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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

نگاهی به اعزام قوای محمد رسول اهلل)ص( به سوريه در 21 خرداد 1361 

ترسیم چهره آینده منطقه در نماز جمعه مسجد اموی!
  عليرضا محمدی

ماجرای اعزام قوای محمدرس�ول اهلل)ص( به 
فرماندهی حاج احمد متوس�ليان به سوريه 
و جنگ با اس�رائيل، از وقاي�ع جالب و مهيج 
دفاع مقدس به ش�مار م�ی رود. هرچند اين 
اعزام منج�ر به درگيری مس�تقيم اي�ران با 
رژيم صهيونيستی نشد، ولی برکات بسياری 
در پی داش�ت که تش�کيل ح�زب اهلل لبنان 
و ق�وت گرفتن موض�ع مقاومت اس�امی در 
ج�وار مرزهای فلس�طين اش�غالی، از جمله 
اين برکات اس�ت. قوای ايرانی 21 خردادماه 
1361 به س�وريه اعزام ش�دند، ولی مقدمات 
حض�ور آنه�ا از 15 خردادم�اه که اس�رائيل 
به لبنان حمل�ه کرد، آغاز ش�ده ب�ود. با هم 
نگاه�ی ب�ه وقاي�ع آن روز ه�ا می اندازي�م. 

  به تهران بياييد
عملی��ات فتح خرمش��هر تازه به پایان رس��یده 
بود و هنوز بخش��ی از عناصر اطالعاتی تیپ 27 
محمدرسول اهلل)ص( در شلمچه بودند که خبر 
رسید حاج احمد متوسلیان از کادر تیپ خواسته 
به تهران بیاین��د و در پادگان امام حس��ین)ع( 
جمع بشوند. چند روز قبل، رزمندگان تیپ27 
به عنوان یک��ی از یگان های ش��رکت کننده در 
عملیات فتح خرمش��هر، به خدمت امام رسیده 
بودند و ایشان در جلسه خصوصی از حاج احمد 
متوس��لیان و دیگر فرماندهان خواس��ته بودند 
کار جنگ ب��ا بعثی ها را یکس��ره کنن��د. بعد ها 
این اش��تباه پیش آمد که منظور امام از یکسره 
کردن کار جنگ، اشاره به اس��رائیل داشت، در 
حالی که همرزمان حاج احمد متوسلیان اذعان 
می کنند که منظور امام کار جنگ با عراق بعثی 

بوده است. 
بعد از تأکید امام برای جدی گرفتن ادامه جنگ، 
بالفاصله نیروهای اطالعاتی و کادر تیپ 27 در 
جبهه جنوب دس��ت به کار ش��دند تا مقدمات 
عملیات بعدی یعنی » عملیات رمضان « را فراهم 
کنند. اما خیلی طول نکش��ید ک��ه پیام کتبی و 
کوتاه حاج احمد متوس��لیان خطاب به ش��هید 
علیرضا ناهیدی و س��ردار عباس برقی، شرایط 
را به کلی تغییر داد. گوی��ا خبر هایی در راه بود. 
حاج احمد گفته بود به تهران بیایند تا خودشان 

را برای جنگ با اسرائیل آماده کنند. 
  شورای عالی دفاع 

در مورد اعزام نیروهای ایرانی به سوریه، مدت ها 
این بحث وجود داش��ت که آیا ام��ام)ره( از این 
موضوع خبر داشتند و این نیرو ها با تأیید ایشان 
به س��وریه رفته اند یا خیر؟ هاشمی رفسنجانی 
در ذی��ل خاطرات��ش می گوی��د ک��ه مرج��ع 
تصمیم گیرن��ده در این خصوص ش��ورای عالی 
دفاع بوده اس��ت. البته او هی��چ گاه به صراحت 
این موض��وع را اعالم نک��رد. هاش��می در ذیل 
خاطرات س��ال 61 و پی��ش از اع��زام نیرو ها به 
س��وریه می گوید که بعد از تهاجم اس��رائیل به 
لبنان، احساسات ضدصهیونیستی در بین مردم 
و مسئوالن نظام باال گرفته بود، چه در مجلس و 
چه در جلسه ای که رئیس جمهور وقت )حضرت 
آقا( و هاشمی با امام داش��تند، این بحث مطرح 
می شود. اما صراحتی در خصوص اعالم شخص 
یا نه��اد تصمیم گیرنده، در خاطرات هاش��می 
نمی بینیم. شواهد نیز نشان می دهند که حضرت 

