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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

نام هايي كه بخشي از فرهنگ دفاع مقدس شدند
يادکردي از 5 فرمانده شهيد حادثه سقوط هواپيماي سي 130 در هفتم مهر 1360

شهید جواد فكوري
طراح عملیات کمان 99

شهید يوسف کالهدوز
يك ارتشي که از مؤسسان سپاه شد

شهید محمد جهان آرا
اسطوره مقاومت خرمشهر

شهید سید موسي نامجو
مؤسس دانشكده افسري امام علي)ع(

شهید ولي اهلل فالحي
عالي رتبه ترين نظامي واقعه هفتم مهر1360

  عليرضا محمدي
ساعت هشت شب هفتم مهر1360 بود که اهالي کهريزك تهران صداي انفجاري را در بيابان هاي 
اين منطقه شنيدند. ساعاتي بعد خبرها حكايت از سقوط يک فروند هواپيماي سي130 ارتش 

داشت که به تازگي از مناطق عملياتي به تهران مراجعت کرده بود. 
در بين 100 سرنشين اين هواپيما، نام پنج فرمانده ارشد س�پاه و ارتش نيز ديده مي شد. کمي 

بعد مشخص شد نام هيچ کدام از اين فرماندهان در بين 22 فرد زنده مانده حادثه وجود ندارد؛ 
شهيدان محمد جهان آرا، جوادفكوري، ولي اهلل فالحي، يوسف کالهدوز و سيدموسي نامجو، 
فرماندهاني بودند که فق�دان هر ک�دام از آنها، چه در زم�ان وقوع اين حادث�ه و چه در طول 
دفاع مقدس و پس از آن، خس�ران بسياري را به بار آورد. در س�الروز اين واقعه تاريخي، يادي 

مي کنيم از اين پنج فرمانده شهيد. 

برخالف باوري که درباره سمت سرلش��کر شهيد جواد فکوري در 
جامعه موجود است، اين شهيد بزرگوار در زمان سقوط هواپيماي 
سي130، فرمانده نيروي هوايي نبود.  وي که سال 1317 در تبريز 
به دنيا آمده بود، از تير1359 يعني دو ماه قبل از ش��روع رس��مي 
جنگ، فرماندهي ني��روي هوايي را برعهده گرفت و در ش��هريور 
1360 آن را به سرهنگ محمد حسين معين پور واگذار کرد. از آن به 
بعد، فکوري به درخواست امير ولي اهلل فالحي، رئيس ستاد مشترک 
ارتش، به عنوان مشاور عالي، به ستاد مشترک ارتش منتقل شده 
بود. جواد فکوري يکي از بهترين افسران و خلبان هاي نيروي هوايي 
ارتش ايران بود که از حيث هوش و توانايي هاي عملياتي حرف هاي 
بس��ياري براي گفتن داش��ت. او درس��ت در مقطعي فرماندهي 
ني��روي هوايي را برعهده گرف��ت که تحرکات م��رزي عراق بعثي 
عليه کشورمان، خبر از يک جنگ قريب الوقوع مي داد. فکوري نيز 
به عنوان يک فرمانده ش��جاع و مدبر، در چند روز منتهي به شروع 
جنگ با اعزام تعداد محدودي از جنگنده هاي کشورمان به آسمان 
عراق، هش��دارهاي الزم را به اين کش��ور مبني بر آمادگي نيروي 
هوايي ايران اعالم کرده بود. با شروع جنگ تحميلي، فرماندهي عالي 
شهيد فکوري باعث ش��د تا نيروي هوايي ايران با وجود تحريم ها و 
رفتن مستشاران امريکايي، باالترين ميزان آمادگي در بين نيروهاي 
سه گانه ارتش را داشته باشد. چنانچه به ابتکار اين شهيد بزرگوار، 
تنها سه س��اعت پس از حمله بعثي ها به فرودگاه هاي کشورمان، 
هشت فروند جنگنده ايراني از دو پايگاه هوايي بوشهر و همدان به 
هوا برخاستند و چند منطقه مهم نظامي عراق را در عمليات موسوم 
به »انتقام« بمباران کردند. اين امر در حالي صورت گرفت که صدام 
تصور مي کرد با حمله به فرودگاه هاي کشورمان، نيروي هوايي را تا 
مدت ها فلج خواهد کرد، اما حتي در حمله اوليه بعثي ها نيز نيروي 
هوايي ايران با وجود غافلگيري توانست پنج فروند از جنگنده هاي 
دش��من را س��رنگون کند. تنها يک روز پس از ش��روع جنگ نيز، 
شهيد فکوري به همراه ديگر همرزمانش، طرح عملياتي موسوم به 
کمان99 را به اجرا گذاشتند که طي آن، 140 فروند جنگنده ايراني 
چندين نقطه مهم و استراتژيک نظامي عراق بعثي را منهدم کردند. 
کمان99 اگرچه يکي از اولين واکنش هاي نظامي ايران عليه تجاوز 
بعثي ها بود، اما تا پايان جنگ در بسياري از آمارها سرآمد بود چون 
تعداد جنگنده هاي شرکت کننده در آن بي نظير بود. عمليات اچ3 
يا حمله به پايگاه هوايي الوليد عراق در غربي ترين نقطه اين کشور 
نيز يکي از پيچيده ترين و بزرگ ترين عمليات هوايي دنيا بود که در 
دوره فرماندهي شهيد فکوري بر نيروي هوايي به تاريخ 15 فروردين 
1360 صورت گرفت. در اين عمليات، جنگنده هاي نيروي هوايي 
بدون آنکه دشمن از وجود آنها با خبر شود، سراسر مرزهاي شمالي 
عراق را پيمودند و خود را به غرب اين کش��ور رساندند و 40 فروند 
بمب افکن، جنگنده و بالگرد عراقي را در اي��ن پايگاه نابود کردند. 
سرلشکر شهيد جواد فکوري تا شهريور1360 در سمت فرماندهي 
نيروي هوايي خدمت کرد. همزمان نيز از شهريور 1359 تا شهريور 
سال 60 به عنوان وزير دفاع مشغول به خدمت بود که تنها چند روز 
قبل از شهادت، هر دوي اين مس��ئوليت ها را به ديگر همرزمانش 
سپرد و به عنوان مشاور عالي ستاد مشترک ارتش به اين ستاد رفت. 

