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  صغري خيل فرهنگ
31 شهريور امسال دقيقًا 40 س�ال از شروع 
جنگ تحميل�ي عليه مل�ت و كش�ور ايران 
اس�امي مي گ�ذرد. »40« ع�دد خاص�ي در 
فرهنگ ايراني- اس�امي به ش�مار مي رود. 
در واقع »چله پايداري« س�بب ش�ده است 
تا امس�ال برنامه هاي كامًا مفصل تري براي 
گراميداش�ت حماس�ه مردم ايران در هشت 
سال دفاع مقدس برگزار ش�ود كه ما را بر آن 
داشت با سردار احمد حق طلب، رئيس سازمان 
حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس سپاه 
و بس�يج گفت و گويي انجام بدهيم. با سردار 
حق طلب كه دبير ستاد بزرگداشت چهلمين 
س�الگرد دفاع مقدس اس�ت، در جلس�ه اي 
كه در س�تاد فرماندهي س�پاه برگزار ش�ده 
بود ديدار كردي�م. با وجود مش�غولياتي كه 
داش�ت، دقايقي با حوصله پاي حرف هايمان 
نشس�ت و گفت و گ�وي زي�ر ش�كل گرفت.  

      
يادتان است خبر بمباران فرودگاه ها را 

از چه طريقي شنيديد؟
همان س��اعتي كه بعثي ها مهرآب��اد را زدند، به 
صورت اتفاقي برای دريافت يكسري نقشه هاي 
هوايي از سازمان جغرافيايي كشور كه در جوار 
فرودگاه مهر آباد است، در مسير فرودگاه بودم كه 

با بمباران هوايی بعثي ها رو به رو شدم. 
بالفاصله بعد از كسب خبر از اين حمله سراسري 
و اعالم رس��مي از اخبار صدا و سيما با جمعي از 
دوس��تان مان كه بعضی از آنها بعدها در جبهه 
به درجه رفيع ش��هادت نائل ش��دند، به سمت 
خوزستان و اهواز حركت كرديم. هفتم مهر 59 
خودمان را به اهواز رسانديم و در ستاد جنگ هاي 
نامنظم شهيد چمران مشغول خدمت شديم و به 

تناوب در جبهه ها حضور داشتم. 
به نظر ش�ما دفاع مقدس به عنوان يك 
پديده تأثيرگذار، چه جايگاهي در تاريخ 

كشور ما دارد؟
دفاع مق��دس بي ش��ك يك��ي از بزرگ تري��ن و 
تأثير گذارترين حادثه در تاريخ انقالب اسالمي 
و حتي پيش از آن اس��ت. چنين حادثه اي را ما 
در سده هاي گذشته س��راغ نداريم، به طوري كه 
تمام دشمنان انقالب و نظام و ايران عزيزمان در 
طول حداقل 70 سال گذشته از كشورهاي بلوك 
شرق گرفته تا غربي ها و امريكايي ها همگي براي 
اولين بار در كنار هم عليه كش��ور ت��ازه انقالب 
كرده ايران ايس��تادند و يك جنگ تمام عيار را 

آغاز كردند. 
اين ي��ك حادث��ه بس��يار ب��زرگ اس��ت و اگر 
دفاع مقدس و جنگ تحميل��ي را جنگ جهاني 
نامگذاري كنيم، گزاف نگفتيم. حداقل 40 كشور 
تجهيزات نظامي ب��ه عراق دادند. كش��ورهاي 
حاشيه جنوبي خليج فارس، اعراب مرتجع حاكم 
بر اين كشورها امكانات مالي و تجهيزاتي گسترده 
در اختيار رژيم بع��ث قرار دادند و كش��ورهاي 
غربي هم اطالعات مورد نياز بعثي ها را از طريق 
ماهواره ها و آواكس ها در اختيار عراق قرار دادند. 
همچنين س��ازمان هايي به اصطالح بين المللي 
مثل مجمع عمومي سازمان ملل، شوراي امنيت، 
حقوق بشر و امثالهم همه  گونه پشتوانه سياسي 
از رژيم بعث عراق به عم��ل آوردند و قريب 13 
كشور نيروی انساني به بعثي ها دادند. در چنين 
شرايطي نظام مقدس جمهوري اسالمي بر پايه 
يك دف��اع همه جانبه كاماًل مردم��ي با راهبري 
رهبر انق��الب امام خميني)ره( و مردم ش��ريف 
توانست سر بلند و پيروز از اين جنگ خانمان سوز 

