
7| روزنامه جوان |  شماره 6315  |  1443 صف��ر   25  |  1400 مه��ر   10 ش��نبه 

88498481ارتباط با ما

يادكرد

  متولد مشهد
برخ��اف آنچه برخ��ي دوس��تداران دفاع 
مقدس تص��ور مي كنند، عل��ي غيور اصلي 
خوزس��تاني نب��ود. چ��ون در اواخ��ر عمر 
پربركتش به عنوان يك ارتشي در خوزستان 
خدمت مي ك��رد، بافاصله پس از ش��روع 
جنگ از همين اس��تان وارد ميادين جنگ 
ش��د و از همين رو برخي تصور مي كنند او 
خوزستاني بوده است. به هر روي علي غيور 
اصلي در يك خانواده كم بضاعت در مشهد 
متولد ش��د. چون ذاتاً كودكي پرانرژي و پر 
جنب و جوش بود، انواع رشته هاي ورزشي 
خصوصاً فوتبال را دنبال كرد و عاقبت براي 
اينكه بتواند شغلي متناسب با چابكي و قواي 
جسماني اش بيابد، راهي تهران شد و در تيپ 

ويژه هوابرد ارتش استخدام شد. 
  دوره هاي رزمي

يكي از مسائلي كه باعث شد غيور اصلي خود 
را فراتر از يك نيروي تكاور مطرح كند، توجه 
او به تكميل آموزش هاي كماندويي بود. وي 
پ��س از طي دوره ه��اي متع��دد نظامي در 
داخل كشور، براي تكميل تجربيات نظامي 
به چند كش��ور خارجي نظير آلمان، ايتاليا، 
مصر و اردن فرستاده شد و عاوه بر آشنايي 
هر چه بيشتر با مسائل و تاكتيك هاي نظامي 
اين فرصت را يافت تا فرهنگ هاي مختلف را 
از نزديك مشاهده كند. علي پس از فراغت 
از آموزش هاي نظامي در ۱۳۵۲ ازدواج كرد 
كه حاصل اي��ن ازدواج دو فرزند به نام هاي 

ش��ادي متول��د  ۱۳۵۴ و محمدعلي متولد 
سال ۵9 بود. 

  ارتشي انقالبي
آش��نايي ش��هيد غيور اصلي با انديشه هاي 
انقابي حضرت امام و خصوصاً مطالعه آثار 
شهيد مطهري، باعث شد او را به خوزستان 
و لش��كر9۲ زرهي بفرس��تند تا با دوري از 
مركز )تهران( روحي��ات انقابي علي تحت 
كنترل درآيد. ام��ا او در آنجا نيز دس��ت از 
فعاليت برنداشت و نهايتاً مشخص شد غيور 
اصلي  ذيل يك گروه انقابي قصد داشتند 
شاه را طي جش��ن هاي ۲۵00 س��اله ترور 
كنند. با وجود ارتشي بودن غيور اصلي، اين 
موضوع براي وي گران تمام شد و حتي حكم 
اعدامش صادر ش��د. اما با پيروزي انقاب، 
غيور اصلي در كنار ديگر زندانيان سياس��ي 

آزاد شد. 
  عضويت در سپاه

پ��س از پيروزي انقاب اس��امي، ش��هيد 
غيور اصلي كه احس��اس مي كرد حضورش 
در س��پاه مي تواند باعث خدم��ت مؤثرتر او 
به كشور و انقاب شود، به اين نهاد انقابي 
پيوست و فرماندهي آموزش نظامي استان 
را برعه��ده گرف��ت. كمي بعد ني��ز با حفظ 
س��مت، فرماندهي عمليات سپاه اهواز به او 

واگذار شد. 
پس از تجاوز دش��من به اي��ران در آخرين 
روز ش��هريور ۱۳۵9، به دليل عدم آمادگي 
نيروهاي نظامي كشورمان تانك هاي عراقي 
خيلي زود خود را به ش��مال اهواز رساندند. 
وي در كنار ديگر همرزمانش شبيخوني را 
طراحي كرد كه باعث شد نيروهاي خودي 
با كمترين جلب توجه، خود را به ۱0 متري 
تانك هاي دشمن برسانند و در يك عمليات 
كامًا غافلگيركننده، تانك ه��اي عراقي را 
آنچنان به وحش��ت بيندازند كه حدود 90 
كيلومتر عقب نش��يني كنند، ام��ا روز بعد 
وي در حال��ي كه قصد بازگش��ت از منطقه 
عملياتي را داشت، در يك سانحه خودروي 
حاملش ب��ه يك تراكتور برخ��ورد كرد و به 

شهادت رسيد. 