نهايتاً امير جواد فکوري در هفتم مهر1360 به شهادت رسيد. 

سرلشکر شهيديوسف کالهدوز پس از ش��هيد فالحي، دومين 
نظامي عالي رتبه شهيد در حادثه هفتم مهر1360 بود. 

او که در اين زمان قائم مقام فرماندهي سپاه را بر عهده داشت، در 
شوراي عالي دفاع نيز نقش مؤثري ايفا مي کرد. 

کالهدوز چهره محبوبي هم در ميان ارتش��ي ها و هم در ميان 
سپاهي ها بوده و است.

 او که سال 1325 در قوچان به دنيا آمد، از انقالبي ترين نيروهاي 
ارتش در دوران خفقان رژيم طاغوت بود، حتي وقتي که به لشکر 

گارد شاهنشاهي ورود کرد. 
هدف وي کسب اطالعات از اين يگان حساس جهت ضربه زدن 

به رژيم و همين طور ايجاد هسته هاي بينش در ارتش بود. 
شهيد کالهدوز پس از پيروزي انقالب ابتدا سعي کرد به همراه 
چهره هايي چون ش��هيد اقارب پرس��ت، به س��اماندهي ارتش 
بپردازد. همزمان او به همراه ش��هيد منتظري و ش��هيد نامجو 
تعدادي از جوان هاي انقالبي را در مجموعه گارد تحت پوشش 

گرفت و به آنها آموزش هاي نظامي داد. 
وقتي که سپاه به صورت رسمي در دوم ارديبهشت سال 1358 
تشکيل شد، تمامي نيروهاي آموزش ديده توسط شهيد کالهدوز 
و شهيد منتظري جزو پاس��دارهاي دوره  اولي به عضويت سپاه 
درآمدند. نکته جال��ب درباره زندگي جهادي ش��هيد کالهدوز 
اين است که وي به عنوان يک افسر سابق ارتش شاهنشاهي در 
تشکيل سپاه پاسداران انقالب اسالمي نقشي اساسي داشت و 
خود وي نيز مسئوليت آموزش سپاه را برعهده گرفت. در واقع 
اولين مسئول آموزش سپاه يک ارتش��ي انقالبي به نام يوسف 
کالهدوز بود ک��ه پس از آن، تمام زندگي خ��ود را وقف حفظ و 