بيرون بيايد. 
االن 40 سال از ش�روع جنگ تحميلي 
مي گ�ذرد و گراميداش�ت چهلمي�ن 

س�الگرد دفاع مقدس را پيش رو داريم، 
برنامه هاي امس�ال با سال هاي گذشته 

چه فرقي دارد؟
در س��ال هاي گذش��ته هفته دفاع مقدس كه از 
31ش��هريور آغاز و تا ش��ش و هفت مهر ادامه 
داشت، تالش مي شد در يك هفته به جنبه هاي 
مختل��ف اي��ن حماس��ه بي بدي��ل و فرهن��گ 
دفاع مقدس پرداخته شود، اما طبيعتاً يك هفته 
براي چنين موضوع بس��يار مهم و اثرگذاري كه 
دستاورد هاي آن تا امروز بلكه تا دهها سال آينده 
نظام مقدس جمهوري متأث��ر از آن خواهد بود، 

كفايت نمي كند.
 بر همين اساس امسال ما دفاع مقدس را در قالب 
40هفته طرح ريزي و اجراي��ي كرديم تا در اين 
40هفته به دس��تاوردهاي اين حماسه بي بديل 
بپردازيم و به جنبه هاي مختلف آن توجه كنيم. 
ش��روع اين طرح از س��وم خرداد 99 با حماسه 
پيروزي و آزاد سازي ش��هر خرمشهر آغاز شد و 
تا پايان اسفند س��ال 99 ادامه خواهد داشت. از 
محوری ترين برنامه ه��ای هفته دفاع مقدس در 
روز 13 شهريور س��خنرانی مقام معظم رهبری 
به ص��ورت ويدئ��و كنفرانس با پيشكس��وتان، 
رزمندگان، ايثارگران و ي��ادگاران دفاع مقدس 

در سراسر كشور است. 
شما دبيرس�تاد گراميداشت چهلمين 
سالگرد دفاع مقدس هستيد، اين ستاد 
چه برنامه هايي دارد و خط مش�ي كلي 

آن چيست؟
در اين 40هفته ما چه��ار محور را در نظر داريم. 
محور نخست؛ بيان نقش نيروهاي مسلح و كاًل 
سازمان ها، نهادها و هر گروه و قشري است كه به 
هر نحوي چه رزمي و چه پش��تيباني در دوران 
دفاع مقدس نقش داشتند. نقش تمامي كساني 
كه در جنگ دستي برآتش داش��تند، بايد بيان 

شود و از آن تجليل به عمل  آيد. 
وقتي جنگ شروع شد گروه هاي مختلفي پاي 
كار آمدند. در همان اولين روزها، جوانان و مردم 
كوچه و بازار وارد ميدان ش��دند و در قالب ستاد 
جنگ هاي نامنظم شهيدچمران قرار گرفتند يا 
نيروهايي كه در قالب فدائيان اسالم آمدند و تحت 
امر شهيد هاشمي حضور پيدا كردند )در مقطعي 
هم مرحوم خلخالي عهده دار مس��ئوليت اينها 
بود( همگي آمدند و سهمي در جنگ ادا كردند 
يا سپاه و باقي نيروهاي مس��لح مثل ارتش هم 

هر كدام با مجموعه هايي كه داشتند نقش هاي 
مؤثري ايفا كردند. 

ما در جنگ فقط نيروي رزمي نداشتيم، پشتيباني 
رزم مثل بهداري و مهندسي، توپخانه و موشكي، 
ادوات، تخريب، مخابرات و همه مجموعه هايي كه 
در اين زمينه نقشي داشتند، درگير دفاع مقدس 
شدند. امسال براي همگي اين گروه ها و قشرها 
هفته هايي در نظر گرفته شده است كه بايد نقش 
خود را در دفاع مقدس بي��ان كرده و بگويند چه 
كردند و چه دستاوردهايي را به دست آوردند و 
بعد از جنگ هم چگونه توانستتد اين راه را ادامه 
بدهند و به چه پيش��رفت هاي علمي و فناوري 