 غريو غيور
 تانك هاي دشمن را فراري داد

يادكردي از سردار شهيد علي خدادي از يادگاران دفاع مقدس در اولين سالگرد شهادتش در مهر 1399

   طعم يتيمي
۲۴ مرداد ۱۳۴۳ بود كه علي خدادي در يك 
خانواده مذهبي در ش��هر گرگان به دنيا آمد. 
پدرش علي اكبر خدادي هنوز جوان بود كه 
سال ۱۳۴7 مرحوم شد. علي چهار ساله خيلي 
زود طعم يتيمي را چشيد. حاال مادر مانده بود 
و چهار بچه قد و نيم قدي كه بايد دست تنها 
بزرگش��ان مي كرد. مادر با يادآوري آن روزها 
مي گوي��د: »در نبود همس��رم، عل��ي خيلي 
وابس��ته به من بود. از كودكي اش درسخوان 
و مودب بود. كنار خانه ما مس��جدي بود كه 
پس��رم آنجا مكبري مي كرد. هميشه نمازش 
را س��ر وقت مي خواند و روزه هايش را مرتب 
مي گرفت. در مدرس��ه هم بچه زرنگي بود و 
همه نمرات��ش ۲0 بود. دبس��تان، راهنمايي 
و دبيرس��تان بهتري��ن نم��رات را مي گرفت. 
تش��ويقش مي كردم و مي گفتم ت��و حتماً در 
زندگي ات آدم موفق مي ش��وي. حواس��م به 
درس هايش ب��ود و علي خ��ودش هم عاقه 

زيادي به ادامه تحصيل داشت.« 
   رزمنده نوجوان

انقاب مسير زندگي خيلي از بچه هاي نسل 
اولي را تغيي��ر داد. آن روزها همه جاي ايران 
نوجوان هايي را مي ديدي كه قدشان به اندازه 
اسلحه هايي كه در دست داشتند نمي رسيد، 
اما وقتي قدم ب��ه ميدان رزم مي گذاش��تند، 
دش��مني نبود كه بتوان��د مقابل ايمانش��ان 
قد علم كند. علي ۱۵ س��اله يك��ي از همين 
رزمنده هاي نوجوان بود. مادر شهيد مي گويد: 
»پسرم كاس يازدهم دبيرس��تان بود كه با 
بس��يج و س��پاه همكاري مي كرد. يادم است 
يك ماه رمضان با ده��ان روزه مرتب به بندر 
تركمن مي رفت و بر مي گشت. مي دانستم كه 
براي كشور و انقاب تاش مي كند و مانعش 
نمي شدم. خودش هم از كارهايي كه مي كرد 
حرفي نمي زد. هيچ وق��ت نفهميديم چه كار 

مي كند و در سپاه چه كاره است.« 
مثل خيلي از رزمنده ه��اي اوايل انقاب كه 
ورود به ميدان رزم را از غائله كردستان شروع 
مي كردند، علي خدادي هم عازم آذربايجان 
غربي شد و در قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( 
خدمت ك��رد. حض��ور در كردس��تان پيش 
زمينه اي بود براي ورود به ميدان بزرگ تري 
به نام دفاع مقدس كه شهيد خدادي از ابتدا 
وارد آن شد و تا انتهاي دفاع مقدس حدود 80 

