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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

شعار صیاد دل ها کار برای خدا بود
رئيس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش در گفت وگو با »جوان « از شهيد علی صياد شيرازی می گويد

اولين آش�نايی  شما و ش�هيد صياد شيرازی چه 
سالی و در کجا شکل گرفت؟

من سال 1361 اس��تخدام ش��دم و آن زمان شهیدصیاد 
شیرازی فرمانده دانشکده افسری بود. آن زمان یک دانشکده 
افسری بیشتر در ارتش نبود و ایشان همزمان با فرماندهی 
دانش��کده افس��ری، فرمانده نیروی زمینی ارتش هم بود. 
ش��هید در تاریخ 1360/7/9 فرمانده نیروی زمینی ارتش 
شد، اما چون برای دانشکده افسری اهمیت زیادی قائل بود، 
برای دانشکده افس��ری فرماندهی تعیین نکرد و همزمان 
مسئولیت فرماندهی این دانشکده را نیز بر عهده داشت. آن 
زمان که ما استخدام شدیم شهیدصیادشیرازی در دانشگاه 
جانشین داشت و جانشین شان دانشکده را اداره می کرد. 
ایشان دائماً در منطقه بود، ولی ماهی یک بار به محض اینکه 
به تهران می آمد، در دانش��کده حضور پیدا می کرد و برای 
دانشجویان گزارشی از وضعیت جبهه  ها می داد. شهید صیاد 
خیلی به دانشگاه اهمیت می داد؛ تا جایی که تصمیم داشت 
اردوگاه های تابس��تانی دانش��جویان در منطقه عملیاتی 
تشکیل شود. ایش��ان با این کار می خواس��ت دانشجویان 
در منطقه عملیاتی، ضمن آموزش دی��دن، در یگان های 
عملیاتی نیز حضور داش��ته باش��ند تا ب��ا کار و مأموریت 
آینده شان بهتر آشنا شوند. اتفاقاً این حضور دانشجویان در 
اردوگاه ها پیوندی را میان دانشجویان با جایی که قرار بود 
در آینده فرماندهی شان را بر عهده بگیرند، برقرار کرده بود و 
دانشجویان نسبت به کاری که می خواستند در آینده انجام 

بدهند، به خوبی توجیه  می شدند.
يعنی اين رويک�رد جديدی در اداره دانش�کده 

افسری به شمار می رفت؟
بله، رویکرد جدیدی ب��ود، چون تا قب��ل از آن، اردوگاه ها 
در مناطق تعریف شده برگزار  می ش��د. مثاًل برای اردوگاه 
کویر به علی آباد قم یا برای اردوگاه کوهس��تان به امامزاده 
هاشم می رفتند، اما زمانی که ایشان فرماندهی دانشکده را 
برعهده گرفتند، دانشجویان را به مناطق عملیاتی غرب و 
جنوب می بردند. یادم نمی رود، ما تابستان  ها دو ماه اردوگاه 
داشتیم. یک ماه در غرب و یک ماه در جنوب تشکیل  می شد. 
ما در غرب نیمی از آن را در پشت جبهه آموزش می دیدیم 
و نیمی دیگر را با یگان  ها به خط می رفتیم و تجربه کسب 

می کردیم و یک کار عملی خوب برای نیرو ها بود.
برگ�زاری اردو ها در مناطق عملياتی برای ش�ما 

سخت تر بود؟
برای ما خیلی شیرین، جذاب و آموزنده بود، ولی سختی های 
خودش را هم داشت. به هر حال در اردوگاه های دیگر شرایط 
فرق می کرد، امنیت برقرار بود و بیشتر استراحت می کردیم، 
اما زمانی که به منطقه می رفتیم، دیگر از این مسائل خبری 
نبود. حتی تعدادی از دانش��جویان در همین اردوگاه های 
دانشجویی شهید ش��دند. دانشگاه افس��ری امام علی)ع( 
هزار و 184 دانشجو و دانش آموخته شهید دارد که از این 
تعداد، 43 دانشجو در طول دوران دانشجویی به درجه رفیع 

شهادت رسیده اند.
با ورود ايشان اين سبک جديد وارد آموزش های 

ارتش شد؟
ارتش ما از قبل از انقالب هم ارتشی مردمی بود و نیروهای 
ارتش، از خانواده  هایی متدی��ن و متعهد بودند و اعتقادات 
فردی شان را داشتند. شهید شریف اشراف نمونه ای از همین 
نیرو ها بود که تنها کاتب قرآن در ارتش به ش��مار می رود. 
ایشان کتابت قرآن را سال 1347 داخل کاخ نیاوران هنگام 