دست پيدا كردند. 
محور ديگر اختصاصاً در موضوع بسيج مردمي 
اس��ت كه در آن به اصن��اف و اقش��ار پرداخته 
مي ش��ود؛ مثل بس��يج دانش آموزي و بس��يج 
دانشجويي، بسيج هنرمندان و ورزشكاران و همه 
اقشاري كه در ميدان جهاد يا نقش عمومي رزمي 
يا نقش هاي اختصاصي داش��تند. مانند جامعه 
پزش��كي كه گروهي از اينها مانند يك رزمنده 
جنگيدند و گروهي هم كار تخصصي خودشان 
را با برگ��زاري و برپايي بيمارس��تان صحرايي و 
معالجه رزمن��دگان و مجروح��ان و مصدومان 

انجام دادند. 
ما در محور سوم به هر استان يك فرصتي داده ايم 
كه هر استان نقش اختصاصي مردم خودش را در 
دفاع مقدس بيان كن��د؛ به عنوان مثال آذري ها، 
گيالني ها، بلوچ ها و مشهدي ها هر كدام از نقش 
خودشان در جنگ بگويند. ما 31 استان داريم و 

32 سپاه استاني. )تهران دو سپاه دارد( عزيزان 
ما در اين 32 س��پاه اس��تاني به اين موضوعات 
مي پردازند كه مثاًل مردم استان همدان چه اندازه 
در قالب بسيج در دفاع مقدس حضور داشتند و 
چه تعداد ش��هيد، جانباز و آزاده دارند يا اينكه 
مردم چه پش��تيباني هايي كردند و كمك هاي 
مردمي كه با توان ما نقش زيادي در تهيه و ارسال 
اين كمك ها داش��تند مورد توجه قرار مي گيرد. 
در ادامه نقش يگان هايي كه هر استان در طول 
جنگ تش��كيل داد، مورد بررسي قرار مي گيرد. 
اينكه در چه عملياتي ش��ركت داش��تند و چه 
حماس��ه هايي را آفريدند و چه حوادثي در اين 
استان ها رخ داده است؛ همانند موشك باران و... به 
هر حال در اين هفته ها كه مختص استان هاست 
نقش آن استان در دفاع مقدس از جهات مختلف 

بررسي مي شود. 
اين نقش هم در خود استان ها از طريق رسانه هاي 
جمعي به نمايش گذاشته مي شود و هم بخشي 
از آن از شبكه هاي ملي براي كل مردم و سراسر 
اي��ران پخش خواهد ش��د ت��ا هم��ه در جريان 
حماسه هاي خلق شده هر اس��تان قرار بگيرند 
كه به نظرم كار جالب و جذابي خواهد بود. محور 
چهارم هم پرداختن به برخي از موضوعات مهم 
و حماسه هايي اس��ت كه بايد به طور مجزا به آن 
توجه كرد و بيان ش��ود. به عن��وان مثال جزيره 
خارك كه ترمينال اصل��ي صادرات نفت ما بوده 
چه در قبل از انقالب و چه بعد از انقالب و حتي در 
طول جنگ و تا امروز اين جزيره به تعداد روزهاي 
جنگ و بيشتر مورد حمله هوايي و بمباران قرار 

گرفته است. 
جزيره خارك بيش از 2ه��زار و 800 بار برخي 
روزها شش تا هفت نوبت توس��ط هواپيما هاي 
دش��من  بمباران شده اس��ت. با همه اين حجم 
وس��يع از حمالت حتي يك روز هم صدور نفت 
ما از اين جزيره قطع نش��د و يك روز هم خالي 
از س��كنه نبود و مردم، ارتش، نيروهاي مسلح، 
پدافند هوايي و كاركنان و كارمندان و مهندسان 
صنعت نفت ما در آنجا حماسه ها آفريدند كه اين 
حماسه خيلي بزرگ است. يا بمباران شيميايي 
سردشت يك اتفاق نادر در طول تاريخ بشريت و 
در جنگ هاي گذشته است كه يك شهر بمباران 
شيميايي بشود. يا حماسه اي كه در اصفهان رخ 
داد و در يك روز هزار شهيد به اصفهان آوردند و 
330 شهيد آن يكباره تشييع و به خاك سپرده 
ش��دند. يا حماس��ه عبور از ارون��د در عمليات 
والفجر8 كه همي��ن امروز كه در خدمت ش��ما 
هستيم در دانشگاه هاي بزرگ نظامي دنيا نحوه 
و چگونگي عبور از اروند خروشان مورد بحث قرار 
مي گيرد، هر كدام مجزا و مفصل مورد بررس��ي 

