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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

»كشوري«
در غرب كشور
يك ستاره بود 

گفت وگو

  عليرضا محمدي
مطلبي که پي�ش رو داري�د، در گفت وگ�وي ما با رض�ا نعمتي از 
رزمندگان لشكر 27 حاضر در خط پدافندي فاو تهيه شده است. 
اين شبه جزيره در عمليات والفجر8 به تصرف رزمندگان ايراني 
درآمد و تقريبًا دو س�ال و دو ماه در تصرف نيروهاي خودي بود. 

   
  تابستان کسل کننده فاو

تابستان سال 1366 من به فاو اعزام شدم. آن موقع آنجا خبر خاصي نبود. 
ما خط پدافندي داشتیم و باید از این ش��به جزیره و شهر تخلیه شده فاو 
در صورت حمله احتمالي دش��من محافظت مي کردیم. بچه ها اسم شهر 
فاو را عوض کرده بودند و به آن فاطمیه مي گفتند. تابس��تان در فاو واقعاً 
آزاردهنده بود. گرما، رطوبت هوا، پش��ه هاي ناتمام و... شرایط خاصي را 
فراهم کرده بودند. از طرف دیگر چون عموماً خط پدافندي س��اکت بود، 
حوصله مان س��ر مي رفت. بچه هاي بس��یجي عادت به این همه سکون و 
بیکاري در جبهه ها نداش��تند و خیلي از بچه ها درخواس��ت مي دادند به 
جاي جنوب به غرب و شمالغرب کش��ور بروند. چون در جبهه کردستان 
معموالً تابستان ها ضد انقالب دست به حمله مي زدند و هرازگاهي عملیات 
محدودي آنجا انجام مي شد ولي تابس��تان هاي جنوب کشور خصوصاً از 

اواسط جنگ به بعد، به درد بچه بسیجي هاي پر شور نمي خورد!
  موش هاي عظيم

یکي از خاطراتي که اغلب رزمنده هاي حاضر در فاو تجربه کردند و از آنجا 
به یادگار دارند، موش هاي بزرگي بودند که آنجا دیده مي ش��دند. بزرگ 
که چه عرض کنم، باید به آنها لقب عظیم مي دادیم. بزرگي بعضي از این 
موش ها به گربه ها مي رسید. موش هاي عظیم فاو به انبار آذوقه رزمنده ها 
ضربه مي زدند و غذاها را حیف و میل مي کردند. برایشان تله مي گذاشتیم، 
یا بعضي از بچه ها آنها را با گلوله مي زدند و مي کشتند، اما تمامي نداشتند. 
من شنیدم تعدادي از رزمنده ها از اهواز یا ش��هرهاي اطراف گربه آورده 
بودند تا موش ها را شکار کنند، اما عوض اینکه موش ها از گربه ها بترسند، 
برعکس گربه ها ترس��یده و فرار کرده بودند. یکي از بچه ها س��ر نگهباني 
خیلي موش شکار مي کرد. مس��ئولمان مي گفت گلوله بیت المال را هدر 
نده. اما دوستمان مي گفت اینها غذاي بیت المال را مي خورند. من وقتي 
یک موش را با یک گلوله شکار کنم، پول این گلوله خیلي کمتر از غذاهایي 

مي شود که موش ها مي خورند!
  ايستگاه صلواتي

یک بار پیرمردي که االن متأس��فانه اس��مش را یادم رفته از تهران 
همراه پس��رش و چند تا از اقوامش به فاو آمدند تا ایستگاه صلواتي 
دایر کنند. این ش��ده بود خوراک ما! با بچه ها به بهانه هاي مختلف 
مي رفتیم ایس��تگاه صلواتي و تا مي توانستیم ش��ربت مي خوردیم. 
کارش��ان واقعاً زحمت داش��ت، چون فراهم کردن شربت خنک در 
آن ش��رایط  س��خت بود. به نظرم بندگان خدا مرت��ب به آن طرف 
اروند مي رفتند و یخ مي آوردند. هیچ وقت شربتشان گرم نبود. خدا 
خیرشان بدهد. آن پیرمرد شاید تا االن باید از دنیا رفته باشد. ولی 
من هنوز هم برایش دعا مي خوانم. شیریني شربت هایش هنوز زیر 
زبانم است. از ش��انس آن بنده خداها در مقطع حضورشان دشمن 
منطقه را بمباران کرد. یادم است داخل یکي از سنگرهاي محکمي 
که عراقي ها قباًل ساخته بودند پناه گرفته بودیم. بمب ها به اطراف 
س��نگر مي خوردند و زمین و زمان را مي لرزاندند. بچه هاي ایستگاه 
صلواتي هرچند نظامي نبودند، اما نمي ترسیدند. یا حداقل شکایت 
نمي کردند. بعد از بمباران پس��ر آن پیرمرد با اصرار از او خواست به 
خانه شان برگردند. به نظرم پسر از پدرش بیشتر ترسیده بود وگرنه 
حاج آقا قصد رفتن نداش��ت. به هرحال آنها رفتند و باز ما ماندیم و 

