكست در مقياس بزرگ را دارد. طريق القدس 
عمليات بعدي ب��ود هرچند ب��ه تلفات باالي 
نيروهاي ايراني انجاميد، ولي عراق را از بستان 
خارج كرد. اين شهر و تنگه چزابه، حد فاصل 
جبهه ش��مالي و جنوبي خوزستان ب��ود و با 
آزاد شدن بستان، ش��مار معكوس براي ديگر 
عمليات بزرگ ايران نواخته شد طوري كه در 
فروردين سال 61 شمال خوزستان در عمليات 
فتح المبين آزاد شد و در سوم خردادماه همين 
سال ه��م خرمش��هر و چيزي ح��دود 5 هزار 
كيلومتر از خاك كشورمان از لوث وجود بعثي ها 

پاكسازي شد. 
تا اينجاي كار عراق از بخش اعظم متصرفاتش 
بيرون رانده ش��ده ب��ود اماً تقريب��ا يك سوم 
متصرفاتش را حف��ظ كرده بود. پ��س از فتح 
خرمش��هر، ايران كه در مناطقي از شلمچه به 
مرز رسيده بود، شعار تعقيب و تنبيه متجاوز 
را سر داد. از اين منطقه )شلمچه، پاسگاه زيد و 
در كل جنوب خوزستان( ايران كمترين راه را 
تا بصره و تصرف اين شهر داشت. بصره دومين 
شهر بزرگ عراق بود و از بسياري جهات حائز 
اهميت بنابراين ايران كه روي نوار پيروزي ها 
افتاده بود، مي خواست در يك گام تعيين كننده، 
حداقل خ��ود را به ش��ط العرب برساند و خط 
پدافندي را از عمق خاك عراق ايجاد كند. در 
طرف ديگر، صدام كه تمامي دستاوردهاي خود 
را برباد رفته مي ديد، سعي كرد دوباره به حربه 
صلح متوسل شود. از اواخر خردادماه 1361، 
عراق اعالم كرد مي خواهد به صورت داوطلبانه 
از باقيمانده متصرفاتش در ايران عقب نشيني 
كند. اين موضوع تا تيرم��اه و چنين روزهايي 
ادامه يافت اما با وجود سر و صداهايي كه حزب 
بعث در خصوص صلح به راه انداخته بود، عراق 
همچن��ان بخش هايي از خاك كش��ورمان را 
در اختيار نگه داشت! كمي بعد در 21 تيرماه 
شوراي امنيت پس از سكوتي 15ماهه از بيم 
ورود ايران ب��ه خاك عراق و ش��كست صدام 
دومين قطعنامه خ��ود را در خصوص جنگ 
ايران و عراق به تصويب رساند و خواستار احترام 
گذاشتن طرفين به مرزهاي بين المللي شد اما 
ايران ك��ه به انفعال ش��وراي امنيت در مقطع 
اشغال خاكش توسط عراق معترض بود، اين 
قطعنامه را نپذيرفت و عملي��ات رمضان 22 

تيرماه 1361 آغاز شد.
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قطعنامه 479 ترك مخاصمه دو طرف 
بود. عراق آن را پذيرفت اما ايران که 
مي ديد نيروه�اي متخاصم تا عمق 
120کيلومت�ري اش نف�وذ کرده اند، 
نمي توانست ترك مخاصمه را در اين 
شرايط بپذيرد بنابراين جنگ ادامه 
يافت و صدام همان زمان نيز س�عي 
ک�رد از خود يک چه�ره صلح طلب 
نشان بدهد در حالي که نيروهايش 
خرمشهر و آبادان را تهديد مي کردند