امام تصمیم گیرنده اصلی نبوده اند. 
محتشمی پور، س��فیر وقت ایران در سوریه نیز 
می گوید که بع��د از آمدن س��ومین هواپیمای 
نظامی ایران ب��ه س��وریه در 24 خردادماه 61 
که حام��ل دومین گ��روه از رزمن��دگان ایرانی 
بود، خبر آمد که امام خمینی)ره( دس��تور داده 

تا دیگر نی��روی نظامی از ایران به س��وریه نرود. 
محتش��می پور می گوید: » محسن رفیق دوست 
خبر داد که دیگر هواپیمایی از ایران برای آوردن 
نیروی نظامی به سوریه عزیمت نمی کند.موضوع 
را از والیتی وزیرخارجه پیگیر شدم، گفت که این 

نظر و دستور امام است.« 
محتش��می پور همچنین می گوید ک��ه دو روز 
بعد به ایران برگش��تم و به دیدار امام رفتم تا در 
خصوص لبنان با ایشان صحبت کنم. استدالل 
امام این ب��ود نکند ماج��رای آن اصفهانی پیش 
بیاید که دید یک آدم ش��رور دارد اول صبحی با 
یک مغازه دار دعوا می کند. جلو رفت و در دفاع از 
مغازه دار با فرد شرور درگیر شد. شرور مغازه دار 
را ر ها کرد و به مرد اصفهانی پرداخت. دعوایشان 
که باال گرفت، مغازه دار گف��ت بروید یک جای 
دیگر دع��وا کنی��د، بگذارید ما کاس��بی مان را 

بکنیم!
  هر روز يک هواپيما

بعد از تصمیم ب��رای اعزام نیروه��ای ایرانی به 
سوریه که بسیار س��ریع اتخاذ شده بود، یکی از 
مشکالت اصلی چگونگی بردن نفرات و تجهیزات 
به آنجا بود. عراق که با ما جنگ داش��ت و ترکیه 
هم به عنوان عضوی از پیمان ناتو، مس��یر امنی 
برای رفتن به سوریه نبود. کما اینکه این کشور 
اعالم کرده بود روزانه فقط یک هواپیمای ایرانی 
می تواند از حریم هوایی او برای رفتن به سوریه 

استفاده کند. 
آن زمان این بحث به ص��ورت جدی مطرح بود 
که اگر بعد از رفتن بخش��ی از نیرو ها به سوریه، 
ترکیه اعالم کند دیگ��ر اجازه عبور هواپیماهای 
ایرانی از حری��م هوایی کش��ورش را نمی دهد، 
تکلیف چیس��ت. خصوصاً آن بخ��ش از نیرو ها 
که به سوریه برده ش��ده اند، چطور می توانند به 

کشور بازگردند؟ 
خود ح��اج احم��د متوس��لیان در س��خنرانی 
صبح��گاه روز 20 خردادم��اه 1361، ی��ک روز 
پیش از اع��زام در جم��ع رزمن��دگان تیپ 27 
محمدرس��ول اهلل)ص( و رزمن��دگان تی��پ 58 
ذوالفقار ارتش که قرار بود با هم به سوریه اعزام 
ش��وند، بیان کرده بود:»  اگر در آنج��ا عملیاتی 
انجام بدهیم، ممکن است حتی جنازه هیچ یک 
از شهدای ما به ایران برنگردد. تنها داالن هوایی 
تهران به دمش��ق،  از فراز ترکیه می گذرد و این 
کش��ور، به علت عضویت در پیم��ان نظامی ناتو 

و روابط گرمی که با اسرائیلی  ها دارد، به محض 
اطالع از حضور قوای نظامی جمهوری اسالمی 
در دمش��ق، قطعاً این تنها داالن هوایی را هم به 
روی هواپیماهای ترابری ما خواهد بست. شاید 
ما اولین و آخرین مجموعه رزمندگانی باشیم که 

به سوریه خواهیم رفت.«
  اعاميه عجيب

روز قبل از اعزام نیروهای ایرانی به س��وریه، یک 
خبر عجیب از سوی ش��ورای فرماندهی انقالب 
عراق صادر ش��د که اعالم می ک��رد عراق تصمیم 
گرفته تمامی عملیات های جنگی در جبهه ها را 
متوقف کند و قوایش را از مناطقی از ایران که هنوز 

