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    ۱-گاز مرداب- نام دو تن از عشاق تاریخ  ۲- بلدرچین- پسوند آلودگی-علم کشورداری  ۳-عنوانی در ارتش 
قدیم-بخشی از اوستا در ستایش پروردگار-رود بزرگ فرانسه  ۴- از حروف انگلیسی-ثروت و دارایی-قیمت- از 
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 روز بعد از عروسی  ۱۰-اصل و ریشه-ماترک-از ظروف آزمایشگاهی  ۱۱-علف خشک- از سازهای زهی - خدا
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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

خاطره

اردیبهش��ت س��ال ۵۸ که س��پاه تشکیل 
شد، من در س��تاد مرکزي سپاه در خیابان 
پاس��داران مس��تقر ب��ودم. آنج��ا کارهاي 
پش��تیباني انجام مي دادیم. جالب است که 
خیلي از ما قبل از تشکیل سپاه، پاسدار شده 
بودیم! مثاًل خود ما از فروردین سال ۵۸ به 
گنبد اعزام شدیم و مدتي آنجا بودیم. غائله 
گنبد از فروردین این سال شروع شد و چند 
ماهي به تناوب ادامه داش��ت. بعد به تهران 
برگشتم و وارد ستاد مرکزي سپاه شدم. یک 
مدت آنجا بودم و حوصله ام سر رفت! انتقالي 
گرفتم و به پادگان ولیعصر)عج( رفتم. آنجا 

بیشتر کارهاي عملیاتي انجام مي دادند. 
مدت��ي در تهران ب��ه دنبال س��اواکي هاي 
فراري و گروهک ها بودی��م. اوایل منافقین 
هنوز چهره اصلي خودش��ان را نشان نداده 
بودند و ما بیشتر با گروهک فرقان درگیري 
داش��تیم، هنوز کار با فرقاني ها تمام نشده 
بود که خبر رسید باید به خوزستان برویم. 
خرمشهر مرکز خلق عرب شده بود و در این 
ش��هر نظیر س��نگربندي هایي که در گنبد 

دیده بودیم، دوباره تکرار شد. 
بعد از خوزستان ما را به جزیره کیش بردند. 
آنجا یکس��ري اماکن دولتي وجود داش��ت 
که نیاز به حراس��ت و محافظت داش��تند. 
تقریباً چنین روزهایي ب��ود )اواخر خرداد 
۵۸( که در کیش مس��تقر ش��دیم. آنجا به 
ما گردان حفاظ��ت مي گفتن��د، در حالي 
که تعدادمان به زور به گروهان مي رس��ید. 
در جزیره کیش اتفاق��ات خاصي نمي افتاد 
و دوباره حوصله مان س��ر رفت! به اصرار به 
تهران برگش��تیم. در این موقع به تیر سال 

۵۸ رسیده بودیم. 
۲۳تیر خبر رس��ید تعدادي از پاسدارهاي 
محل��ي مری��وان ب��ه دس��ت ض��د انقالب 
س��ربریده ش��ده اند. این خبر آن موقع در 
فض��اي رس��انه اي کش��ور بازت��اب زیادي 
داش��ت. تا حدي که حتي دول��ت موقت با 
آن همه مماشاتي که در برابر جدایي طلبان 
کردستان داشت، نتوانست بي تفاوت باشد، 
بنابراین ش��هید چمران به کردستان اعزام 

ش��د. ما پاس��دارها هم در قالب چند گروه 
به آنجا اعزام ش��دیم. مثاًل ش��هید وصالي 
یک گ��روه را با خ��ودش برد. گ��ردان دوم 
سپاه هم قبل از او به کردستان اعزام شدند. 
من و چند نفر از پاس��دارها ه��م خودمان 
خودجوش به کردس��تان رفتی��م و آنجا با 