نگهبانی در ماه مبارک رمضان ش��روع و سال 1358 تمام 
کرد و چند ماه بعد از پایان کتابت قرآن به شهادت رسید. 
شهیدصیاد در کنار داشتن اعتقادات مذهبی افسر محکمی 
هم بود و با وجود نامالیمتی  هایی که در مسیر خدمتش از 
همان اولین روز دوران دانش��جویی تا دوران خدمت دید، 
ولی هیچ گاه کم نیاورد. شهیدصیاد بسیار به خواندن نماز 
اول وقت مقید بود. وقتی زندگی شهید صیاد شیرازی را نگاه 
می کنید، می بینید ایشان موفقیت های اصلی زندگی اش را 
حول  محور نماز می داند. ایش��ان در طول آموزش  هایی که 
در ایران و امریکا دید، همه جا مبلغ اسالم بود. شهیدصیاد 
شیرازی یک عشایرزاده بود. روحیه عشایری داشت و حرف 
حق را می زد و مقابل ظلم می ایستاد. هر جایی که بود، روی 
دیگران تأثیر می گذاشت. جالب است شهیدصیاد شیرازی 
درباره اولین فرمانده اش می گوید که اولین فرمانده لشکر 
من شخصی به نام سرلشکر یوس��فی بود و ایشان روی من 
در یگان های عملیاتی تأثیری زیادی گذاش��ت. به لحاظ 
نظامی گری، پرکاری، سخت کاری، انضباط،  تعهد به خدمت 
و انجام وظیفه افسری مقید بود و هیچ سستی و سهل انگاری 
در این افسر ندیدم و چگونه خدمت کردن را از او آموختم. 
جالب اینکه همین سرلشکر یوس��فی در یک جمله ای در 
جمع همکارانش می گوید که نام صیادشیرازی را به خاطر 
بسپارید، من در این جوان آنقدر لیاقت می بینم که اگر بخت 
یارش باشد و از شر حاسدان در امان بماند، روزی فرمانده 
نیروی زمینی ارتش می ش��ود. زمانی که سرلشکر یوسفی 
این حرف  ها را می زند، صیادشیرازی س��توان است و تازه 
به یگان رفته اس��ت. سپهبد یوس��فی در کنار افسرانی که 
معاونش بودند،  ش��هید صیاد را نیز کنار اینها قرار می دهد 
و می گوید چرا این ستوان را پیش خودم آوردم، چون این 
ستوان نماز می خواند و من به او اعتماد دارم که به من دروغ 
نمی گوید. صیاد شیرازی رک بود و حرفی راکه باید گفته  
می شد، می گفت. در بیان وقایع، جانبداری بی مورد از کسی 
نمی کرد و هیچ زمان گزارش خالف واقع به فرماندهانش 
نمی داد. همیشه متوکل به خدا بود. شهیدصیاد آنقدر در 
کار و انجام وظیفه اش مقید بود و در آموزش  ها وظایفی که 
به ایشان محول  می شد، قوی عمل می کرد که فرماندهان 
لشکر به سرعت او را شناختند. صیادشیرازی در جمله ای 
می گوید که ما باید با یقین علم��ی و ایمان قلبی بجنگیم. 
همین جمالت و سخنان نشان می دهد که صیادشیرازی 
نیرویی نیست که بدون حس��اب و کتاب به آب بزند و فکر 
جایی را نکند، بلکه کامالً با برنامه ریزی علمی و اعتقاد قلبی 

پیش می رفت.
می توان گفت ش�هيد صياد ش�يرازی يک وجه 

کاريزماتيک داشته  است؟
ش��هید صیاد ش��یرازی این وجه کاریزماتی��ک را با تالش 
خودش به دست آورده بود. ایشان وقتی به امریکا می رود، در 
میان دانشجویان 15کشور رتبه اول را کسب می کند. وقتی 
به ایران برمی گردد و به لشکر کرمانشاه می رود و خودش را 
معرفی می کند،  به جای اینکه از ایشان تقدیر و تمجید کنند، 
او را به تیپ شاه آباد منتقل می کنند! ایشان می گوید با وجود 
نامهربانی  هایی که با من شده بود، صبح ساعت 3 و نیم بیدار  
می شدم و حرکت می کردم تا به موقع برسم و شب هم وقتی 
برمی گشتم، باز هوا تاریک بود. آن زمان تنشی بین ایران و 
عراق در مرزهای غربی و در منطقه سومار پیش می آید. چند 
گلوله از سوی عراق شلیک می شود و لشکر 81 شهید صیاد 
را اعزام می کند تا جزئیات حادثه مشخص شود. آن زمان 

