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ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

آش�نایی ش�ما ب�ا ش�هید کاوه به چ�ه زمانی 
برمی گردد؟

من پیش از انقالب با ایشان آشنا شدم. البته این آشنایی 
چهره به چهره نبود. هر دوی ما در یک مجموعه انقالبی 
زیر نظ��ر بزرگان��ی چون مق��ام معظم رهبری، ش��هید 
هاش��می نژاد و ش��هید کامیاب فعالی��ت می کردیم. آن 
مقطع اسم شهید کاوه را شنیده بودم، اما هنوز از نزدیک 
ایش��ان را مالقات نکرده ب��ودم. هر دوی م��ا از بچه های 
انقالبی مرتبط با مسجد کرامت بودیم. حضرت آقا مدتی 
پیش نماز این مسجد بودند و شهید کاوه هم از شاگردان 

و تربیت یافتگان مکتب ایشان بودند. 
یعن�ی حض�رت آق�ا ش�هید کاوه را از دوران 

نوجوانی شان می شناختند؟
حتی قبل از آن. آقا زمانی امام جماعت مسجد امام حسن 
مجتبی)ع( در شهر مشهد بودند. پدر شهید کاوه و خود 
حاج محمود از سنین خردسالی به این مسجد می رفتند. 
نقل است که یکبار پدر حاج محمود به مسجد و پای منبر 
حضرت آقا می رود، آقا می بیند محمود همراهش نیست. 
می پرسند چرا پس��رتان را نیاورده اید؟ ایشان می گوید 
محمود دم حجره است. آقا هم می گوید بهتر است خود 
ش��ما به حجره بروید و محمود را به مس��جد بفرستید. 
شهید کاوه از شش س��الگی به دروس مکتبی و حوزوی 
عالقه نشان می دهد. بعد ها چهار سالی هم طلبه بودند. 
حضرت آقا به پدرش��ان توصیه می کنند که بهتر اس��ت 
محمود ابتدا درس ه��ای روز را بخوانن��د و بعد به حوزه 
بروند. خالصه اینکه مقام معظم رهبری، ش��هید کاوه را 
از دوران کودکی اش می شناختند. این جمله معروفی از 
رهبری است که فرموده اند: » محمود زمان انقالب شاگرد 

ما بود اما حاال استاد ما شد.« 
در ای�ن گفت وگو بیش�تر دوس�ت داریم خط 
س�یری را که ش�هید کاوه در میدان جهاد طی 
کردند، تعقیب کنیم، اولین میدانی که ایش�ان 

ورود کردند چه بود؟
اولین مورد همان بحث فعالیت های انقالبی بود که عرض 
کردم. ایشان در محضر حضرت آقا و افرادی چون شهید 
هاشمی نژاد حضور داش��تند. اما بعد از پیروزی انقالب و 
ورود به سپاه، اولین میدانی که کاوه وارد شد، بحث غائله 
گنبد بود. )غائله دوم گنبد( اسفند ماه 58 شهید کاوه به 
همراه افرادی چون شهید بابا نظر، ش��هید بابا رستمی، 
ش��هید دادگر و چندین نف��ر از رزمندگان مش��هدی به 
گنبد می روند. فرمانده گروه اعزامی ش��هید بابا رستمی 
بود و شهید کاوه هم به نظرم فرمانده یکی از گروه هان ها 
بود. بنده قبل و بع��د از حضور این گروه ب��ه گنبد رفتم. 
چون آن مقطع درگی��ر درس های دبیرس��تان بودم. به 
هرحال گروه شهید بابا رس��تمی به گنبد می روند و آنجا 
واقعاً تأثیرگذار می ش��وند. مثاًل در ی��ک مورد که بچه ها 
خاطره اش را تعریف کرده اند، شهید بابانظر به یک خانه 
می رود و احس��اس می کند کف خانه خالی است. آنجا را 
بازرسی می کنند و متوجه یک زیرزمین مخفی می شوند. 
در زیرزمین انبار اس��لحه ضد انقالب کش��ف می ش��ود. 
همین طور یک پیرمردی که اس��تاد دانش��گاه بود و به 
گروهک ها خط فکری می داد در همان زیرزمین دستگیر 
می شود. وقتی رزمنده ها پیروز می شوند و ضدانقالب را 
از گنبد فراری می دهند، شهید کاوه اذان وحدت شیعه 