ماه از عمرش را وقف جبهه و جهاد كرد. 
   5 بار مجروحيت

ش��هيد خ��دادي در ط��ول دوران حضورش 
در جبهه ه��اي جن��گ از كردس��تان گرفته 
ت��ا جنوبي ترين نق��اط خوزس��تان، پنج بار 
طعم مجروحيت را چش��يد. در همان دوران 
جنگ با سرلش��كر محمد باقري آش��نا شد و 
معاون اجرايي عمليات ق��رارگاه خاتم االنبيا 
با مسئوليت س��ردار باقري را برعهده گرفت. 
همراه��ي با س��ردار باقري و انج��ام كارهاي 
اطاعاتي، باعث شده بود حتي نزديك ترين 
اشخاص به او نيز از چند و چون فعاليت هايش 
اطاعي نداش��ته باشند. س��ال ها گذشت تا 
مشخص شد حاج علي خدادي طي دو مرحله 
حضور در جبهه به عنوان بس��يجي و سپس 
حضور به عنوان يك نيروي كادر، در بيش��تر 
عمليات هاي دفاع مقدس ش��ركت داش��ته 
باشد و بارها تا پاي ش��هادت پيش برود. وي 
در عمليات رمضان، بيت المقدس، والفجر ۴ و 
والفجر 8 و كرباي ۵ به افتخار جانبازي نائل 
شد و از نواحي ساعد دست چپ، پاي راست، 
سر و كمر مجروحيت داش��ت. همچنين در 

عمليات والفجر8 ريه اش به شدت شيميايي 
شده بود. 

   رفيق حاج قاسم
پس از پايان دفاع مقدس شهيد خدادي ابتدا 
به ستاد كل نيروهاي مسلح رفت و سال ۱۳70 
به درجه سرتيپ دومي رسيد. با آمدن سردار 
س��ليماني به نيروي قدس سپاه، او نيز به اين 
نيرو رفت و بيش از يك دهه مش��اور و رئيس 
دفتر سردار سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني 
در س��پاه قدس بود. يكي از همرزمان سردار 
خدادي در اين خصوص مي گويد: »همرزمي 
با حاج قاسم باعث حس��ن خلق بيش از پيش 
حاج علي ش��ده بود. هميش��ه لبخن��د بر لب 
داش��ت و به رغم مشكات جس��مي اش )كه 
كمتر كسي از آن خبر داش��ت( هيچ وقت او 
را ناراحت و گرفته نمي ديديم. خوش خلقي و 
خنده رويي، از خصوصيات بارز حاج علي بود. 
مثل حاج قاسم خودش را وقف نظام كرده بود 

و هميش��ه به احواالت و معيشت همكارانش 
توجه زيادي داشت.« 

»رفيق حاج قاس��م« صفتي است كه بسياري 
از همرزمان ش��هيد خ��دادي او را ب��ا آن ياد 
مي كنند. خود حاج علي نيز به اين دوس��تي 
افتخ��ار مي ك��رد و در آن س��و، حاج قاس��م 
س��ليماني هم عاقه بس��ياري ب��ه حاج علي 
داشت. برادر شهيد در اين خصوص مي گويد: 
»حميد عاقه و بهت��ر بگويم اعتقاد زيادي به 
حاج قاس��م داش��ت. اين عاقه دو طرفه بود. 
يادم اس��ت يك بار كه مي خواستم بروم پيش 
حاج قاسم، ايشان گفت حتماً حميد را هم با 
خودت بياور دلم برايش تنگ شده است.« در 
۱0 س��الي كه حاج علي پيش حاج قاسم بود، 
بسياري از اوقات به مأموريت مي رفت و كمتر 
در خانه پيدايش مي شد. مادر شهيد مي گويد: 
»پسرم يك سال و نيم لبنان بود. خيلي وقت ها 
از او بي خبر بودم. فقط مي شنيدم كه يا لبنان 

است يا سوريه. يك روز ناغافل ديدم به من سر 
زد. اميد نداشتم كه به اين زودي ها او را ببينم. 
گاهي فكر مي كردم كه شايد اصًا برنگردد.«