قرار مي گيرند. 
برگزاري برنامه هاي گراميداشت دفاع 
مق�دس در 40 هفت�ه مي تواند فرصتي 
براي نس�ل جوان امروز باشد كه جنگ 

را نديده است. 
بله، همينطور اس��ت. ما در س��ال هاي گذشته 
تنها يك هفته دفاع مقدس داش��تيم. بعضاً اين 
يك هفته دفاع مقدس با برخي از مناسبت هاي 
قمري منطبق مي شد و ماه هاي قمري يا عزايي 
بود يا والدتي بود يا مناسبتي كه كشور بايد به آن 
مي پرداخت كه همه اينه��ا از اين فرصت نهايي 
ما كم مي ك��رد. اين 40 هفته اين مش��كالت را 
جبران خواهد كرد. فكر مي كنم كه اين فرهنگ 
دفاع مقدس يك چشمه بسيار گوارا و لذت بخشي 
اس��ت كه جوانان ما ب��ه راحتي از آن اس��تفاده 
مي كنند و با اين واقعيت ها ان��س گرفته و الگو 
مي گيرند. يك نمونه و مصداق علني اش حضور 
جوانان در دفاع از حرم و مبارزه با داعش بودكه 
اگر اينها در سوريه و عراق حضور پيدا نمي كردند 
به فرمايش ام��ام خامنه اي ما باي��د در همدان 
و كرمانشاه با داعش��ي ها مي جنگيديم و شايد 
هدف اصلي استكبار جهاني كه داعش را خلق و 

پشتيباني كرد، اين بود. 
شما نگاه كنيد جواناني كه رفتند و صف كشيدند 
با اصرار و التماس و با دستكاري روي شناسنامه ها 
وگاهي خودشان را با هويت افغانستاني معرفي 
كردند و رفتند. آنها در بيرون از مرز جنگيدند و 
امروز كه شما فيلم هاي اينها را مي بينيد، متوجه 
مي ش��ويد كه ظاهر و تيپ و لباس پوش��يدن و 

شمايل و وصيتنامه و حرف هايشان همه مشابه 
رزمندگان دوران دفاع مقدس است. 

انگار اين جوانان ، جوانان آن روز و ايام دفاع مقدس 
هشت س��اله را الگو خود قرار دادند و با اقتدا به 
آن روحي��ات و خلقيات و روش ها خودش��ان را 
تربيت كرده و راهي جبهه مقاومت ش��دند و آن 
حماس��ه های بزرگ را در نابودي داعش ايجاد 
كردند. همانطور كه اين اتفاق افتاده اس��ت، در 

آينده نيز خواهد افتاد. 
اخيراً ش�ما جلس�ه اي با امير سياري و 
برخ�ي از فرمانده�ان ارتش در س�تاد 
گراميداشت هفته دفاع مقدس داشتيد، 
بفرمايي�د ق�رار اس�ت در 40 س�الگي 
دفاع مق�دس چ�ه همكاري هاي�ي بين 

ارتش و سپاه انجام گيرد؟
از يك طرف وحدت، برادري و همكاري كه بين 
سپاه و ارتش از دوران دفاع مقدس وجود داشت 
و از طرف ديگر توطئه هايي كه در سال هاي اخير 
به قصد ايجاد تفرقه و اختالف بين سپاه و ارتش 
شاهد آن هستيم، موجب شد كه ما به اين تكليف 
اساسي يعني ادامه وحدت و همكاري اتكا و تأكيد 

داشته باشيم.
 از اين رو چهلمين س��الگرد دفاع مقدس فرصت 
و بهانه خوبي ش��د تا در راس��تاي بزرگداش��ت 
اين حماس��ه بي بديل با برادان ارتش همكاري 
داشته باشيم و برخي از اين برنامه ها را به صورت 
مشترك اجرا كنيم. ابتدا جلسات مشتركي بين 

ارتش و سپاه برگزار شد. در مقطعي سپاه ميزبان 
فرماندهان و مسئوالن ارتش جمهوري اسالمي 
ش��د و در مقطع ديگر عزيزان ارتش ميزبان ما 
بودن��د. در اين جلس��ات بر هم��كاري و اجراي 
برنامه هاي مش��ترك تأكيد ش��د. بعضی از اين 
برنامه ها بر اين قرار است كه ميزگردهايي برای 
تبيين نقش سپاه و ارتش در دوران دفاع مقدس 