به اطالعات و مختصات برای پیگیری  ها نیاز بود. ایشان به 
منطقه می رود و با وجود اینکه قرار بود به یگان برود، فرمانده 
یگان حاضر به همکاری نمی شود. حتی می گوید از همین 
جا یک گزارشی بنویس و بفرست، اما صیاد شیرازی قبول 
نمی کند و می گوید نمی توانم همینطوری گزارش بنویسم. 
خودش شخصاً وارد خاک عراق می شود و کارش را دقیق 
انجام می دهد. وقتی هم گزارش را می آورد، چون فرمانده اش 
سواد این کار را نداشته، به جای تجلیل با او مخالفت می کند 
و شهیدصیاد را کنار می گذارد. با وجود چنین برخورد هایی 
باز هم ناامید نمی شود. خودش می گفت همین مخالفت  ها 
من را به این نتیجه می رساند که هیچ پناهی جز خدا ندارم، 
باز به نماز تمسک پیدا می کردم و دوباره خدا حالم را بهتر 
می کرد، بع��د می دیدم گشایش��ی در کار دیگ��ری اتفاق 
می افتاد. با وجود بی مهری  ها به ادامه کارم چسبیدم و دیدم 
از نیروی زمینی تهران نامه ای آمده و گفته اند چون این نیرو 
نفر اول شده، باید به مرکز آموزش توپخانه اصفهان برود و در 

جایگاه استاد کار کند. 
ش��هیدصیاد ش��یرازی جزو اولین نفراتی بود که با گروه 
شهیدچمران آشنا شد و در کردستان به همراه شهیدچمران 
با ضدانقالب جنگید. شهید چمران در مجلس می گوید من 
سرگردی به نام صیادشیرازی می شناسم که اگر ویژگی های 
این سرگرد را بگویم، همه  شما به او اقتدا می کنید، همچنان 
که خودم به او اقتدا می کنم. در مورد تفسیر قرآن ایشان نیز 
می گوید، بهتر از خیلی از شما ها قرآن را تفسیر می کند. این 

سخنان را شخصیت بزرگی مثل شهیدچمران می گوید.
ش�هيد تعهد و عش�ق بس�يار زيادی به کارش 

داشت؟
ایشان فوق العاده پش��تکار باالیی داش��ت و نسبت به کار 
متعهد و پیگیر بود. کار برای خدا ش��عار صیاد  دل ها بود. 
یک معنی اخالص این است که انسان فی نفسه برای انجام 
وظیفه اش کار کند؛ یعنی به امید خوش آمدن کسی نباشد. 
شهید کاری را که به او محول  می شد، به بهترین شکل انجام 
می داد. زمان آموزش در تمامی دوره  ه��ا بهترین بود. اگر 
تدریس می کرد، باز در ارزیابی  ها بهترین بود. کنار خانواده 
نیز در رسیدگی  ها سرآمد بود. در همه کارهایش مقید به 
انجام تکلیف و انجام وظیفه بود. در امریکا با خودش قرآن و 
چند جلد مجله مکتب اسالم را می برد. ایشان در خاطراتش 
می گوید: چون مجله مکتب اسالم به زبان انگلیسی ترجمه 
ش��ده بود با خودم به امریکا بردم. آنجا در بین دانشجویان 
15کشور و در میان امریکایی  ها تبلیغ دین اسالم می کرد، 
به طوری که جلساتش مورد اس��تقبال نیز قرار می گیرد و 
افس��ران امریکایی به همراه خانواده هایش��ان ایشان را به 
خانه های ش��ان دعوت می کردند. گاهی نیز ش��هید صیاد 
ش��یرازی با افس��ران امریکایی به خاطر جنگ در ویتنام 
بحث می کرد. افسری که مس��ئول ایرانی  ها بود به شهید 
می گفت نباید کار سیاسی انجام بدهی و صیاد شیرازی هم 
جواب می داد، کار سیاسی کدام است. ما یک رسالت دینی 
داریم و باید اینها را متوجه کنیم که حق ندارند پایشان را از 