در دفاع مقدس حماسه آفريني زنان کمتر از مردان نبود

شيرزناني كه  تاريخي  پر افتخار  ساختند

جدول

 عليرضا محمدی
اواخ�ر خردادم�اه 99 بود که خبر رس�يد 
»مجيده نگراوي« بانوي مقاوم سوسنگردي 
درگذش�ته اس�ت. اين بانوي خوزستاني 
که س�ال 1359با حمله بعثي ها به شهرش 
سوسنگرد مواجه ش�ده بود، با چوبدستي 
چند س�رباز مس�لح دش�من را به اسارت 
گرفت�ه و آنه�ا را تحويل رزمن�دگان  داده 
ب�ود. ماج�راي مرحومه نگراوي ش�باهت 
عجيبي به ماج�راي فرنگي�س حيدرپور 
از اهال�ي شهرس�تان گيالنغ�رب دارد که 
وي نيز با تبر س�رباز عراق�ي را به هالکت 
 رسانده و ديگري را به اس�ارت  گرفته بود. 
مجيده نگراوي، فرنگيس حيدرپور، سهام 
خيام و... همگي از شيرزنان و شيردختران 
سرزمينمان ايران هستند که مردمانش در 
تاريخ پر التهاب خود، به ايستادگي در برابر 
دشمن متجاوز شهرت دارند. گذري کوتاه 
بر زندگي و رشادت بانو فرنگيس حيدرپور 
و ش�هيده س�هام خيام را پيش رو داريد. 

  فرنگيس حيدرپور
فرنگيس نام زني از روستاهاي اطراف گيالنغرب 
است كه اكنون مجسمه برنزي اش در حالي كه 
تبري در دست دارد، در اين شهر ديده مي شود. 
فرنگيس كه متولد س��ال 1341 است، هنگام 
ش��روع جنگ تنها 18سال داش��ت اما وقتي 
متوجه حضور سرب��ازان دش��من در ديارش 
مي ش��ود، به مقابله با آنها مي پردازد و حماسه 

بي بديلي خلق مي كند. 
ماجراي فرنگيس حيدرپور سال ها در خفا باقي 
مانده بود و تنها برخي مستندسازها و افرادي 
كه ارتباط خود با مناطق عملياتي دفاع مقدس 
را حفظ كرده بودند از داستان او خبر داشتند. 

بانو حيدرپور چندين سال در گمنامي زندگي 
كرد تا اينكه سك��وت چندين سال��ه خود را 
ش��كست و خاطراتش را جهت درج در تاريخ 
براي يك��ي از نويسندگان جوان كش��ورمان 
تعريف كرد و كت��اب »فرنگيس« از خاطرات 
وي نگاشته ش��د. كتابي كه مورد توجه مقام 
معظم رهبري هم قرار گرفت و ايشان تقريظي 
براي آن نوش��تند. خود فرنگيس در خصوص 
واقع��ه هالكت يك سرب��از عراق��ي و اسارت 

سرباز دوم مي گوي��د: »گورسفيد به محاصره 
دش��من درآمده بود. در چش��م به هم زدني 
هش��ت نفر از اعضاي دور و نزديك خانواده ام 
به دست سربازان عراقي كشته شدند و صفي 
از جنازه ه��اي آنه��ا در مقابل چش��م هايمان 
تشكيل شد. تك تك آنها را به خاك سپرديم. 
با همه خش��مي كه وجودمان را فراگرفته بود 
چاره اي نداشتيم جز اينكه به كوه هاي اطراف 
»آوزين«پناه ببريم. همين طور هم شد، اما آنجا 

نه آذوقه اي داشتيم نه سرپناهي. 
نزديكي هاي 10 صبح ب��ود كه پدر و برادرم به 
اين فكر افتادند به روستا بازگردند تا براي بقيه 
آذوقه بياورند و من هم با اصرار زياد همراهشان 
ش��دم.  از كوه پايين آمديم و به هر زوري بود 
خودمان را به روستا و ب��ه خانه مان رسانديم، 
آرد و روغن و لوازم م��ورد نياز را جمع كرديم، 
من تبر پدرم را هم برداشتم تا در ميانه راه براي 

روشن كردن آتش بتوانيم هيزم بشكنيم. 