تابستان هاي کسل کننده فاو... 

هنوز شیرینی شربت های 
صلواتی زیر زبان است

خاطره اي از ايستگاه صلواتي در فاو 
در گفت وگوي »جوان« با يک رزمنده دفاع مقدس

متن زي�ر خاطره اي از ش�هيد کش�وري به 
نق�ل از حاجيه خانم س�يالخوري، همس�ر 
شهيد کشوري است که در ادامه مي خوانيم. 

   
اسفند س��ال 55 بود که طي یک مراسم ساده و 
بدون تشریفات با احمد ازدواج کردیم. تنها خرید 
ازدواج ما لباس و حلقه بود و مراس��م هم در خانه 
پدري ما برگزار ش��د. بعد از ازدواج به کرمانش��اه 
محل خدمت ش��هید کش��وري رفتیم. از همان 
سال هایي که نامزد بودیم مي دیدم ایشان مطالعه، 
تحقیق و بررسي بسیاري در دین داشت و مسائل 

را به خودي خود قبول نمي کرد. 
شهید کش��وري در اوج حکومت ش��اه، تفکرات 
انقالبي داشت. همیشه مي گفت: »خدایا! من زنده 
باشم و روزي که امریکایي ها و شاه از ایران مي روند 
را ببینم.« توجه زیادي ه��م به محرومان منطقه 
محل سکونتمان داشت، در کرمانشاه با کمک هاي 
خودش و جمع آوري اعانه از طرف دوستانش، آنها 
را بین مردم مستمند تقسیم مي کرد و مي گفت: 

»اینها از طرف آیت اهلل خمیني است!«
بع��د از پی��روزي انق��الب، احمد ه��ر کاري از 
دستش برمي آمد براي انقالب انجام مي داد. در 
اغتشاشات کردستان داوطلب شد و ماه ها آنجا 
مي جنگید. خرداد 59 در درگیري  با ضد انقالب 
دچار جراحت شدید شد. به دلیل جراحي هاي 
س��نگین روي گردن، دست و س��ینه تا مدتي 
نمي توانس��ت پرواز کند. حتي تا زمان ش��روع 
جن��گ در آخری��ن روز ش��هریور 59 مرتب به 
بیمارس��تان رفت و آمد داشت و همان شهریور 
عمل جراحي کرد ک��ه فرزندمان هم تازه متولد 
ش��ده بود. با این حال وقتي جنگ ش��روع شد، 
ایش��ان همان روز حمله به سمت پادگان رفت. 
پرس��یدم کجا مي روي؟ در پاس��خ گف��ت باید 

بالگردها را به جاي امني ببریم. 
احمد دو ماه و نیم بعد از شروع جنگ به شهادت 
رسید. یک ماه قبل از شهادتش با هم تماس تلفني 
داشتیم. به من گفت اگر مي خواهي مي تواني به 

منطقه بیایي. 
من از این موضوع اس��تقبال ک��ردم؛ چراکه فکر 
مي کردم اگر جنگ و س��ختي براي ایشان هست 
باید براي من هم باش��د. ایش��ان حتي شب قبل 
از ش��هادتش گفت  مي خواهد هواپیماي دشمن 
را بزند. م��ن تعجب ک��ردم و پرس��یدم بالگرد با 
هواپیما چه مناسبتي دارد که در پاسخ گفت: »من 
برنامه ریزي کردم و فردا یک هواپیما را مي زنم.« 