حراست از انقالب اسالمي کرد. 
پس از ش��روع دفاع مقدس، ديري نپاييد ک��ه مرتضي  رضايي، 
فرمانده وقت سپاه از سمت خود استعفا کرد و آنطور که محسن 
رفيق دوست روايت مي کند. ش��وراي فرماندهي سپاه تصميم 
گرفت يا شهيد بروجردي يا شهيد کالهدوز يا محسن رضايي را 

به فرماندهي اين نيرو انتخاب کند. 
کالهدوز و بروجردي اين مسئوليت را نپذيرفتند و نهايتاً محسن 

رضايي فرمانده سپاه شد. 
شهيد کالهدوز يکي از معتقد ترين نظامي هاي محب حضرت امام 
بود که حتي در دوران طاغوت نيز دست از اعتقادات مذهبي خود 

نکشيد و همواره در مسير اسالم و انقالب حرکت می کرد. 
عاقبت او نيز در کنار شهيدان فالحي، نامجو، جهان آرا و فکوري 
در واقعه تلخ س��قوط هواپيماي سي130 ارتش در کهريزک به 

شهادت رسيد.

نام سرلش��کر ش��هيد محمد جهان آرا با موضوع خرمش��هر و 
روزهاي مقاومت اين شهر درهم آميخته است. 

جهان آرا که سال 33 در خرمشهر به دنيا آمده بود، از مؤسسان 
سپاه اين شهر بود و پس از شهيد جعفر جنگروي، فرمانده سپاه 

خرمشهر شد.
 اوج ن��ام آوري و حماس��ه آفريني ش��هيد جهان آرا در موضوع 

مقاومت 34 روزه خرمشهر تجلي يافت.
 او در اين مقطع حس��اس، عالوه بر فرماندهي پاس��داران اين 

شهر، نيروهي مردمي را نيز رهبري مي کرد. 
پس از سقوط خرمش��هر، ش��هيد جهان آرا تا مدتي همچنان 
مسئوليت س��پاه اين ش��هر را بر عهده داش��ت، اما از آنجا که 
شجاعت و استعداد فرماندهي خوبي چه در موضوع خرمشهر 
يا پس از آن نشان داده بود، توأمان با فرماندهي سپاه خرمشهر 
به سمت فرماندهي سپاه پاس��داران اهواز و سرپرستي ستاد 

منطقه هشت سپاه نيز منصوب شد. 
جهان آرا در مقطعی به عنوان يک پاسدار مسئول در خوزستان 
خدمت مي کرد که اين خطه از کشورمان به عنوان مهم ترين 
منطق��ه عملياتي دفاع مقدس، ش��رايط س��ختي را س��پري 

مي کرد.
 دو لشکر زرهي دشمن از روزهاي ابتدايي جنگ در حومه اهواز 
حضور داشتند و عالوه بر اشغال خرمشهر، آبادان به عنوان يکي 
از مهم ترين ش��هرهاي خوزس��تان و حتي ايران، در محاصره 

قرار داشت. 
شهيد جهان آرا در چنين شرايط حساس��ي، به  خوبي از عهده 
وظايف و مسئوليت هايش برآمد و از آنجا که خود زاده خوزستان 
بود، با عشق و شور فراوان سعي داشت تا دشمن را از اين خاک 

زخم خورده بيرون براند. 
او که کودک��ي و نوجواني هاي��ش را در کوچه پس کوچه هاي 
آبادان و خرمشهر سپري کرده بود، در عمليات ثامن االئمه)ع( و 

شکست حصر آبادان فعاليت بي شائبه اي داشت. 
با شکسته ش��دن حصر آبادان در پنجم مهر1360، جهان آرا 
که آرزوي آزادسازي خرمشهر را داشت به همراه چند فرمانده 
ديگر از ارتش و س��پاه راهي تهران ش��د تا گ��زارش عمليات 
ثامن االئمه)ع( را به خدمت حضرت امام ببرند، اما شامگاه هفتم 
مهر با سقوط هواپيماي حاملشان همگي به شهادت رسيدند. 

کمت��ر از هش��ت م��اه بع��د خرمش��هر در جري��ان عمليات 
الي بيت  المقدس آزاد شد. 