به صورت مشترك برگزار شود. 
هيئت ه��اي مش��تركي ب��راي سركش��ي از 
خانواده معظم شهداي شاخص س��پاه و ارتش 
مانند فرمانده��ان چون شهيدصيادش��يرازي، 
ش��هيد عباس باباي��ي و ديگ��ر فرماندهان چه 
سپاهي و چه ارتشي صورت بگيرد و همين طور 
از جانبازان و پيشكسوتان ارتش و سپاه تقدير به 
عمل بيايد. همچنين مقرر شد در مورد توليدات 
فرهنگ��ي، تأليف و چاپ كتاب ه��ر دو اقدامات 

مشتركي انجام بدهيم. 
به طور مث��ال كتاب هايي كه در مورد حماس��ه 
دفاع مقدس توس��ط س��پاه نوش��ته مي شود از 
فرماندهان و شهداي ارتش و دالور مردي هايشان 
ياد شود. البته در اين راستا ما از سال ها قبل اين 
كار را ش��روع كرديم. همچنين بي��ش از پيش 
بر برگزاري مش��ترك كنگره بزرگداشت شهدا 
و يادواره ش��هدا تأكيد ش��ده اس��ت. همانطور 
ك��ه مي دانيد س��ازمان بس��يج مس��تضعفين 
مأموريت ه��اي فرهنگ��ي را در بي��ن نيروهاي 

مسلح در كشور دنبال مي كند و متولي برگزاري 
كنگره هاي ملي استاني و اقشاري است؛ يعني هر 
كنگره كه در هر استان و هر قشري )شامل همه 
شهداي دفاع مقدس چه ارتش، س��پاه، بسيج، 
س��رباز، ژاندارمري و ش��هداي بمباران ( برگزار 
مي ش��ود، تأكيد بر همكاري ه��ر دو مجموعه 
وجود دارد كه ان ش��اء اهلل جلوه بيشتري از اين 
دو مجموعه در اين كنگره ه��ا و يادواره ها ديده 
ش��ود. همچنين جلسات مش��تركی با فرمانده 
نيروی انتظامی، سردار حسين اشتری و معاونان 
ايشان در ستاد گراميداش��ت چهلمين سالگرد 
دفاع مقدس در جهت اجرای برنامه های مشترك 

با اين عزيزان داشتيم. 
ش�يوع ويروس كرون�ا چ�ه تأثيري در 

برگزاري برنامه هايتان داشت؟
بخش��ي از برنامه هاي ما ميداني بود كه البته با 
توجه به شرايط كرونايي و با توجه به آيين  نامه ها 
و پروتكل هاي بهداشتي سعي بر اين است كه از 
طريق فضاي مجازي و خصوصاً صدا و سيما اين 
برنامه ها منعكس ش��ود و به نمايش درآيد و به 

سمع و نظر مردم برسد. 
همچنين به نظر مردم منطق��ه و دنيا )از طريق 
شبكه هاي بين المللي( رسانده شود. در كنار اين 
فعاليت ها، به تبيين دستاوردهاي دفاع مقدس 
كه شامل دس��تاوردهاي نظامي و علمي است، 
مي پردازيم. قط��ع يقين با وجود اينكه ش��يوع 
وي��روس كرون��ا در برنامه هاي ميدان��ي ما يك 

مانعي ايجاد كرده ، ولي ما را متوقف نكرده است. 
همانطور كه در بزرگداشت عزاي اباعبداهلل در ايام 
محرم و عاشورا شاهد بوديم، مردم خوب شريف، 
متدين و مؤمن ما توانس��تند كه اين حماس��ه 
مذهبي را با رعايت تمام پروتكل هاي بهداشتي 
برگ��زار كنن��د. قاعدت��اً ي��ك محدوديت هايي 
اس��ت، اما ما را متوقف نخواهد كرد و ما س��عي 
مي كني��م برنامه هايمان را مطاب��ق آئين نامه ها 
انجام بدهيم، اما همانط��ور كه گفتم تمركزمان 
روي فضاي مجازي و صدا و س��يما خواهد بود. 
حتماً فعاليت هايي كه در حوزه انتش��ار فرهنگ 
دفاع مقدس رخ خواهد داد، قلب ها و ضميرهاي 
پاك جوانان ما را تحت تأثير خود قرار می دهد و 
از اين الگو ها اس��تفاده خواهند كرد. به نظر من 
بزرگ ترين س��رمايه ما ب��راي خدمت و اعتالي 
نظام مقدس و مقابله با دش��من همين فرهنگ 

دفاع مقدس است. 
دشمنان ما بيش از اينكه از موشك هاي دوربرد و 
تجهيزات ما بترسند كه البته مي ترسند، از روحيه 
جهادي، ايثار و شهادت طلبي جوانان ما هراس 
دارند و براي همين در سال هاي اخير شاهد اين 
هستيم كه دشمن درصدد بيان روايتي متفاوت 
از دفاع مقدس است كه با تحريف وقايع و حقايق 
به دنبال يك روايت متناس��ب با خواس��ته هاي 
خودش اس��ت كه ان ش��ا ءاهلل اين هم شكست 

خواهد خورد. 