شهید چمران همکاري مي کردیم. 
اواخر تیرماه به کردس��تان رفتم. آن زمان 
مقصد خیلي از پاسدارهاي اعزامي از تهران 
یا ش��هرهاي بزرگ دیگر مث��ل اصفهان و 
مریوان بود. اوضاع آنجا را نمي ش��د به این 
راحتي ها درس��ت کرد. دول��ت موقت هم 
فش��ار مي آورد و اجازه نم��ي داد نه ارتش و 
نه پاسدارها عملیات تمام عیاري علیه ضد 
انقالب انجام دهند. با ای��ن وجود هرکاري 
انجام مي دادیم تا آرامش به منطقه برگردد. 
مرداد ۵۸ تصمیم داشتم به تهران برگردم 
که شنیدیم پاوه شلوغ شده است. تعدادي 
از گ��ردان دومي ها همراه ش��هید وصالي و 
گروه��ش و بعدها ش��هید چم��ران به پاوه 
رفتند. ما هم قصد داشتیم به آنجا برویم، ولي 
راه هاي منتهي به پاوه بسته شد. دو، سه روز 
بعد هم که شنیدیم در پاوه درگیري سختي 
رخ داده و همان زمان پیام تاریخي حضرت 
امام ک��ه براي اولی��ن بار در دف��اع مقدس 
صورت مي گرفت، خطاب به نیروهاي مسلح 
صادر شد و محاصره پاوه ظرف چند ساعت 
شکس��ت. ما بعد از غائله وارد پاوه ش��دیم. 
خانه پاس��دارها را که در »فیلم چ« دیدیم، 
آنجا ما علناً مشاهده کردیم. بعد همراه دیگر 
رزمنده ها به تعقیب ضد انقالب در کوه هاي 

اطراف پاوه پرداختیم. 
بعد از غائله پاوه به تهران برگشتم و دوباره 
درگیر پرونده گروهک ها ش��دم. از کارمان 
فارغ نش��ده بودیم ک��ه  همراه تع��دادي از 
دوس��تان تصمی��م گرفتیم به افغانس��تان 
برویم و آنجا مجاهدی��ن افغاني را آموزش 
دهیم. هنوز حرکت نکرده بودیم که صداي 
بمباران فرودگاه مهرآب��اد، ما را به مرزهاي 
غربي و جنوبي کشور کشاند و تا هشت سال 

درگیر جبهه هاي جنگ بودیم. 

خاطراتي از اولين ماه هاي تشكيل سپاه
 در گفت وگوي »جوان« با يک پاسدار پيشكسوت

سال 58 سر پاسدارها 
حسابي شلوغ بود!

  داود جعفري
متن زي�ر خاطرات حمي�د عباس�ي از پاس�دارهاي دوره اولي س�پاه در خصوص 
ماه هاي اوليه تشكيل آن اس�ت. نكته جالب اين خاطرات، شلوغي سر پاسدارها 
در اولين ماه های تشكيل سپاه است، به گونه اي که پاس�دارهاي جوان هر روز در 
يک نقطه از کشورمان حضور مي يافتند و با دش�منان و ضد انقالب مي جنگيدند. 

خاطراتي از عمليات بيت المقدس7 در گفت وگوي »جوان« با چند رزمنده حاضر در اين عمليات

نبرد با تانك و تشنگي در عمليات »عطش«!

  عليرضا محمدی
عمليات بيت المق�دس7 را از آن جه�ت عمليات عطش نام 
نهاده اند که در گرماي شديد 23 خرداد 1367 انجام گرفت. 
اين عمليات بعد از تک بزرگ ع�راق در اوايل خرداد همين 
سال بود که باعث شد مناطق متصرفي کشورمان در منطقه 
ش�لمچه از دس�ت برود و عراق بعثي دوب�اره روي مرزهاي 
حساس جنوب کشور ظاهر شود. در عمليات بيت المقدس7 
رزمندگان در حالي وارد معرکه نبرد شدند که گرماي شديد 
هوا در اين موقع از سال، بيش از دش�من آنها را آزار مي داد. 
در گفت وگويي که با چن�د رزمنده دفاع مقدس داش�تيم، 
خاطرات�ي از اي�ن عملي�ات را تقديم حضورت�ان مي کنيم. 