شهید به دنبال کارهاي نشدني بود. 
فرداي همان شب احمد در بازگشت از مأموریت 
به شهادت رسید. ایشان با روحیه دلسوزانه اي که 
نسبت به دوستانش داش��ت، همچنین با روحیه 
حق طلبي و حق جویي که داش��ت، باعث مي شد 
همه جذب اخالق و حسن رفتارش شوند. مطمئن 
هستم اگر شهدا و ش��هید احمد دوباره برگردند 
باز هم به همان مسیر خودش��ان ادامه می دهند 
و خانواده شهدا هم حاضر هس��تند در این راه از 

عزیزانشان بگذرند. 

احمد همیشه  دنبال 
کارهاي نشدني بود

خاطراتي از شهيد کشوري
 از زبان همسرش

   مبارزه با طاغوت از دهه 40
یکي از خصوصیات بارز زندگي جهادي ش��هید 
کش��وري این اس��ت که از اواخر ده��ه 40 وارد 
مبارزات انقالبي ش��ده بود. او ک��ه متولد 1332 
در کیاکالي س��اري بود، اواخر دهه چهل س��ال 
آخر دبیرس��تان را پش��ت سرمي گذاش��ت. در 
همین زمان بود که کش��وري همراه چند نفر از 
همکالسي هایش، دست به فعالیت هاي سیاسي 
زد و نقاشي هایي را با موضوع مخالفت با رژیم شاه 
کشید و آنها را رواج داد. در آن زمان او هنوز وارد 
دهه 20 زندگي اش هم نشده بود. کمي بعد چون 
توانایي مالي ورود به دانش��گاه را نداش��ت، سال 

1351 وارد ارتش شد. 
   طرح کودتا

یکي دیگر از جلوه هاي زندگي جهادي ش��هید 
کش��وري، طرح کودتایي بود ک��ه او و چند نفر 
از همرزمان��ش در دوره نخس��ت وزیري بختیار 
پایه ریزي کرده بودند. بختیار که از 15 دي 57 با 
شاه بر سر پذیرش سمت نخست وزیري به توافق 
رس��یده بود، تنها یک ماه و هفت روز این سمت 
را عهده دار بود. در ای��ن زمان انقالب به اوج خود 
رس��یده بود و بیم آن مي رفت ک��ه امریکایي ها 
پیشدستي کنند و کودتایي را در ایران به انجام 
برسانند. به همین دلیل کشوري و دوستانش به 
س��رعت طرح کودتا را پایه ریزي و ابتدا آن را به 
آیت اهلل پسندیده برادر امام ارائه کردند تا ایشان 
با حضرت امام در میان بگذارند، اما پیش از آنکه 
طرح کودتا عملي ش��ود، انق��الب در 22 بهمن 

1357 به پیروزي رسید. 
   زخمي کردستان

آنطور که از خاطرات ش��هید فالح��ي برمي آید، 
ش��هید کش��وري اولین خلباني بود که داوطلب 
حضور در اغتشاشات کردس��تان و مبارزه با ضد 
انقالب ش��د. همرزمانش تعریف مي کنند وقتي 
اخبار کردستان در کشور مخابره شد، کشوري به 
قدری ناراحت و نگران شده بود که گویي عزیزي 
را از دس��ت داده اس��ت. با حضور در کردستان، 
شهید کشوري بیشترین مأموریت هاي جنگي را 
انجام مي داد و آنقدر در مبارزه جدي و کوشا بود 
که یک بار بالگردش با گلوله باران دشمن آسیب 
دید و خودش نیز به شدت مجروح شد. به گفته 
شهید شیرودي: »احمد، استاد من بود. زماني که 
صدام امریکایي به ایران ی��ورش آورد، احمد در 

انتظار آخرین عم��ل جراحي براي بیرون آوردن 
ترکش از س��ینه اش بود، اما روز بعد از ش��نیدن 
خبر تجاوز صدام، عازم سفر شد. به او گفته بودند 
بماند و پس از اتمام جراحي برود اما او جواب داده 
بود وقتي اس��الم در خطر است، من این سینه را 