گلیم شان درازتر کنند و به دیگر کشور ها هجوم ببرند. صیاد 
را تهدید می کنند که گزارش کارت را می دهیم و اخراجت 
می کنیم و ایشان هم می گوید چون می دانم کار درست را 
انجام می دهم، هر کاری که می خواهید انجام دهید، من کار 

خودم را انجام می دهم.
پس بايد شهيد را يک الگوی کامل برای شرايط 

سخت اين روزها بدانيم؟
به همین جهت ما می گوییم شهید صیاد شهید ملی است. 
این شهید از امریکا برمی گردد و به مرکز آموزش توپخانه 
اصفهان می رود و به طالب حوزه علمیه اصفهان آموزش زبان 
انگلیسی می دهد و می گوید شما می خواهید برای تبلیغ 
بروید، باید به زبان انگلیسی مسلط باشید. در دوره تکاوری 
و چتربازی ایشان را ارشد می گذارند. شهیدصیاد خیلی قد 
بلند و هیکلی نبود و فرمانده اش می گوید می خواهم تو را 
ارشد بگذارم ولی بعید می دانم از عهده این کار بربیایی، اما 
ش��هید خیلی جدی در این دوره کار می کند، شب  ها دیر 
می خوابد و صبح  ها زودتر از همه بیدار می شود که در پایان 
کار نفر اول می شود و با کار و تالش زیاد توجه همه را به خود 

جلب می کند.
شهيد سختی های دوران اختالف با بنی صدر را 

چگونه پشت سر  گذاشت؟
در زمان ریاس��ت جمهوری بنی صدر یکس��ری حاسدان 
گزارش های منفی و کذبی علیه صیادش��یرازی که در آن 
زمان فرمانده قرارگاه غرب بود، به بنی صدر می دهند و در 
جلسه ای با حضور صیادشیرازی، بنی صدر بدون گفتن نام 
خدا جلسه را شروع می کند. صیادشیرازی روی گفتن نام 
خدا بسیار حس��اس بود و در آن جلسه وقتی قضاوت های 
غیرمنصفانه را از بنی صدر می بیند، بلند می شود و می گوید 
در نظام جمهوری اس��المی وقتی شخص دوم مملکت در 
جلسه ای بدون گفتن بسم اهلل شروع به صحبت می کند، این 
جلسه برکتی ندارد. از جلسه بیرون می آید و بنی صدر هم 
درجه اش را می کند و از فرماندهی عزلش می کند. ایشان 
با وجود اینکه در منطقه ش��مالغرب و غرب شب و روزش 
را می گذارد و کلی کار انج��ام می دهد،اما مورد بی مهری 
قرار می گیرد وبه جای اینکه از او حمایت کنند، اینچنین 
با او برخورد می ش��ود. او را ابتدا به نیروی زمینی و سپس 
به ستاد ارتش می فرستند و می گویند بروید و یک ماه در 
روز بیایید و خودتان را معرفی کنید. صیادشیرازی زمانی 
که کنار گذاشته می شود، به خانه نمی رود و 29 روز دیگر 
به ساختمانی متعلق به سپاه می رود و به شهید کالهدوز، 

قائم مقام س��پاه می گوید من آمادگی دارم برای بچه های 
سپاه دوره آموزش��ی بگذارم. حتی با لباس بسیجی هم به 
منطقه عملیاتی آبادان می رود و طرح عملیات ثامن االئمه 
را تهیه می کند. بعد که دوباره به ارتش فرا  خوانده می شود، 