در اشغال داشت، خارج کند. این خبر به مثابه آتش 
بس یکطرفه از س��وی عراق بود که می توانست تا 
حدی دغدغه فرماندهان نظامی ایران در خصوص 
جنگ تحمیلی را به صورت موقت برطرف کند. لذا 
به رغم بیم ها و تردیدها، اولین قوای ایرانی روز 21 

خردادماه سال 61 به دمشق پرواز کردند. 
استقبال مردم و مسئوالن سوری از قوای ایرانی 
کم نظیر بود. کسی باور نمی کرد با توجه به اینکه 
ایران خود مشغول جنگ با عراق است، نیرویی 
برای کمک به س��وری ها به آنجا اعزام کند. کما 
اینکه از بین تمام کش��ورهای اس��المی، غیر از 
ایران، کشور لیبی نیز نیرو هایی را به آنجا اعزام 

کرد که اغلب مشغول خوش��گذرانی در دمشق 
شدند و خاطرات بدی از خود در ذهن سوری ها 

برجای گذاشتند!
  نماز در مسجد اموی

یکی از اقدامات خوبی که حاج احمد در سوریه 
انجام داد، توجه به افکار عمومی مردم سوریه و 
نزدیک کردن افکار مسلمانان آنجا با رزمندگان 
ایرانی بود. حاج احمد چند مانور در داخل شهر 
دمشق برگزار کرد تا مردم و رزمندگان از نزدیک 
با هم روبه رو بش��وند و این نزدیکی فیزیکی، به 
نزدیکی احساس��ی و عقیدتی بیش��تر دو طرف 
منج��ر ش��ود. او همچنی��ن در 28 خردادم��اه 
1361، ترتیب شرکت نیروهای تحت امرش در 

نمازجمعه مسجد اموی دمشق را داد. 
سردار سعید قاسمی، معاون وقت اطالعات تیپ 
27 در این خصوص می گوید:»  م��ردم آن روز با 
چه اش��تیاقی به طرف بچه  ها هج��وم می آورند 
و با گری��ه و زاری با ما صحب��ت می کردند. توی 
حرف هایشان، واژه »انتقام « از همه بیشتر شنیده  
می شد. یک جا زنی سالخورده، از بین جمعیت، 
اش��ک ریزان به طرف حاج احمد آمد و با گریه به 
زبان عرب��ی مطالبی را خطاب ب��ه حاجی گفت. 
حاج احمد رو کرد به مترجم و از او پرس��ید: این 
خانم چه می گوید؟ مترجم ما همین طور که گریه 
می کرد، جواب داد: او می گوید ما تنها امیدمان به 
لشکر محمد)ص( است؛ فقط لشکر محمد)ص( 

است که می تواند ما را نجات بدهد.« 
به این ترتیب، خیلی پی��ش از آنکه حتی رؤیای 
نماز خواندن در مس��جد اموی در ذهن برخی از 
سیاستمداران منطقه ش��کل بگیرد، رزمندگان 
ایرانی ک��ه از راه قلب ها به س��وریه وارد ش��ده 
بودند، در این مس��جد و دوشادوش مردم عادی 
نماز خواندند. این نماز س��رآغاز فصل جدیدی 
در مناس��بات منطقه خاورمیانه بود. اتحادی در 
بین مردم منطقه ش��کل می گرفت که نگاهش 
به آینده بود. آینده ای درخشان که این بار جبهه 

استضعاف آن را با قدرت و صالبت می نوشت. 
رزمندگان ایرانی با حضور در مسجد اموی اعالم 
کردند که تأس��ی به آموزه های اسالمی به راحتی 
می تواند مرزهای جغرافیایی را درهم بش��کند و 
یک شبه ایرانیان را همسایه فلسطین اشغالی کند! 
کابوس صهیونیس��ت ها در حال شکل گیری بود. 
آنها که به محض آمدن ایرانی ها به دمشق، آتش 
یکطرفه اعالم کردند، به خوبی می دانستند که هیچ 
گاه نباید در رویارویی با فرزندان خمینی کبیر، به 
پیروزی های س��ریع خود بر ارتش های عربی غره 
باشند. هرچند که در اولین روزهای تیرماه 1361 
دستور بازگش��ت قوای محمد به ایران صادر شد، 
اما اثرات حضور آنها اندکی بعد در ش��کل گیری و 
قدرت گیری حزب اهلل لبنان و قوت گرفتن جبهه 

مقاومت اسالمی رخ نشان داد. 