يک س��ال پس از ش��هادت جهان آرا نيز جواد عزيزي يکي از 
همرزمانش شعر معروف »ممد نبودي« را سرود که اين شعر 
بعدها با نوحه خواني کويتي پور، ب��ه بخش جدايي ناپذيري از 
فرهنگ دفاع مقدس تبديل ش��د. چنانچه اکنون هيچ ايراني 
را نمي توانيم پيدا کنيم که س��رود و نوح��ه »ممد نبودي« را 

نشنيده باشد. 

آنهايي که ماجراي روزهاي ابتداي جنگ را شنيده اند، حتماً اين 
حکايت را نيز ش��نيده اند که چطور سرلشکر شهيد سيد موسي 
نامجو به خاطر ش��رايط حاد جبهه هاي جن��گ در روزهاي اول 
تجاوز دشمن، تعداد قابل توجهي از دانشجويان دانشکده افسري 
امام علي)ع( را به جبهه هاي جنگ فرستاد. در ارتش رسم بر اين 
است که دانشجوهاي افسري به جهت زحماتي که براي تحصيل 
و تربيت آنها کشيده مي شود، چون گوهرهايي براي روزهاي آتي 
جنگ حفظ شوند و هيچ گاه آنها را قبل از اتمام دوره به جبهه ها 
اعزام نمي کنند، ولي ش��رايط خاص روزه��اي ابتدايي جنگ، 
شهيد نامجو را بر آن داش��ت تا تعدادي از دانشجويان دانشکده 

امام علي)ع( را به جبهه بفرستد. 
اين تصميم هوشمندانه شهيد نامجو باعث شد تا جبهه خوزستان 
خصوصاً در خرمشهر تقويت شود و دشمني که قرار بود سه روزه 
کل خوزستان را بگيرد، تنها در خرمشهر يک ماه و چند روز در جا 
زد و اين امر باعث تقويت ساير جبهه ها و عدم دسترسي عراق به 

گلوگاه خوزستان و نهايتاً اشغال کل اين استان شد. 
شهيد موسي نامجو که متولد سال 1317 در بندر انزلي بود، سال 
1334 وارد دبيرستان نظام شد و سه س��ال بعد به عنوان يکي 
از بهترين دانش آموزان اين دبيرس��تان، وارد دانشکده افسري 
شد. وي که استاد نقشه خواني در دانشکده افسري بود، به دليل 
گرايش هاي مذهبي و عقيدتي محکم خود، به افس��ران حامي 
انقالب اس��المي پيوس��ت و پس از پيروزي انقالب، سعي کرد 
ضمن حفظ و حراست دانش��کده از ناآرامي هاي ايجاد شده در 
کشور، زمينه هاي تغيير و تحول انقالبي در آنجا را نيز فراهم کند، 
بنابراين با توجه به اقدامات انجام گرفته توس��ط وي، مسئوالن 
تصميم گرفتند تا او را به عنوان فرمانده دانشکده انتخاب کنند. 

شهيد نامجو به خوبي دريافته بود که انقالب نوپاي اسالمي دير يا 
زود دستخوش ناآرامي ها و اغتشاشات مختلف مي شود، بنابراين 
با دورانديش��ي که داش��ت، س��عي کرد از همان اولين روزهاي 
پيروزي انقالب، به تربيت افس��ران جوان بپردازد. او که با وجود 
سمتش به عنوان فرمانده دانش��کده افسري، دوستي عميقي با 
دانشجويانش داشت و بسياري از آنها را به اسم مي شناخت، در 
پي ش��روع جنگ تصميم گرفت دانشجويان افسري را به جبهه 
اعزام کند و خودش نيز در اين س��فر و در موارد ديگر همواره به 

جبهه مي رفت. 
شهيد موس��ي نامجو در 26 ش��هريور1360 به عنوان وزير دفاع 
انتخاب شد. نامجو در سمت وزارت دفاع نيز سعي کرد تا در هر 
فرصتي که به دست مي آورد در جبهه ها حضور بيابد. او فرماندهي 
پشت ميز نشين نبود و همواره مي خواس��ت کنار رزمنده ها در 
مناطق عملياتي باشد. موسي نامجو در واقعه هفتم مهر1360 به 
همراه ديگر فرماندهان و رزمندگان حاضر در آن پرواز، در حالي که 
در آن زمان سمت وزارت دفاع جمهوري اسالمي ايران را برعهده 

داشت، به شهادت رسيد.