   
  محمد شكري از رزمندگان لشكر ثاراهلل

ساعت یک بامداد ۲۳ خرداد ۱۳۶۷ بود که عملیات بیت المقدس۷ 
با رمز »یا اباعبداهلل حسین« شروع ش��د. نیروهاي گردان ما در 
همان ساعت هاي اولیه خط را شکستند و وارد خط مقدم دشمن 
شدند. عمق منطقه عملیاتي زیاد بود. ما چیزي حدود ۱۱کیلومتر 
حرکت  کردیم و دشمن عقب نش��یني  کرد. در طول راه، جنازه 
بعثي ها را مي دیدیم که در مس��یر ریخته بودند. وقتي به کانال 
ماهي رسیدیم )همان جایي که در جریان عملیات کربالي۵ هم 
رسیده بودیم( هوا روشن شد. پشت کانال ماهي بچه ها پدافند 
کردند و براي حمله تانک هاي دشمن آماده شدند.  خورشید که 
باال آمد، گرماي هوا خودش را بیشتر نشان داد. توپخانه خودي هم 
پشتیباني خوبي نداشت و خودمان باید با پاتک سنگین تانک هاي 
دشمن روبه رو مي شدیم. فرمانده گردان دستور داده بود تا تانک ها 
در تیررس قرار نگرفته اند کسي ش��لیک نکند. در همین لحظه 
پنج تانک  دشمن به س��مت مان آمدند. اولین تانک را که زدیم، 

تانک هاي دیگر عقب نشیني کردند. 
ساعت نزدیک دو ظهر بود و همچنان از طرف توپخانه و نیروي 
هوایي خودمان پشتیباني مناسبي نداش��تیم. گرماي هوا واقعاً 
وحشتناک بود. کم کم عطش و تشنگي به نیروها غلبه کرد. قواي 
جسمي نیروها تحلیل رفت و دوباره تانک هاي دشمن از جناح هاي 
دیگري فشار آوردند. ظهر بود و زیر نور آفتاب، نفرات دشمن را 
به وضوح با چشم مي دیدیم. بیشتر از نیروهاي پیاده، تانک هاي 
دشمن به چشم مي آمدند. تانک ها با ترس جلو مي آمدند و از ترس 
کمین بچه ها جرئت حرکت مستقیم نداشتند. متوجه شدیم از سه 

جناح تانک هایشان وارد عمل شدند و ما را محاصره کردند. 
فرمانده گروهان ما با آرپي جي چن��د تانک را زد. تصمیم گرفته 
بود تا آخرین نفس بجنگد و در همین درگیري هم به ش��هادت 
رسید. هر لحظه محاصره تنگ تر مي ش��د. بچه ها با تمام وجود 
مي جنگیدند. عراقي ها به قدري نزدیک ش��ده بودند که دستور 
عقب نشیني داده شد. در این درگیري شهید زیادي دادیم. چون 

امکان حفظ خط وجود نداشت، حتي نتوانستیم پیکر شهدا را به 
عقب برگردانیم. غروب جلوي تک دشمن تا حدي گرفته شد و 
بقیه نیروها توانستند عقب نشیني کنند و خودشان را به پشت 

خطوط خودي برسانند. 
  عباس عزيزي از رزمندگان مازندراني دفاع مقدس

عملیات بیت المقدس۷ بامداد ۲۳ خرداد ۶۷ با رمز »یا اباعبداهلل 
الحسین« آغاز شد. ما شب حرکت کردیم و به خط دشمن زدیم، 
ولي به محض روش��نایي هوا، دماي هوا باالي ۵۰ درجه رسید و 
تشنگي و حالت گرمازدگي به نیروها غلبه کرد. درجه آن روز هیچ 
وقت از یادم نمي رود. آن قدر تشنگي بین بچه ها زیاد شده بود که 
بچه ها به بیت المقدس۷ لقب عملیات عطش دادند.  عصر که از راه 
رسید، عراقي ها پاتک زدند و ما پاتکشان را دفع کردیم. اما دست 
بردار نبودند و شب هم آن قدر منور زدند که هوا مثل روز روشن 
شد. ساعت حوالي دو شب، وقتي منورها خاموش شدند یک تانک 
عراقي در فاصله ۵۰ متري ما بود. آرپي جي زن ها تانک را زدند و با 
بقیه زره پوش هاي دشمن مقابله کردیم. درگیري و تیراندازي یک 
ساعت ادامه داشت. تا آن موقع هرگز ندیده بودم که تانک هاي 
دشمن شب ها به خط ما حمله کنند. انگار بازپس گرفتن منطقه 
شلمچه آن قدر براي دشمن اهمیت داشت که شب هم در پناه نور 