استقبال مردم و مس�ئوالن سوری از 
قوای ايرانی کم نظير بود. کس�ی باور 
نمی کرد با توجه به اينک�ه ايران خود 
مش�غول جنگ با عراق است، نيرويی 
برای کمک به س�وری ها به آنجا اعزام 
کند. کما اينکه از بين تمام کشورهای 
اس�امی، غير از ايران، کش�ور ليبی 
ني�ز نيرو هاي�ی را به آنجا اع�زام کرد 
که اغلب مش�غول خوش�گذرانی در 
دمشق ش�دند و خاطرات بدی از خود 
در ذهن س�وری ها برجای گذاشتند!

نمای نزدیک 

  اسرائیل را به سقوط می کشانیم
حاج احمد متوسلیان پیش از اعزام نیروهایش به نمازجمعه شهر دمشق، در صبحگاه پادگان زبدانی 
که در اختیار او و نیروهایش قرار داده شده بود، سخنرانی تاریخی انجام داد. بخشی از سخنرانی او 
به این شرح است:»  این مسلمانان واقعی هستند که اکنون دارند در مقابل تجاوز صهیونیست   ها 
ایستادگی می  کنند و ما نیز به یاری خدا هر شهری را که توس��ط اسرائیلی   ها محاصره شده، با در 
محاصره انداختن نیروهای دشمن آزاد خواهیم کرد و اس��رائیل را به سقوط می  کشانیم. روزی را 
نزدیک خواهیم کرد که اسرائیل چنان بترسد و در فکر این باشد که مبادا از لوله سالحمان، به جای 
گلوله، پاسدار بیرون بیاید. باشد که ما شبانگاهان بر سرشان بریزیم؛ همچون عقابان تیزپروازی که 
شب و روز برایشان معنا ندارد و باشد آنجایی به هم برسیم که با گرفتن هزاران اسیر از صهیونیست   ها 
به جهانیان ثاب��ت کنیم که ما با اتکا به س��الح ایمانم��ان می  جنگیم؛ نه به ات��کای هواپیما، نه با 

موشک  های سام، نه با تانک، نه با توپ، نه با آتش جنگ  افزارهای مادی  مان، ان شاءاهلل.« 
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7- نوعی پارچه راه راه ابریشمی- سرمربی صاحب نام السد قطر- پایکوبي درویشان  8- شاه معدوم عربستان- قشر 
میانی عضالنی جدار قلب- موی تابیده  9- ارتعاش- کندزبان- تختۀ بزرگ و ستبر  10- حرف فاصله- برعکس- 
عالمت صفت عالی  11- بس��تن راه عبور و مرور در پیاده روها- جنبش؛ رعشه- بز کوهی  12-خوبی ها-  وقت 
چیزی یا کاری- خانه های ریز عکس  13- کشور نایروبی- نابینا- پشت سر  14- بیهوشی- از اقلیت های مذهبی- 

شیطان  15- متفکر و دانشمند اسالمی که در سال 1358 به دست گروه فرقان به شهادت رسید
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وادی کتاب

»حال��ي پی��دا ک��ردم ک��ه دیگر ن��ه از 
زیبایي هاي چش��مه میش��ي چیزي در 
خاطرم ماند و نه حال و هواي دریاچه کوه 
گل مي توانست دنیایم را عوض کند. فقط 
پاهایم جس��مم را به همراه ذبیح اهلل باال 
مي کشیدند و مي رفتم که برادرزن حال و 
هواي متفاوتي را تجربه کند. حتي وقتي 
که داشتم برایش از وضع دریاچه مي گفتم 
که در دهانه انبري گردن��ه معروف بیژن 
واقع شده و خود گردنه، حدود 3200متر 
از سطح دریا ارتفاع داشت و نام بیژن را هم 
گویا به احترام پهلوان نامي لشکر کیخسرو 
روي آن گذاشته  بودند، حس و حال سفر 
س��وریه رهایم نمي کرد. ذبیح اهلل هم دید 
چندان دل و دماغي ندارم، رفت تو حس 
و حال خودش و محو زیبایي خیره کننده 
دریاچه شد.« )صفحه 15-  از متن کتاب 

ستاره هاي بلوچ(
مخاط��ب غیربل��وچ در ای��ن کت��اب با 
ضرب المثل های��ي مواج��ه مي ش��ود که 
شاید تا حاال معادل بلوچي آن به گوشش 
نخورده باشد. ماجرا از ارتفاعات سي سخت 
بویراحمد شروع مي شود، زماني که شیخ 
عباس به دالی��ل امنیتي ناچ��ار بوده در 
خارج از زاد و بوم خ��ودش زندگي کند. 
س��پس ماجرا ش��یب تندتري ب��ه خود 
مي گی��رد و به بلوچس��تان مي رس��د؛ به 
روس��تاي 20خانواري گزه��ک از توابع 
بزمان و ایرانش��هر... و قلم نویسنده وارد 
دنیاي رنگارنگ قوم نجیب و اصیل بلوچ 
مي شود. قلمي که خرده فرهنگ ها، تکیه 
کالم ها و آداب و رسوم زیباي یکي از کهن 