   جهاد در گمنامي
يك عمر جهاد و خدمت سردار علي خدادي 
باعث ش��ده بود تا فرماندهان سپاه شناخت 
خوبي نس��بت به عملك��رد و توانايي هاي او 
داشته باشند. لذا پس از شهادت سردار حسن 
طهراني مقدم، از شهيد خدادي خواسته شد 
به عنوان معاون بازرسي و ايمني به هوا فضاي 
سپاه برود. كمي بعد بنا به تشخيص فرمانده 
كل س��پاه به عنوان معاون ايمني و اقدامات 
تأميني س��پاه تا زمان ش��هادتش به فعاليت 
پرداخت. سردار سامي فرمانده سپاه در اين 
خصوص مي گويد: »ايشان مسئوليت ايمني 
س��پاه را برعهده داش��ت و ش��بانه روز تاش 
مي كرد تا حوادث و رويدادهايي كه منجر به 
صدمه مي ش��ود تا حداالمكان پايين بيايد و 

مشكلي براي كسي پيش نيايد.« 
فعاليت سردار خدادي به عنوان معاون ايمني 
سپاه به قدري موفق بود كه وي سعي داشت 
اقدامات اين معاون��ت را به ح��وزه رانندگي 
و ح��وادث جاده اي س��پاه نيز تس��ري بدهد 
اما مانند تمامي فعاليت هاي��ي كه در دوران 
دفاع مقدس و حض��ور در نيروي قدس انجام 
داده بود، فعاليت ش��هيد در اين مس��ئوليت 
نيز در نهايت گمنامي ص��ورت مي گرفت. به 
قول يكي از همرزمانش: »حاج علي دوس��ت 
نداشت هيچ وقت آشكارا از او حرفي زده شود. 
به عنوان مع��اون ايمني س��پاه جلوي خيلي 
از حوادث را گرف��ت. اما همه اينه��ا در عين 
گمنامي انجام شد و هيچ وقت نخواست نامي 

از او برده شود.«
   دردهاي پنهان

نكته عجيب در زندگي جهادي شهيد خدادي، 
مخفي نگه داشتن زخم ها و دردهايي بود كه 
از زمان دف��اع مقدس بر دوش مي كش��يد. او 
نه تنها از مس��ئوليت ها و خدمات��ي كه انجام 
م��ي داد، حرف��ي نم��ي زد، بلكه مش��كات 
جسماني ناشي از مجروحيت هاي متعددش 
را حتي از نزديكانش مخفي نگه داش��ته بود. 
برادر شهيد مي گويد: »حاج حميد درد و رنج 
جراحت هايش را بدون اطاع به كسي تحمل 
مي كرد. حتي به من هم كه تنها برادرش بودم 
اطاع نداد. اين انتخاب او بود و اصرار من هم 
فايده نداشت؛ شايد علت اينكه همه مقامات 
ارشد نظامي )سرلشكر صفوي، باقري، رشيد، 
ش��مخاني، س��امي و...( در ش��هادت او پيام 
دادند همين بود كه اگر ديگران ش��ناختي از 
او نداش��تند آنها كه در جن��گ و جهاد همراه 
او بودن��د وي را مي ش��ناختند و واقعيت اين 
است كه هيچ كدام از پيام ها اداري نبود، بلكه 
بيان احساس نس��بت به حميد بود.« بيماري 
ش��هيد خدادي آنقدر گس��ترده بود كه طبق 
گفته هاي همسرش هر س��ال در همان ايامي 
كه به شهادت رسيد، عوارض شيميايي اش عود 
مي كرد و حالش وخيم مي شد. اما غالباً كمتر 
كسي از اين مسائل و مشكات مطلع مي شد. 
بيش از 80 ماه حض��ور در مناطق عملياتي و 
سپس كشيدن بار مجروحيت ها، مشغله ها و 
مس��ئوليت هاي متعددي كه شهيد حاج علي 
خ��دادي داش��ت، باعث ش��د ت��ا مدت ها به 
زندگي ش��خصي خ��ودش فكر نكن��د و تنها 
در دهه 70  فرصت و مجال تش��كيل زندگي 
مشترك را پيدا كند. او س��وم مهر ۱۳99 در 
ايام بزرگداش��ت هفته دفاع مقدس، مقارن با 
ماه صفر و شهادت امام حسن مجتبي)ع( در 
حالي پس از تحمل يك دوره بيماري ناش��ي 
از مجروحيت شيميايي آسماني شد كه يك 
دختر ۱0 س��اله به نام فاطمه داش��ت. بعد از 
ش��هادت حاج علي بسياري از رس��انه ها تيتر 
زدند: »همرزم حاج قاس��م دوري مقتدايش 