مسئولیت بزرگ تری می گیرد.
بعد از بنی صدر دوباره با صالبت کارشان را ادامه 

می دهند؟
ش��هید رجایی دوب��اره ایش��ان را برمی گردان��د و دوران 
دوری شان از ارتش خیلی طول نمی کشد. فرمانده نیروی 
زمینی ارتش می ش��ود و تحوالت عجیبی را رقم می زند. 
ایشان باعث و بانی وحدت مقدس ارتش، سپاه و بسیج در 
دوران دفاع مقدس بود. شهید صیاد شیرازی وقتی فرمانده 
نیروی زمینی ارتش می شود، می گوید من با بچه های سپاه 
و بسیج کار کرده ام و ایمان و انگیزه  شان در کنار تخصص و 
آموزش بچه های ارتش می تواند مکمل خوبی باشد و شعار 
معروف »ارتش��ی و سپاهی یک لش��کر الهی«  را می دهد. 
بالفاصله وقتی فرمانده نیروی زمینی می شود، به منطقه 
جنوب می رود و قرارگاه های مشترک را تأسیس  می کند. با 
تشکیل قرارگاه مشترک یکی از اقدامات بی نظیرش آوردن 
استادان دافوس به این قرارگاه ها بود و به آنها می گوید برای 
بیرون راندن دش��من طرح ریزی کنید. این طرح ریزی  ها 
باعث انج��ام عملیات ه��ای بزرگی مث��ل طریق القدس، 
فتح المبین و بیت المقدس می شود. شهید صیاد شیرازی 
در جریان فرماندهی این عملیات های بزرگ حضور دارد، 
ولی هیچ گاه در پایان عملیات  ها اسمی از خودش نمی برد 
و موفقیت  ها را حاصل توکل به خدا و پش��تکار رزمندگان 
می داند. وقتی به زندگی شهید صیاد نگاه می کنید، می بینید 

هیچ منیتی در وجود ایشان نیست و اینچنین متواضعانه با 
نیرو ها برخورد می کند.

شهيد صياد بعد از فرماندهی نيروی زمينی ارتش 
و بعد از پايان جنگ نيز همچنان تالش هايش را 

ادامه می دهد؟
پس از فرماندهی نیروی زمینی در 23 تیر 1365 از سوی 
امام به عنوان نماین��ده دائمی امام در ش��ورای عالی دفاع 
منصوب می شود و تا پایان جنگ هم این مسئولیت را دارد. 
جالب اینجاست که در مرداد 1367 وقتی منافقین به کشور 
حمله می کنند، به عنوان فرمان��ده نیروهای عمل کننده 
در عملیات مرص��اد، در اقدامی بدی��ع و بنیادین قرارگاه 
فرماندهی متحرک هوایی را تش��کیل می دهد. در بالگرد 
می نشیند و همزمان شناسایی  ها را انجام می دهد و طراحی 
عملیات می کند و با نیروی هوایی و هوانیروز و یگان های 
منطقه آن بال را سر منافقین می آورد. شهید صیاد می گوید 
ما دنبال منافقین به صورت فردی می گش��تیم و خدا این 
فرصت را برایمان ایجاد کرد، به جای اینکه ما دنبالش��ان 
کنیم، خودشان با پای خودش��ان به میدان آمدند. ضربه 
س��ختی که به منافقین در عملیات مرصاد زد، باعث شد 
تا کینه ایشان را به دل بگیرند. شهید صیاد شیرازی بعد از 
نمایندگی امام در شورای عالی دفاع به ستاد کل می رود و 
معاون بازرسی و بعد جانشین ستاد کل می شود و شهادتش 
در این سمت اتفاق می افتد. در سال 1378 همزمان با عید 
س��عید غدیر خم به درجه سرلشکری نائل می شود و چند 
روز بعد از اعطای این درجه، در ساعت 6:45 صبح به دست 

منافقین کوردل ترور می شود.   

  احمد محمدتبريزی 
هر جايی در تاريخ دفاع مقدس نام شهيد علی صياد شيرازی را می بينيم،  در کنارش پشتکار، اعتقاد، انجام وظيفه، 
اخالص و تواضع می آيد. وجود شهيدصياد شيرازی در دوران جنگ برای جبهه های کشور يک نعمت بزرگ به شمار 
می رفت. هر چند شهيدصياد شيرازی در اوايل جنگ، دوران پرفراز و نشيبی در ارتش داشت، ولی هيچ گاه دلسرد 
و مأيوس نش�د و دوباره پرتالش کارش را ادامه داد و باعث و بانی وحدت مقدس ميان ارتش و سپاه شد. منافقين 
که کينه عميقی از صياد شيرازی به خاطر فرماندهی  عمليات مرصاد بر دل گرفته بودند، ايشان را در 21فروردين 
1378 به شهادت می رسانند. در سالروز شهادت سپهبد علی صياد شيرازی با امير سرتيپ دوم محمدرضا فوالدی، 
رئيس س�ازمان حفظ آثار و نش�ر ارزش های دفاع مقدس ارتش ب�ه گفت وگو پرداختيم ک�ه در ادامه می خوانيد.
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