راهي شديم، نزديكي هاي »آوزين« بوديم كه 
به رودخانه رسيديم، لب رود نش��سته بودم تا 
آب بردارم كه چشمم به دو سرباز عراقي افتاد. 
به سمت ما حمله كردن��د و درست در مقابل 
چش��م هاي من و پدرم، برادرم را كش��تند. از 

خشم ديوانه شده بودم. 
برادرم نهمين جگرگوش��ه اي بود ك��ه از من 
گرفته بودند. هيچ واهمه اي نداش��تم. در يك 
لحظه كه داشتند با هم حرف مي زدند، تبر را 
برداش��تم و باال بردم و با ضربه تبر يكي از آنها 
را كش��تم. آن يكي را هم ب��ا تمامي تجهيزات 

جنگي اش به اسارت گرفتم.«
 فرنگيس حيدرپور همچنان در همان مناطقي 
كه در آنجا زاده ش��ده است زندگي مي كند و 
حاال ديگر بسياري از مردم، او و حماسه اي كه 

در 18سالگي آفريده بود را مي شناسند. 
   سهام خيام

سهام نام دختري بود ك��ه روز 25بهمن ماه 

1347 در بخش ساحلي ش��هر هويزه به دنيا 
آمد. پ��درش رانن��ده بود اما ب��ه دليل ضعف 
بينايي، مرتب تص��ادف و ب��ه سختي روزي 
خان��واده را تأمين مي ك��رد. سه��ام در يك 
خانواده نسبتاً پرجمعيت با چهار خواهر و دو 
برادر زندگي ساده اما آرامي را سپري مي كرد 

كه با ش��روع جنگ تحميلي در آخرين روز از 
شهريورماه 1359 زندگي سهام و خانواده اش 
مثل بسياري از مردم ش��هر خوزستان و شهر 

هويزه دگرگون  شد. 
در خصوص نحوه شهادت سهام خيام گفته 
مي ش��ود وي با سنگ به دو نفر از سربازان 
دش��من حمله مي كن��د و آنها ني��ز او را به 
ش��هادت مي رسانند. ورده ساك��ي، يكي از 
دوستان سهام كه روز شهادت او در كنارش 
بود رواي��ت واضح ت��ري از نحوه ش��هادت 
سهام خي��ام بيان م��ي دارد و مي گويد: »ما 
به دليل قطع آب ش��هر، مجبور بوديم براي 
ش��ستن ظروف و تهيه آب آش��اميدني به 
كنار رودخانه برويم. آن روزها كار دشمن و 
ستون پنجم، ايجاد مزاحمت براي زناني بود 
كه در حاشيه رودخانه به كار خود مشغول 
بودند. مردم از اين موض��وع به ستوه آمدند 
و يك روز قيام مردمي به پا ش��د و تظاهرات 
صورت گرفت. م��ردم با استف��اده از ريگ، 
سنگ و چ��وب به سوي نيروهاي دش��من 
حمله ور ش��دند. سهام هم كه قب��اًل سابقه 
ايستادگي در مقابل دش��من را داش��ت به 
م��ردم پيوس��ت و سنگ هاي اط��راف را به 
سوي سربازان دش��من پرتاب  كرد. من آن 
روز با چش��م هايم ديدم كه چطور دو نفر از 
افراد دش��من به طرف سهام كه يك دختر 
نوجوان بود ش��ليك كردند و سرش را مورد 

اصابت گلوله قرار دادند.«

  غالمحسين بهبودي
ش�هيد خدام�راد ملكي يك�ي از رزمن�دگان با س�ابقه 
زرين ش�هر اصفهان بود که کتاب زندگينامه او با عنوان 
»مراد دل ها« با همت مؤسس�ه فرهنگ�ي، هنري راويان 
فتح شهرستان لنجان منتش�ر شده است. مروري کوتاه 
بر زندگي و خاطرات وي بر اساس اين کتاب مي اندازيم. 
خدامراد سال 1336 در زرين ش��هر به دنيا آمد. ش��غل پدرش 
مساحي زمين هاي كشاورزي بود و او هم بعد از آنكه كالس پنجم 
را تمام كرد، از تحصيل كناره گرفت و كم��ك حال پدرش در 
كشاورزي شد.  زندگي سخت باعث شده بود خدامراد خيلي زود 
مرد شود و چون از گناه گريزان بود، تصميم گرفت در 17سالگي 
ازدواج كند. سه سال پس از ازدواجش بود كه پدرش را در سال 
56 از دست داد و بعد از آن خدامراد مجبور بود عالوه بر بار زندگي 
خود، همسر و دخترش، مسئوليت مادر و خواهر و برادرش را هم 
برعهده بگيرد.  شهيد ملكي كارگر زاده ساده اي بود كه به گفته 
برادرش از همان كودكي مشاغلي مثل بنايي، نقاشي ساختمان و 
حتي دالكي حمام را انجام مي داد تا نان حاللي كسب كند.  او كه 