نمي خواهم.«

   نخستين پرواز شب
شهید کش��وري بدون ش��ک یکي از نخبه هاي 
هوانیروز بود. او کسي بود که در نبرد کردستان و 
درگیري هاي پاوه )مرداد 1358( نخستین پرواز 
در شب را با بالگرد انجام داد. تا آن زمان هیچ کدام 
از خلبانان هوانیروز چنین کاري انجام نداده بودند 
و اصاًل امکانات آن زمان اجازه نمي داد بالگردهاي 
در خدمت ارتش ای��ران، چنین پروازي را در دل 
تاریکي شب انجام دهند، اما کشوري این کار را 
انجام داد تا چمران و دیگ��ر رزمندگان محاصره 
ش��ده در این ش��هر را با هدایت تیم آتش نجات 
دهد. عملکرد کش��وري در جبهه کردس��تان به 
قدري درخشان بود که یکي از همرزمانش به نام 
شهید صالحي در خصوص او مي گفت: »کشوري 

در غرب کشور یک ستاره بود.« 
   اهداي قلب به امام

زیبایي هاي زندگي ش��هید کش��وري به قدري 
زیاد اس��ت که نمي توان به همه آنه��ا پرداخت. 
یک��ي از همرزمانش تعریف مي کند: »در س��ال 
1359 وقتي خبر رس��ید حضرت ام��ام به دلیل 
عارضه قلبي در بیمارس��تان بستري شده است، 
در میانه راه بودیم. کش��وري پش��ت فرمان بود. 
این خبر را که شنید، اتومبیل را نگه داشت و در 
حالت گریه گفت: »خدایا! از عمر من کم کن و به 
عمر امام اضافه کن.« بع��د هنگامی که به تهران 
رسیدیم، اولین کار کشوري این بود که خودش 
را به بیمارستان رساند تا اگر الزم باشد، قلبش را 

به امام اهدا کند!«
   گورستان تانک هاي دشمن

مهارت هاي شهید کشوري به عنوان یک خلبان 
بالگرد، مورد اعتراف دوست و دشمن بود. شهید 
شیرودي که بیشترین نزدیکي و رفاقت را با شهید 

کشوري داشت، او را استاد خود مي دانست. اوایل 
دفاع مقدس، زماني که عراق ب��ا تکیه بر نیروي 
زره��ي اش حمالت ب��رق آس��ایي را در خطوط 
رزمندگان انجام مي داد، کشوري و همرزمانش 
دش��ت هاي غرب کش��ور را تبدیل به گورستان 
تانک هاي دش��من کرده بودن��د. در آن روزهاي 
غافلگیري ش��روع جنگ وقتي نه تنها هوانیروز، 
بلکه تم��ام نیروهاي نظامي م��ا تاکتیک جنگي 
خاصي نداش��تند، ش��هید کش��وري مانند یک 
شکارچي تیزبین در تمام مناطق استحفاظي خود 
پرواز مي کرد و هرجا نیروي دشمن یا تانک هاي 
آن را مي دید، حمله مي کرد و تا آخرین گلوله، با 

دشمن مي جنگید و آنها را نابود مي کرد. 
   خلبان لحظه هاي حساس

کش��وري کنار مهارت ه��اي پ��روازي، از هوش 
بس��یاري هم برخوردار بود. به همین دلیل او را 
خلبان لحظه هاي حساس لقب داده بودند؛ چراکه 
براي هر رویدادي تصمیم خاص همان لحظه را 
مي گرفت و بهترین تصمیم ه��ا را اتخاذ مي کرد. 
امیر هوش��نگ یاري همرزم ش��هید کشوري در 
خصوص او مي گوید: »شهید کشوري در آن زمان 
در منطقه ایالم با یک تیم پروازي حضور پیدا کرد 
و منطقه میمک را تبدیل به جهنمي براي دشمن 
کرد. نقش محوري و تأثیرگذار شهید کشوري بر 
هیچ کس پوشیده نیست. تانک هایي که توسط 
او و همرزمان رشیدش از کار افتادند، هنوز هم در 
منطقه  ایالم وجود دارد. در عظمت و رشادت هاي 
شهید کشوري همین بس که مقام معظم رهبري 
فرمودند: »شهید کشوري از مؤمنین باهلل و رجال 