را تاب نياورد.« 

علي غيور اصلي ذي�ل يك گروه 
انقالب�ي قص�د داش�تند ش�اه را 
2500 س�اله  ط�ي جش�ن هاي 
ت�رور كنن�د. ب�ا وجود ارتش�ي 
بودن غي�ور اصل�ي، دادگاه حكم 
اعدامش را صادر كرد اما پيروزي 
انقالب مانع اجراي اين حكم شد

نكت�ه عجي�ب در زندگ�ي جهادي 
ش�هيد خدادي، مخفي نگه داشتن 
زخم ها و دردهايي ب�ود كه از زمان 
دفاع مق�دس بر دوش مي كش�يد. 
او نه تنها از مسئوليت ها و خدماتي 
كه انجام م�ي داد، حرف�ي نمي زد، 
بلكه مشكالت جس�ماني ناشي از 
مجروحيت هاي متع�ددش را حتي 
از نزديكانش مخفي نگه داشته بود

»رفيق حاج قاسم« صفتي است كه 
بسياري از همرزمان شهيد خدادي 
او را ب�ا آن ياد مي كنن�د. خود حاج 
علي نيز ب�ه اين دوس�تي و حضور 
10 ساله كنار سردار، افتخار مي كرد. 
در آن سو، حاج قاسم سليماني نيز 
عالقه بسياري به حاج علي داشت

هیچ کس از زخم های رفیق حاج قاسم  خبر نداشت!

   عليرضا محمدي
قصه بچه هاي انق�الب پ�ر از قهرمان هايي اس�ت ك�ه در ميدان مبارزه رش�د كردن�د، مرد ش�دند، مو س�فيد كردن�د و عاقبت در 
همين مس�ير جان دادند و آس�ماني ش�دند. س�وم مهر 1399 كه خبر رس�يد س�ردار عل�ي )حميد( خ�دادي به ياران ش�هيدش 
پيوس�ته اس�ت، داس�تان قهرمان هاي جن�گ يك ب�ار ديگ�ر در ذهنم�ان تداعي ش�د. حاج علي ك�ه متول�د 43 در گ�رگان بود، 
از نوجوان�ي قدم به مي�دان مب�ارزه گذاش�ت و بيش از 42 س�ال از عم�رش را وق�ف خدمت به كش�ور و انق�الب ك�رد. در پرونده 
جه�ادي او از حض�ور در كردس�تان گرفت�ه ت�ا ش�ركت در جبهه هاي جن�گ و همراهي با س�ردار ش�هيد حاج قاس�م س�ليماني 
و... آن ق�در ش�جاعت و رش�ادت مي بينيم كه مش�خص نيس�ت چ�را با وج�ود اين هم�ه خدم�ات خالصانه، ن�ام حاج عل�ي براي 
نس�ل جوان ناش�ناخته اس�ت. يادكردي از س�ردار ش�هيد علي خ�دادي را در اولين س�الگرد آس�ماني ش�دنش پي�ش رو داريد. 

   زهرا محمدزاده
در اولين روزهاي مهر 1359 در حالي كه تع�دادي از واحدهاي زرهي عراق پس از 
اشغال و گذشتن از سوسنگرد خود را به شمال اهواز رس�انده بودند، حضرت امام 
پيام قاطعي را صادر كردند و از جوانان اهوازي خواس�تند دشمن را از دروازه هاي 
ش�هر خود عقب برانند. در اين زمان بود كه ش�هيد علي غيور اصلي، عملياتي را 
طراحي كرد و به اجرا گذاش�ت كه باعث فرار تانك هاي دش�من از ش�مال اهواز و 
نهايتًا به آزادسازي سوس�نگرد و فرار دش�من تا تنگه چزابه منجر شد. روز بعد از 
آن يعني در 11 مهر )به قولي در نهم مهر( غيور اصلي هنگام بازگشت از عمليات به 
شهادت رسيد. يادكرد اين سردار رشيد جبهه هاي دفاع مقدس را پيش رو داريد. 