زندگي اش با سختي و نداري همراه بود، روحش را چنان صيقل 
داده بود كه با شروع دفاع مقدس، مرتب به جبهه مي رفت و به 
رغم اينكه دوستان از او مي خواستند بيشتر با خانواده اش باشد، 
باز در جبهه ها حضور مي يافت و مي گفت: »دلم در جبهه هاست 

چطور مي توانم در جاي ديگري باشم؟«
سراسر خاطرات ش��هيد ملكي با ساده زيستي، فقر و نداري، 
حض��ور خالصانه در جبه��ه و روح بلندي حكاي��ت دارد كه 
هيچ گاه حض��ور در جبه��ه و مسئوليت هايي ك��ه برعهده 
مي گرفت را دستاويزي براي در اختيار گرفتن امكانات مادي 

قرار نمي داد. 
چنانچه حتي راضي نمي شد دكمه هاي لباس جبهه اش را به 

جاي دكمه هاي افتاده كتش استفاده كند. 
خواندن كتاب »مراد دل ها« به خوبي نشان مي دهد  رزمندگان 
جبهه استضعاف بيشتر از چه خانواده و قشري بوده و چطور 
در اوج فقر و محروميت هاي مادي، از حيث ايمان و اعتقادات 
غني بودند و با پاهاي برهنه و دست هاي خالي، ابرلشكرهاي 
زرهي دشمن را به زانو درمي آوردند.  خدامراد ملكي كه سال ها 

در جبهه هاي جنگ حضور يافته بود، عاقب��ت در اسفند ماه 
1363 و حين عمليات بدر به شهادت رسيد. 

بخش��ي از كتاب را مي خوانيم: »خدامراد مرد جنگ بود. در 
وقت عمليات سر از پا نمي شناخت و لحظه اي آرامش نداشت. 

از بيكاري و گوشه نشيني بدش مي آمد. 
در يك��ي از عمليات ها كه قدري طوالني ش��ده بود و نيروها 
تقريباً به حالت پدافند درآمده بودند، ش��نيدم كه خدامراد 
قصد مرخصي رفتن دارد. به يك��ي از بچه ها گفته بود اينجا 
كاري نيس��ت و من حوصله مان��دن ندارم! اگ��ر او مي رفت 
باقي بچه ها هم مرخص��ي مي رفتند. باي��د جلوي مرخصي 
دسته جمعي را مي گرفتم. هرجا مي رفتم بچه ها درخواست 
مرخصي داشتند. يك بار كه به گشت زني رفتم، مراد را از دور 
ديدم،پش��ت به او كردم و با صداي بلند گفتم: مثل خدامراد 
باشيد، هرچه به او مي گويم برو مرخصي، نمي رود! وقتي اين 
خبر را ش��نيد. آمد پيش من و گفت: به مرخصي نمي روم و 
مي مانم. به اين شكل خدامراد ماندگار شد و بقيه نيروها هم 

از مرخصي رفتن منصرف شدند.« 

دو س�رباز عراقي به س�مت م�ا حمله 
کردند و درس�ت در مقابل چشم هاي 
من و پدرم، برادرم را کشتند. از خشم 
ديوان�ه ش�ده ب�ودم.  ب�رادرم نهمين 
جگرگوشه اي بود که از من گرفته بودند. 
هيچ واهمه اي نداش�تم. در يک لحظه 
که داشتند با هم حرف مي زدند، تبر را 
برداشتم و باال بردم و با ضربه تبر يكي 
از آنها را کشتم آن يكي را هم با تمامي 
تجهيزات جنگي اش به اسارت گرفتم

نگاهي کوتاه به زندگي فرمانده شهيد خدامراد ملكي براساس کتاب »مراد دل ها«
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