منورها از تانک هایش استفاده کرده بود. 
هوا که روشن شد، دستور عقب نش��یني صادر شد. چون وسیله 
نقلیه اي نبود، باید چندین کیلومتر راه را زیر گلوله باران دشمن 
برمي گشتیم. شروع عملیات این راه را در شب طي کرده بودیم اما 
حاال باید در گرماي وحشتناک جنوب کشور مسیر آمده را پیاده 
برمي گشتیم. کمي که راه آمدم، دیدم یک وانت از خطوط خودي 
آمده و دارد به بچه ها آب معدني یخ زده مي دهد. دو بطري گرفتم. 
هر چند متر، کمي از آب بطري ها را مي خوردم. یخ داخلش��ان 
س��ریع آب ش��دند. با هر جرعه اي که مي خوردم انگار تشنه تر 
مي شدم! راه زیاد بود و زمان کم. وقتي آب بطري ها تمام شدند، 
عطش کامالً بر من غلبه کرده بود. در همین حین یک نفربرخودي 
را دیدم که تعداد زیادي روي آن نشسته بودند و من هم توانستم 

خودم را روي نفربر برسانم و به خط خودي برگردم. 
  رضا حميدي از رزمندگان شيرازي دفاع مقدس

در عملیات بیت المقدس ۷ اوایل س��ال ۱۳۶۷ در شلمچه و در 
اورژانس خدمت مي کردم. در یکي از شب ها سربازي که راننده 
آمبوالنس و از اهالي مرودشت شیراز بود را قبل از سوار شدن به 
آمبوالنس دیدم. آن جوان کفني که آیه هایي از قرآن کریم روي 
آن منقوش بود، به تن کرده و مي گفت این کفن را مادرم به من 
داده تا هنگام عملیات به تن کنم تا هم براي شهادت آماده باشم 
و هم در پناه قرآن بتوانم به مجروحان بهتر خدمت کنم. عملیات 
شروع شد؛ آن امدادگر سرباز تا صبح به طور مداوم مجروحان را 
از عمق خاک دش��من به عقب مي آورد و به اورژانس مي رساند. 

در این میان چند بار ترکش خمپاره ها به آمبوالنسش خوردند، 
حتي الس��تیک هایش هم در اثر اصابت ترکش متالشي شدند 
اما او دست بردار نبود و با همان وضعیت به کارش ادامه مي داد. 
نزدیکي ه��اي صبح بود که همان س��رباز را دی��دم در حالي که 
ماشینش بدون الستیک و فقط با رینگ حرکت مي کرد زیر حجم 
آتش سنگین توپخانه و خمپاره هاي دشمن از خط برمي گشت، 
اما بعد از آن من دیگر این سرباز وظیفه را ندیدم. کسي که هرچند 
رخت سربازي به تن داشت، اما مثل یک بسیجي انگیزه داشت و 

مجروحان را جابه جا مي کرد. 
  سردار مسلم حبيب نيا از رزمندگان لشكر کربال

گرماي عملیات بیت المقدس ۷ بین رزمنده ها زبانزد است. اواخر 
خرداد و به نوعي اوایل تابستان، شدت گرما در استان خوزستان و 
جنوب عراق به حد اعلي مي رسد. من از این گرماي شدید خاطره 
جالبي دارم؛ هنگام عملیات بیت المقدس۷ بنده فرمانده گردان 
فاطمه زهرا)س( بودم. در اثناي عملیات بعد از اینکه به محاصره 
دشمن درآمدیم، تصمیم گرفتم همراه پیک ها و بیسیم چي هاي 
گردان، از بین نیرو هاي دش��من خودمان را به پش��ت نیرو هاي 
محاصره کننده برسانیم. ساعت حدود سه عصر و اوج گرما بود. 
با پاي پیاده و سینه خیز و چهار دس��ت و پا هر طور شده از بین 
تانک هاي دشمن سه کیلومتر عقب رفتیم. آن قدر تشنه مان شده 
بود که تنها به دنبال جرعه اي آب مي گشتیم تا عطشمان را ولو به 
شکل موقتي برطرف کنیم. وقتي پشت نیرو هاي محاصره کننده 
رسیدیم، متوجه سنگر کمیني شدیم که داخلش یک کلمن آب 
یخ بود. فاصله این سنگر با نیرو هاي عراقي شاید حدود ۱۰۰ متر 
بود، ولي گرما و تش��نگي امانمان را بریده بود و نمي توانس��تیم 
به راحتي از خیرش بگذریم. اگر جلو مي رفتیم، امکان اس��ارت 
مي رفت. بچه هاي بیس��یم چي هم مي گفتند ب��رادر حبیب نیا 
خطرناک است، از خیر آب بگذریم. من گفتم اگر قرار باشد شهید 
شویم الاقل از تشنگي هالک نشویم. خالصه رفتیم و از آب کلمن 