اقوام ایران بزرگ را به تصویر مي کشد. 
»آنطور که م��ادرم مي گفت، نازملک هم 
اصاًل روح��ش از ماجراي تول��د من خبر 
نداش��ته، ش��ب خواب را مي بیند و صبح 
به آن فک��ر مي کند و بعد آنق��در برایش 
اهمیت داشته که ش��تري آماده مي کند 
و مس��افت 130کیلومتري بین بمپور تا 

گزهک را مي آید که فق��ط این خواب را 
براي مادرم تعریف کند. وقتي به گزهک 
مي رس��د و از ماج��راي تولد م��ن با خبر 
مي شود، خوش��حالي اش بیشتر مي شود. 
مادرم همین که جری��ان خواب را از زبان 
نازملک مي ش��نود، دیگر مرا عباس صدا 
مي زند و با همین نام هم برایم شناسنامه 

مي گیرند.«)صفحه 40(
 ماجرا البته بنا نیست در بلوچستان بماند 
و تمام ش��ود. روایت در چن��د فصل بعد 
از وادي آداب و رس��وم، وارد دنی��اي رزم 
و حماس��ه مي ش��ود. راوي به روایتگري 
هجرت و کوچ ستاره هایي مي پردازد که 
قرار اس��ت نه در بلوچستان که درجنوب 
حلب نورافشاني کنند. ستاره هایي که از 
قالب مذهب گام فرات��ر نهاده و وحدت و 
اخوت شیعه و سني را به خوبي در مقابل 
چشم و دل مخاطب بلوچ و غیربلوچ قرار 
مي دهند. س��تاره هایي که آنقدر در برابر 
جهل و تزوی��ر و تکفیر مي درخش��ند تا 
ماه مجلس مي ش��وند. فصل قتلگاه شاید 

درخشان ترین فصل این اثر باشد. 
»با نورالدین س��راغ مجروح بعدي رفتیم 
و به هم��ان ترتیب قبل او را رس��اندیم و 
باز به قتلگاه برگش��تیم. داشتیم پیکر ها 
را نگاه مي کردیم که دیدم یک نفرش��ان 
انگار تکان خورد. ب��ه نورالدین نزدیک تر 
ب��ود. گفت��م: »نورالدین آن یک��ي انگار 
تکان خورد.« دو قدم به آن نزدیک ش��د 
و بعد رو کرد به من و داد زد: »قاس��م بیا 
که این ش��یخ عباس اس��ت.« چند قدم 
نزدیک شدم. نورالدین با دیدن وضع پاها 
و دست هاي شیخ منقلب شده بود. شیخ 
داش��ت ش��هادتین مي گفت و من در آن 
وضع دلداري اش م��ي دادم.«)ص/ 259 

از متن کتاب(
ستاره هاي بلوچ را انتشارات »خط مقدم« 
در قم و در قطع رقعي  با تی��راژ 2 هزار و 

500 نسخه به چاپ رسانده است . 

معرفي کتاب »ستاره هاي بلوچ«

ستاره هايي که ماه مجلس شدند

  نرگس انصاری
»س�تاره هاي بلوچ« اثري قابل اعتنا و خواندني درخصوص رزمندگان بلوچستان 
)نبويون( در جبهه دفاع از حرم که به تازگي وارد بازار کتاب شده است. اين اثر را 
محمد محمودي نورآبادي نوشته است. اثري با ژانر خاطره که شيخ عباس نارويي 
آن را روايت مي کند. در واقع اين اثر را بايد در قالب »خاطرات ديگر نوشت« ديد. 
نويسنده با سفر به دو سرزمين سوريه و بلوچستان، به خوبي از عهده پردازش دو بوم 
و اقليم متفاوت برآمده است. روايتگري دقيق و ظريف عباس نارويي هم به کمک قلم 
نويسنده آمده و اين کار را خواندني کرده است، مخصوصاً که نويسنده تاش کرده 
در ديالوگ ها لحن و گويش ش�خصيت ها را متکي بر گويش قومي بلوچ حفظ کند. 