و سنی را در محل دفن کیکاووس بن وشمگیر می گوید 
و همانجا نماز جماعت با شکوهی با مشارکت اهالی گنبد 
اعم از شیعه و س��نی و همینطور رزمنده ها برپا می شود. 
گروه بچه های مشهد که کاوه هم همراهشان بود شب 13 
فروردین سال 59 به مش��هد برمی گردند. روز سیزدهم 
متوجه می ش��وند تعداد زیادی از مردم در گردنه بدرانلو 
اسیر برف و کوالک شده اند. کمک می کنند و مردم را از 
آن وضعیت خ��الص می کنند. خود ش��هید کاوه در این 
ماجرا خدمت رسانی زیادی می کند و جان تعداد زیادی از 

مردم را نجات می دهد. 
عمدتًا از فعالیت های شهید کاوه در کردستان 

شنیده ایم، چه زمانی به آنجا رفتند؟
دومین میدانی که ش��هید کاوه به آن ورود کرد، ماجرای 
حمله نظامی امریکا به طبس و شکست مفتضحانه شان 
بود. بعد از انتش��ار خبر حضور امریکایی ها، ش��هید کاوه 
س��ریع یک اکیپ از بچه ها را ب��ا دو جیپ آه��و از مرکز 
آموزشی مشهد برمی دارد و به طبس می رود. از آنجایی 
ک��ه امریکایی ها تس��لیحات زیادی جا گذاش��ته بودند، 
ش��هید کاوه غنیمت زیادی با خودش به مشهد   آورد. از 
موتورس��یکلت گرفته تا تیربار هایی که بعد ها در لش��کر 
ویژه شهدا از آنها استفاده ش��د و همینطور چند دوربین 
و...  با خودش می آورد. فانوسقه ای هم که خود شهید کاوه 
از آن استفاده می کرد، از غنیمتی های طبس بود. بعد از 
ماجرای طبس، حاج محمود یک مدتی به عنوان محافظ 
به بیت امام رفت و چند ماهی آنجا بود. از آبان س��ال 59 

کاوه به کردستان رفت. 
از دوران حض�ور ش�هید کاوه در بیت حضرت 
امام خیلی صحبت نشده است. چه خاطراتی از 

حضور ایشان در بیت امام وجود دارد؟
 خاطره جالب��ی که از حض��ور ش��هید کاوه در بیت امام 
مطرح است، مربوط به ش��یفت نگهبانی ایشان می شود. 
آنجا ش��هید کاوه همیشه ش��یفت نگهبانی بین ساعت 
12 تا چهار صبح را انتخاب می کرده اس��ت. سنگری که 
ایش��ان در آنجا نگهبانی می داد، مشرف به محلی بود که 
حضرت امام شب ها بین ساعت دو تا چهار صبح آنجا نماز 
ش��ب می خواندند و عبادت می کردن��د. از همانجا حاج 
محمود عبادت ه��ای خالصانه حضرت ام��ام را می دید و 
به عشق ایشان، هر شب آنجا حاضر  می شد. کم کم دیگر 
بچه ها متوجه این موضوع می شوند و آنها هم درخواست 
می کنند که شیفت نگهبانی س��اعت مورد نظر را داشته 
باش��ند. بعد از آن ش��هید کاوه تصمیم می گی��رد که به 
کردس��تان برود. یکی از آخرین کار هایی که ایش��ان در 
بیت امام انجام می دهد، مس��دود کردن راه هایی بود که 
از طریق قنات به بیت امام می رس��ید. حتماً می دانید که 

قناتی به زیر بیت امام در جماران می رس��د. بیم می رفت 
که منافقین از طریق این قنات مواد منفجره تا ساختمان 
بیت انتقال بدهند. شهید کاوه به همراه شعبان وفایی که 
از همرزمانشان بود می روند و ورودی های این قنات را با 
تور فلزی می پوشانند و با میلگرد جوش می زنند تا حسابی 
محکم بشود. بعد ایشان با دعای خیر حضرت امام از بیت 

می رود و در آبان سال 59 راهی کردستان می شود. 
مقطع کردستان بخش مهمی در زندگی جهادی 
شهید کاوه است. اولین جایی که ایشان وارد آن 

شدند، کدام شهر بود؟
حاج محمود ابتدا به س��قز می رود. س��قز یک موقعیت 
خاصی در کردستان داشت. هم از حیث شدت آلودگی به 
وجود ضد انقالب و هم از حیث موقعیت این شهر که یک 
موقعیت استراتژیکی در خطه کردستانات داشت. اگر ما 
بخواهیم وجود گروهک ها و ضدانقالب در کردس��تان را 
به یک اژدهای دوسری تش��بیه کنیم، یک سر این اژد ها 
در محور بانه- سردش��ت بود و س��ر دیگ��رش در محور 
سردشت- پیرانشهر. ستون فقرات این اژد ها هم در سقز 
بود. قبل از شهید کاوه، ش��هید بابا رستمی به همراه یک 