هفت�ه  گذش�ته  س�ال هاي  در 
دفاع مق�دس ك�ه از 31ش�هريور 
آغاز و تا ش�ش و هف�ت مهر ادامه 
داشت، تاش مي شد در يك هفته 
به جنبه هاي مختلف اين حماس�ه 
بي بدي�ل و فرهن�گ دفاع مقدس 
پرداخت�ه ش�ود، ام�ا طبيعتًا يك 
هفته براي چنين موضوع بس�يار 
مهم و اثرگذاري كه دستاورد هاي 
آن تا امروز بلكه تا دهها سال آينده 
نظام مق�دس جمه�وري متأثر از 
آن خوهد ب�ود، كفاي�ت نمي كند

40هفتهبرنامهدرچلهپايداريبرگزارميشود
گفت وگوي »جوان« با دبير ستاد بزرگداشت چهلمين سالگرد دفاع مقدس پيرامون برنامه هاي اين ستاد در سال جاری
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از باال به پايين
 1- پزشك- سرمربي  س��ابق پرس��پوليس  2- نام قزداري، نخستين شاعر زن پارس��ی گوی - به دنيا آوردن- 
خشكسالي  3- برگ برنده- پست و ذليل- دندان ناپايدار- ضمير اشاره- محكم كردن  4- نويسنده ايرلندي در 
انتظار گودو- سوخت ماشين هاي ديزل- قسمت جلوي س��اق پا  5- كليساي قديمي پاريس- اهلي- صدای فرو 
ريختن سقف  6- ستاره برزيلي پاري سن ژرمن- ساز شاكي- بچه مي كشد  7- سطح دست- جد- دلداده شيرين 
 8- بيماری التهاب حنجره- فرصت مناسب براي انجام كاري- اندام ها  9- شجاع- كابوي خوش شانس- سست و 
وارفته  10- غذاي نذري- كدو تنبل- شك  11- نمايان- پوتين- متضاد زودرنج  12- كانالي كه در سال 481 
قبل از ميالد به وسيله خشايارشا در محل كنوني كانال سوئز جهت حركت ناوگان دريايي ايران ساخته شد- هر يك 
 از كشورهاي حاشيه خليج فارس- راه زيرزميني  13- جفت ماده- يزدان- عنصر شيميايي- عالي- ضمير غايب 

 14- پياده شطرنج- رفوزه- گردنكش  15- كشوری است در امريكای مركزی- روحاني مصري

از راست به چپ
 1- در نظر داشتن چيزي براي اس��تفاده در يك موقعيت مناس��ب در آينده  2- كاله ايمني- باشكوه- دريچه 
 تنظيم نور در دوربي��ن  3- عالمت بيم��اري- قطار- درخت زبان گنجش��ك- خاك كوزه گ��ري- مدافع فوتبال 
 4- تندر- آنزي��م- زهد دروغين  5- جزيره زمان- مركز اس��تان البرز- گياه علوف��ه اي  6- درد و رنج- حرف 
فقدان-  تكرارش شيريني در تداول اطفال است  7- خار سر ديوار- سنگ بيابان- هزل  8- چراغ خوراك پزي- 
زمان بي آغاز- افراطي  9- خيزش- توده چيزي- ماه سرد  10- بچه مي زند- دريا- اعتبار بانكي   11- چشم  
پزشك- بافت بدن- دستگاه توليد برق صنعتی  12- ميهن- وضعيت شلوغ و آشفته- چكش بزرگ  13- او- پرنده 
باوقار- گشوده- وس��يله اي در جراحي براي خارج كردن جراحت زخم- بنده و ش��ما  14- تازيانه- باران اندك- 

سازكوبي  15- سنجيدن توانايي و قابليت كسي در انجام دادن كاري گفته مي شود
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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.
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