سرلشکر شهيد ولي اهلل فالحي، عالي رتبه ترين نظامي ايراني بود 
که در حادثه سقوط هواپيماي سي130 در هفتم مهر1360 به 

شهادت رسيد. 
او در زمان شهادتش عالوه بر اينکه رئيس ستاد مشترک ارتش 
)فرمانده کل ارتش( ب��ود، به نوعي پس از ع��زل بني صدر نيز 

فرماندهي کل قوا را برعهده داشت. 
فالحي که سال 1310 در طالقان متولد شده بود، سال 1330 
به دانشکده افسري رفت و تا سال 52 به دليل مخالفت هايي که 

با رژيم پهلوي داشت، چهار بار به زندان افتاد. 
وي که درجه س��رتيپي خود را درآخرين ماه ه��ای عمر رژيم 
پهل��وي گرفته بود، پ��س از پي��روزي انقالب يک��ي از معدود 
نظامي هاي رده ب��االي ارتش بود که همراهي بي ش��ائبه اي با 
انقالب داش��ت و از همان زمان نيز مورد توجه شخصيت هاي 

انقالبي قرار گرفت. 
پس از پيروزي انقالب، ابتدا براي شهيد فالحي حکم بازنشستگي 
صادر شد، اما ش��هرت او به عنوان يک نظامی عالي رتبه مدافع 
انقالب باعث شد تا با موافقت ش��وراي انقالب، طي حکمي از 
سوي سپهبد ش��هيد محمد ولي قرني به عنوان اولين فرمانده 

نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران انتخاب شود. 
فالحي در زمان س��کانداري ني��روي زميني ارت��ش به عنوان 
اصلي ترين يگان وقت نيروهاي مسلح هر روز در گوشه و کنار 
کش��ورمان با اغتشاش��ات جديدي رو به  رو مي شد که سعي 

مي کرد با جديت و تالش با آنها رو به رو شود. 
شهيد فالحي در اغتشاشات کردستان که يکي از سخت ترين و 
خشن ترين تحرکات جدايي طلبانه در تاريخ انقالب بود، شخصاً 

حضور يافت و به همراه شهيد چمران به پاوه رفت. 
وي همچني��ن در جايگاه فرمان��ده نيروي زميني به دس��تور 
تيمسار سپهبد قرني )رئيس وقت ستاد ارتش( و با همراهي سه 
گردان از نيروهاي لش��کر يکم پياده تهران رهسپار منطقه شد 
و با ياري بخشي از نيروهاي لشکر 64 اروميه و لشکر 28 پياده 
کردستان از سقوط پادگان سنندج و گسترش حوزه نفوذ حزب 

دموکرات به جنوب جلوگيري کرد. 
پس از ش��هادت ولي اهلل قرني و فراز و فرودهايي که ارتش به 
خود ديد، فالحي در 29 خرداد 1359 به فرماندهي س��تاد 
مش��ترک ارتش که همان فرماندهي کل ارتش بود؛ منصوب 
ش��د. در اين زمان چيزي در حدود س��ه ماه به شروع جنگ 
تحميلي باق��ي مانده بود، ام��ا به دليل کارش��کني هايي که 
بني صدر انجام م��ي داد، ارتش به فرماندهي ش��هيد فالحي 
نمي توانست آنطور که بايد و شايد به تقويت مرزهاي مشترک 

ايران با عراق بپردازد. 
پس از شروع جنگ تحميلي، شهيدفالحي عمده وقت و توان 

خود را براي حضور در مناطق عملياتي صرف مي کرد. 
چنانچه در سه ماهه اول ش��روع جنگ وي هفته اي تنها 48 
ساعت در ستاد مشترک حضور مي يافت و پس از دادن گزارش 
جبهه ها به حضرت امام، دوب��اره به مناطق عملياتي مي رفت.  
ولي اهلل فالحي در حادثه سقوط هواپيماي فرماندهان جنگ، 
به عنوان رئيس ستاد مشترک ارتش و )به نوعي( فرمانده کل 

قوا، عالي رتبه ترين شخصيت نظامي شهيد اين واقعه بود.
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