گروه 300 نفره به آنجا رفته بودند. یک مقطعی این گروه 
در چنان وضعیت بغرنجی قرار می گیرد که ضدانقالب به 
آنها می گویند سالح هایتان را بدهید تا در امان بمانید. اما 
شهید بابا رستمی می گوید می جنگیم و ذلت نمی پذیریم. 
قصد من از گفتن این ماجرا، ش��رح وضعیت وخیم سقز 
است. کاوه با یک گروه 20 نفره از مشهد به سقز می رود. 
وقتی وارد آنجا می شود به ضد انقالب اعالم می کند اگر 
شما با سالح کمری به ما شلیک کردید، ما با کالشنیکف 
جوابت��ان را می دهیم. اگ��ر با کالش زدید، با ژ.3 پاس��خ 
می دهیم. اگر ب��ا ژ.3 زدید، با مسلس��ل جواب می دهیم 
و...  در عمل هم این تهدید را به اجرا می گذارد. من خیلی 
گش��تم ببینم این اس��تراتژی کاوه از کجا اقتباس شده 
اس��ت. از چریک های ویتنامی؟ از مب��ارزان کوبایی یا...  
خیلی گش��تم و بعد ها متوجه ش��دم این جمالت شهید 
کاوه از نهج البالغه موال علی)ع( اس��ت. در کلمات قصار 
314 نهج البالغه می خوانیم:»  س��نگ را از هر سوراخی 
پرتاب شد باید به همان سوراخ برگرداند که شر را جز شر 
پاسخی نیست.« همین استراتژی شهید کاوه با شم باالی 
نظامی ایشان است که باعث می شود سقز خیلی زودتر از 

آنچه انتظارش را می رف��ت از لوث وجود ضدانقالب پاک 
بش��ود و حتی خود ش��هید کاوه به همراه یک نفر دیگر، 
فرمانده ضد انقالب حاضر در سقز را تا کیلومتر ها خارج از 

شهر تعقیب می کند. 
خود ش�ما از همین مقطع کردستان بیشترین 

ارتباط را با شهید کاوه داشتید؟
بله، من س��ال 60 به کردس��تان رفتم. قبل از آن چون در 
شورای فرماندهی سپاه در مش��هد بودم و بیشتر کارهای 
سیاسی و فرهنگی انجام می دادیم، اجازه رفتن به جبهه به 
بنده نمی دادند. اما سال 60 به هر ترتیبی بود به جبهه اعزام 
شدم. اول قرار بود برای شرکت در عملیات طریق القدس 
به جنوب برویم. پنج گردان از خراسان رفتیم، یکسری از 
گردان ها در جنوب از آنها اس��تفاده ش��د و گردان ما را به 
کرمانشاه فرس��تادند و از آنجا هم ما را به کردستان اعزام 
کردند. زمانی که ما وارد منطقه ش��دیم، اوضاع سقز آرام 
شده بود. شهید کاوه برای تشکیل گردان ویژه کوهستان 
به اتفاق عبدی فرد به تهران رفته بودند تا مقدمات تشکیل 
گ��ردان را فراهم کنند. چ��ون در نب��ود کاوه، ضدانقالب 
جس��ارت پیدا می کرد. ما در منطقه بودیم تا اوضاع را آرام 
نگه داریم. بعد از تش��کیل گردان ویژه، ش��هید کاوه روی 
محور بانه- سردشت تمرکز کرد. در این محور قباًل بزرگانی 
چون امیر شهرام فر به شهادت رس��یده بود و شهید صیاد 
شیرازی نیز در همانجا مجروح شده بود. تالش های زیادی 
برای پاکس��ازی این محور صورت گرفته بود که همگی با 
شکست رو به رو شده بودند. وقتی قرار شد این جاده آزاد 
شود، گردان ما از سقز حرکتش را آغاز کرد. شهید کاوه و 
ش��هید بروجردی و ش��هید گنجی زاده ، عبدی و...  هم با 
گردان ویژه کردستان وارد عمل شدند. گردان ما توانست 
تا کیلومتر 30 جاده را پاکسازی کند. گردان ویژه هم 30 
کیلومتر باقی مانده را پاکسازی کردند. تا اینجای کار شهید 
کاوه توانسته بود با اتفاق همرزمانی چون شهید بروجردی 
و قمی و ناصر کاظمی و عبدی و گنجی زاده و دیگر بزرگان، 
یک سر اژدهای ضد انقالب در کردستان را که محور بانه- 
سردشت بود از بین ببرد. قبل از آن هم که کاوه توانسته بود 
ضربات کاری به ستون فقرات این اژد ها در سقز وارد کند. 
سوم اردیبهشت س��ال 61 جاده بانه - سردشت آزاد شد. 