جدول

شهيد علي غيور اصلي طراح اولين 
عمليات موفق دفاع مقدس
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پاسخ جدول شماره 6314

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6315

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 هـ ط ب غ  ر و ت ا ب ن ا ل و ا 1
 و ب  ن ا ي ن ر پ  ت س ا ي س 2
 ا ل و ي و  ي ل هـ د  ت ر ا ت 3
 ر ت ا  ل گ ز ا  ر ت م ت ل و 4
  و ن ش ي و  ن ا د ا ر  ي ا 5
 ا خ  م ا ي هـ  ن ا ل ا پ  ر 6
 ع ا م س  ا و ق ت  ي ر ا د ن 7
 ت ل ا  ك ن ا هـ ف ص ا  ل ر ا 8
 ب ي د ا ت  ن ر ا ي  م ت ا م 9
 ا  ي ي ا ق ا  ع ا ف د  ز هـ 10
 ر ب  ت ي ر و ف  ن ا د ز ي  11
 ن ا د ا ب ا  و ر ت م  ن ز ا 12
 ا د ي ل  ر ت ل و  ي ز ا ب خ 13
 م ا ن ي ب  ن ا ي ب ل ا  ا م 14
 هـ م ي ا ل ا ن م ا ث  ر گ ن و 15

 
 
 

از باال به پايين
  ۱-ورزشگاه تيم رئال مادريد  ۲-تير و خدنگ – بنفش بسيار روشن – ش��هر هلن  ۳-سرشماري – شهري 
در ايتاليا – همتا  ۴-گوارا – وطن – عدد رمزي – چينه ديوار  ۵-خيال – جمع بدن – بوي رطوبت  6-چانه 
گيانی – هوس ب��اردار – مار آذري  7-كن��ار و پهلو – رفت و آم��د خانوادگي – غاف شمش��ير  8-از مصالح 
ساختماني – مادر وطن – نويسنده شاهزاده و گدا  9-حشره گزنده – محصل دانشگاه – شريك مرد  ۱0- زبان 
اصلي هر فرد- كشور كاسه شكر – از جناح هاي سياسي   ۱۱-حرف نفي عرب – داماد – روزها  ۱۲-ضمير عربي 
– شيره انگور – كارآگاه به دنبال آن است- اغما  ۱۳-ايالتي در امريكا – آينده – پرچم  ۱۴-كشور نايروبي – ماه 

پاييزي – از گياهان دارويي كه در تقويت هاضمه مفيد است  ۱۵-تيم فوتبالي معتبر در پرتغال

از راست به چپ
  ۱- نام قديم اصفهان – كش��ور چاي  ۲- مصون – كش��وري در حاش��يه خليج فارس – فيل��م كوتاه تبليغي

  ۳- صدمه و آس��يب رس��اندن – پوس��يده – حروفچيني كامپيوت��ري  ۴- توليدي از عنكب��وت – رودي در 
چين – اكنون – نوبت بازي  ۵- پول ژاپني – از نام هاي خدا – مجلس قانونگذاري روس��يه  6- ناخوش احوال 
– ستبر – گوشت آذري  7- رستني –  چهره حماس��ي مردم هند- رنگ دريا  8- شهري در بلغارستان – حمام 
يك نفره – لقب رستم  9- بسيار – درختي با ش��كوفه هاي معطر – طوقه فوالدي چرخ خودرو  ۱0- چهار من 
تبريزي – گدايي – شاخه تازه روييده  ۱۱-گردن آويز قهرمان – تنبيه اداري – چه وقت  ۱۲-پدر آذري – علم 
 تكنولوژي جديد – يك و يك- واحد ش��مارش احشام   ۱۳-نش��ان تجاري – حاجت – ش��يخ مرتضي انصاري

  ۱۴-مهد المپيك – واحد مقياس طول در انگليس – بهشت  ۱۵- دره اي كه حضرت موسي در آنجا تجلي الهي 
را كه به صورت آتشي در درختي جلوه گر شد مشاهده كرد - طای سفيد

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                

 
 

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

4 2 3
7 9 6
5 3 2

9 2 1
5

3 2 9 8
4

7 1
4 6 8

486175239
721396845
593428167
857643921
914582376
362917584
139864752
678251493
245739618