صادق در راه انقالب بود.« 
   15 آذر 1359

خلبان احمد کشوري در 15 آذر 1359، در حالي 
که از یک مأموریت بازمي گش��ت، ب��ا دو فروند 
جنگنده میگ عراقي رو به رو مي ش��ود و یکي از 
آنها راکتي را به بالگرد کشوري شلیک مي کند. 
با اصابت راکت به بالگرد، کشوري سعي مي کند 
آن را در خاک وطن فرود بیاورد که موفق مي شود 
به آسمان ایران برسد، اما شدت صدمه به بالگرد 
کبري به حدي بود که در میان بلندي هاي منطقه 
میمک س��قوط مي کند و کش��وری به شهادت 

مي رسد. 
ای��رج میرزایي یک��ي از همرزمانش در خصوص 
شهادت کشوري مي گوید: »در یکي از عملیات ها 
علیه دش��من، من با علي زماني پرواز مي کردم 
و احمد کش��وري نیز با رحیم پزش��کي. در این 
عملیات ضربه مهلک و س��نگیني به عراق وارد 
کردیم و عراق براي نجات خود مجبور ش��د پي 
در پي هواپیماهایش را در آس��مان تعویض کند 
و اجازه نمي داد هواپیماها به فرودگاه برگردند و 

سوختگیري کنند.
 شهید کشوري با صداي بلند فریاد مي زد بچه ها! 
بزنید، نترس��ید رژی��م بعث عراق دارد س��قوط 
مي کند. در آن لحظات حساس، تمامی نیروهاي 
عراقي به طرف ما مي آمدند ولي ما مثل س��د در 
برابرش��ان ایس��تاده بودیم. در همان حال یکي 
از دوس��تانم به نام فیروز صمدزاده گفت مراقب 
باش��ید تعداد زیادي از میگ هاي ع��راق باالي 

سرتان پرواز مي کنند. 
پس از مدتي ش��هید کش��وري را صدا کردیم و 
متوجه شدیم صدایش قطع شده است، هرچه  او 
را صدا کردیم، جوابي نشنیدیم تا اینکه در انتهاي 
مسیر دود غلیظي از محل س��قوط او با هواپیما 
بلند شد. برگشتیم و نشستیم و متأسفانه با بدن 

سوخته شهید کشوري مواجه شدیم.« 

ش�هيد کش�وري بدون ش�ک يك�ي از 
نخبه هاي هوانيروز بود. او کسي بود که در 
نبرد کردستان و درگيري هاي پاوه )مرداد 
1358( نخستين پرواز در شب را با بالگرد 
انجام داد. تا آن زمان هيچ کدام از خلبانان 
هوانيروز چنين کاري انج�ام نداده بودند

 
 
 
 

 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                

  غالمحسين بهبودي
جبهه هاي دفاع مقدس خيل�ي زود از وجود يكي از ماهرترين و نخبه تري�ن خلبانان هوانيروز 
خالي ش�د. احمد کش�وري که از جوانان انقالبي ارتش بود تا زمان پيروزي انقالب کوله باري از 
مبارزه عليه رژيم طاغوت را در پرونده جهادي خود داشت. وي پس از شروع دفاع مقدس، تنها 
دو ماه و نيم در جبهه هاي جنگ فعاليت داش�ت، اما در همين زمان کم غرب کش�ور را تبديل 
به گورس�تان تانک هاي دش�من کرده ب�ود. او در 15 آذر 1359 با اصابت راک�ت جنگنده هاي 
دشمن به بالگردش در بلندي هاي ميمک سقوط کرد و به شهادت رسيد، اما کارنامه درخشان 
کش�وري در مبارزه با ضد انقالب و دش�من بعث�ي هرگز از حافظ�ه تاريخ پاك نخواهد ش�د. 

يادکردي از 
خلبان شهيد احمدکشوري 

به مناسبت سالروز 
شهادتش در 15 آذر 1359

شهيد کشوري مانند يک شكارچي تيزبين 
در تمام مناطق اس�تحفاظي خ�ود پرواز 
مي کرد و هرجا نيروي دشمن يا تانک هاي آن 
را مي ديد، حمله مي کرد و تا آخرين گلوله، 
با دشمن مي جنگيد و آنها را نابود مي کرد
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