یک فتح الفتوحی بود. فتح خرمشهری بود برای خودش. 
در پاکس��ازی بانه- سردش��ت، در یک نقطه ای با چوپان 
پیری رو به رو می شوند که خودش را به ناآگاهی زده بود. 
شهید کاوه آدم باهوش و تیزی بود. می گوید این آدم حتماً 
چیزی می داند وگرنه در چنین موقعیتی اینجا چه می کند. 
به دس��تور کاوه همه اطراف را به دقت می گردند و به تله 
انفجاری در پل ربط می رسند. اگر این پل منفجر  می شد، 
نیرو ها در آنجا تجمع می کردند و ضد انقالب با خمپاره باران 
منطقه، تلفات زیادی به بچه ها وارد می کرد. اما هوش باالی 

شهید کاوه مانع از این اتفاق می شود. 
اهتمام ش�هید کاوه برای مبارزه با ضد انقالب، 

چه بازتابی در میان خود آنها داشت؟
خوب است این موضوع را با یک خاطره برایتان بیان کنم. 
بعد از آزادس��ازی محور بانه- سردشت، بچه های گردان 
ویژه سراغ سد بوکان می روند و آنجا را هم آزاد می کنند. 
آنجا بچه ها می بینند که ضد انقالب در ورودی س��د، نام 
محمود کاوه را نوشته اند. یعنی اگر کسی می خواست وارد 
سد بشود، باید از روی نام کاوه رد  می شد! این مسئله نشان 
می دهد که ضدانقالب چقدر از شهید کاوه می ترسید و چه 
میزان از او تنفر داشت که حتی از نامش هم نمی گذشت. 
بعد از آزادسازی سد بوکان، تیپ ویژه شهدا رسماً تشکیل 
شد. همانطور که شهید کاوه گفته بود، این تیپ می تواند 
محور پیرانشهر - پاوه را در عرض س��ه ماه آزاد کند و به 
این ترتیب، ش��هید محمود کاوه دومین سر اژدهای ضد 
انقالب در کردس��تان را قطع می کند و وقتی که خودش 
فرمانده تیپ ویژه شهدا می شود، نبرد را تا بیرون راندن 
گروهک ها و ضد انقالب از کردستان ادامه می دهد. حتی 
دشمن را تا داخل خاک عراق تعقیب می کند و قله 2519 
که از آنجا سردشت زیر تیر عراق بود را آزاد می کند. همه 
این موفقیت ها از همت واالی مردی نشئت می گرفت که 

خودش می گفت: من فرزند کردستانم. 

  علیرضا محمدی
سردار ش�هید محمود کاوه فرمانده لش�کر ویژه ش�هدا در 11 ش�هریورماه 1365 طی عملیات کربالی2 
به ش�هادت رس�ید. او در س�ال 62 فرمانده�ی لش�کری را برعه�ده گرفت که کم�ر ضد انق�الب را در 
کردس�تان شکس�ت و امنیت را چنان در این خط�ه از کش�ورمان برقرار کرد که قرار ش�د لش�کر ویژه 
ش�هدا به عملیات جنوب نیز ارس�ال ش�ود. نام حاج محمود کاوه برای ضدانق�الب تداعی کننده ترس و 
وحش�ت بود و برای مردم کردس�تانات، منادی امنیت و آرامش. در س�الروز ش�هادت این سردار رشید 
جبهه ه�ا، در گفت وگویی که ب�ا محمدرضا رحمانی از همرزمان ش�هید داش�تیم، س�عی کردیم زندگی 
جهادی حاج محمود پیش از دفاع مقدس و مقطع حضورش در کردس�تان را بیش�تر مد نظر قرار بدهیم. 

شهید کاوه غنیمت زیادی از طبس با خودش 
ب�ه مش�هد آورد. از موتورس�یکلت گرفته تا 
تیربار هایی که بعد ها در لش�کر ویژه شهدا از 
آنها استفاده شد و همینطور چند دوربین و...  
 آورد. فانوسقه ای هم که خود شهید کاوه از آن 
اس�تفاده می کرد، از غنیمت امریکایی ها بود

مقام معظ�م رهبری، ش�هید کاوه را از دوران 
کودک�ی اش می ش�ناختند. ایش�ان اس�تاد 
کاوه در مسجد امام حس�ن مجتبی و مسجد 
کرامت بودند. این جمل�ه معروفی از رهبری 
اس�ت که فرموده اند:» محمود زم�ان انقالب 
ش�اگرد م�ا ب�ود، اما ح�اال اس�تاد ما ش�د.«
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