خوردیم و خودمان را به خط خودي رساندیم. 
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کمي ک�ه راه آم�دم، ديدم ي�ک وان�ت از خطوط 
خودي آمده و دارد به بچه ه�ا آب معدني يخ زده 
مي دهد. دو بطري گرفتم. هر چند متر، کمي از آب 
بطري ها را مي خوردم. يخ داخلش�ان س�ريع آب 
شدند. با هر جرعه اي که مي خوردم انگار تشنه تر 
مي شدم! راه زياد بود و زمان کم. وقتي آب بطري ها 
تمام ش�دند، عطش کاماًل بر من غلب�ه کرده بود

  غالمحسين بهبودي
خاطره اي از س�ردار ش�هيد حميد اندوهگين،  
از ش�هداي عملي�ات بيت المق�دس7 از زب�ان 

همرزمش مسلم حبيب نيا:
حاج حمید اندوهگی��ن بچه بابل بود. گ��ردان ما در 
عملیات بیت المقدس۷ تنها س��ه شهید داد و حمید 
یکي از آنها بود. زماني که به عنوان بسیجي وارد جبهه 

شدم، حاج حمید پاسدار و پیشکسوت ما بود. 
س��ال دوم جنگ با او آشنا ش��دم. من و او و چند نفر 
دیگر از بچه ها با هم واحد اطالعات لشکر۲۵ کربال را 

تشکیل دادیم و در این واحد رشد کردیم. 
بعد ها که من از اطالعات به تیپ آمدم و مس��ئولیت 
گرفت��م، خصوص��اً زماني که ق��رار ش��د در عملیات 
بیت المق��دس ۷ فرمانده��ي یک گ��ردان را برعهده 
بگیرم، شهید اندوهگین پیشم آمد و گفت مي خواهم 

کنار هم باشیم.
 ایشان از نیرو هاي قدیمي و بسیار باتجربه بود. حداقل 
باید فرماندهي گ��ردان را برعهده مي گرفت، گفتم تو 

فرمانده گردان باش و من جانشینت مي شوم.
 با سردار قرباني هم حرف مي زنم. گفت نه اینجا آمده ام 
که کنار هم باشیم، اگر بخواهي حتي فرماندهي یک 
دس��ته را بر عهده ام بگذاري، از گردان مي روم. قبول 
کردم و با هم وارد عملیات ش��دیم. در اثناي عملیات 

سه پاتک سنگین دشمن را پس زدیم.
 بار سوم وقتي دشمن پاتک زد، تعدادي آرپي جي زن 
و تیربارچي برداشتیم و براي دفع تانک ها به قسمتي 

از خط دفاعي رفتیم.
 حمید هم همراه من آمد. عراقي ها از ش��نود بیسیم 
متوجه ش��ده بودند بنده به عنوان فرمانده گردان در 
کدام قس��مت هس��تم و یکهو مثل نقل و نبات روي 

سرمان خمپاره شصت ریختند. 
به خاطر شدت گلوله باران دش��من تصمیم گرفتم از 
آن نقطه دور شوم اما حمید همانجا نشست. فهمیدم 
نمي خواهد همراهم بیاید، علتش را پرس��یدم، گفت 

خسته شدم تو برو.
 وقتي ب��ه چش��م هایش نگاه ک��ردم، متوجه ش��دم 
خستگي اش جسمي نیست، روحش دیگر توان ماندن 

در این دنیا را نداشت. 
حمید همانجا ماند و من حرکت کردم و به وسط خط 
پدافندي آمدم تا به همه نیرو ها تس��لط داشته باشم. 

اما فکرم پیش حمید مانده بود. 
در اثناي درگیري هر گاه پیکي را به محل اس��تقرار 
حمید مي فرستادم، از پیک مي خواستم سراغ حمید 
را هم بگیرد و از احوالش مرا با خبر کند. چند بار خبر 
آمد حالش خوب اس��ت اما یک بار ک��ه پیک رفت و 
برگشت، خبر داد حمید اندوهگین به شهادت رسیده 

است. 
حاج حمید از پیشکسوتان جبهه و جنگ بود. از ابتدا 
تا انتهاي دفاع مقدس در جبهه ها خدمت کرد و تنها 
یک ماه قبل از پذیرش قطعنامه و اتمام جنگ تحمیلي 

به آرزویش رسید و شهید شد. 

روح حميد آماده پرواز بود
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