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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

يادکرد

  داوطلب خدمت
ش��هید دری��ادار عس��گر محتاج در س��ال 
1343 به خدمت نی��روي دریایي درآمد و 
دوره دانش��کده افس��ري دریایي و خلباني 
هلیکوپتر را در س��ه س��ال آموزش به طرز 
خوب و شایس��ته اي گذراند، ب��ه طوري که 
به مرحله اس��تادي خلباني رس��ید. ناخدا 
محتاج از افس��ران شایس��ته و سرش��ناس 
نیروي دریایي بود که با تقویت نیروي ایمان 
و تاکتیک نظامي حضورش در مأموریت های 
مختلف گره گشا بود. با تجاوز دشمن بعثي 
به خاک ای��ران، دریادار عس��گر خودش را 
آم��اده و داوطلب انجام مأموری��ت کرد و از 
همان اولین لحظات ش��روع جنگ به جمع 
دیگر رزمندگان پیوست. در همان روز اول 
جنگ، ح��دود س��اعت11 ش��ب، فرمانده 
قرارگاه به همراه دو خلب��ان که یکي از آنها 
خلبان شهید عس��گر محتاج بود با فالکون 
به منطقه م��ي رود. فرداي آن روز عس��گر 
محتاج به شهادت مي رسد تا یکي از اولین  
ش��هداي جنگ لقب بگیرد. شهید محتاج 
براي شناسایي با هلیکوپتر از قرارگاه بوشهر 
به آن سوي اروند مي رود که هنگام برگشت 
هلیکوپت��رش را در 15 کیلومت��ري بی��ن 
خرمش��هر و آبادان مي زنند تا ج��زو اولین 

ش��هداي نیروي دریایي در دف��اع مقدس 
باشد. 

  ساده زيست و کم توقع
ساده زیس��تي، کم توقع��ي و خوش رفتاري 
ش��هید با اعض��اي خان��واده و هم��کاران 
از مهم تری��ن ویژگي هاي ایش��ان ب��ود. در 
خاطرات همرزمان و دوس��تان شهید آمده 
اس��ت که ش��هید محتاج در زمان ش��اه به 
هیچ وجه در مهماني هاي طاغوتي شرکت 
نمي کرد و یک بار هم به خاطر بي احترامي 
به بازدید اش��رف، خواهر شاه به بازداشتگاه 

فرستاده شد. 
در دستنوش��ته هاي پس��رش پاش��ا در 9 
سالگي اش چنین آمده اس��ت:» پدر من به 
جنگ رفت��ه و دو ناوچه و ی��ک فانتوم  زده 
اس��ت. پدرم و چندین هزار نفر دیگر شهید 
شده اند و من خوش��حال هستم که پدر من 
یک قهرمان بوده است و امیدوار هستم که 
ارتش کش��ور ما که همگي قهرمان هستند 
هر چه زودتر این عراق تجاوزگر را شکست 
بدهد و ما را از دس��ت امری��کاي جهانخوار 
نج��ات بدهد و دیگ��ر هیچ کش��وري به ما 
تجاوز نکن��د و ما یک ایران آزاد و مس��تقل 

داشته باشیم.«
ن��ام ش��هید محت��اج در کن��ار نام ش��هید 
ناوبان یکم تفنگ��دار دریایي اقب��ال آدمي 
به عنوان ش��هداي نیروي دریایي به چشم 
مي خ��ورد. هنگامي ک��ه ش��هید اقبال در 
آخرین روز شهریورماه سال 1359 مشغول 
گشت زني و انجام مأموریت خود در منطقه 
خرمشهر بود، در پي آتش افروزي و تحرکات 
مرزي رژیم بعثي در تهاجم به ایران اسالمي 
هنگام حض��ور در مأموری��ت تأمین امنیت 
آب هاي کشورمان توس��ط آتش متجاوزان 
بعثي به ش��هادت رس��ید. پیکر این شهید 
نیروي دریایي ارتش در بهشت رضا واقع در 

آبادان به خاک سپرده شد. 

گفت وگوي »جوان« با دريادار محمدحسين ملک زادگان به مناسبت سالروز عمليات دريايي مرواريد در هفتم آذرماه 1359

شهادت براي آزادي 
و استقالل ايران

قدرت نيروي دريايي دشمن به هيچ وجه قابل مقايسه با ايران نبود 

نگاهي به مجاهدت هاي شهيد عسگر محتاج
 از اولين شهداي نيروي دريايي

ش�هيد محتاج براي شناس�ايي با 
هليكوپت�ر از ق�رارگاه بوش�هر به 
آن س�وي اروند مي رود که هنگام 
برگش�ت هليكوپت�رش را در 15 
کيلومتري بين خرمش�هر و آبادان 
مي زنن�د تا ج�زو اولين ش�هداي 
نيروي دريايي در دفاع مقدس باشد

در ش�روع جن�گ تحميل�ي وضعيت 
نيروي دريايي ايران به چه صورت بود؟ 

در دريا از دشمن بعثي برتر بوديم؟
نیروي دریایي م��ا از نظر کلي ب��ه دلیل اینکه 
تمام خلیج فارس و دری��اي عمان را در اختیار 
داشت به مراتب مجهزتر و قوي تر از کشورهاي 
همسایه بود. واحدهاي شناوري را که داشتیم، 
عراقي ه��ا نداش��تند. عراقي ها مجه��ز به چند 
ناوچه اوزا با موشک هاي روس��ي بودند و چند 
ناوچه فري گیت ه��م از ایتالیا س��فارش داده 
بودند که قرار بود به دستشان برسد. این تمام 
قدرت نیروي دریایي عراق بود و پایگاهش هم 
در ام القصر قرار داشت. در صورتي که ما از پایین 
ناوچه هاي توپ دار و موشک انداز کالس پیکان 
را داش��تیم که با ناوچه هاي دشمن بعثي قابل 

مقایسه نبود.
 بع��د از آن ناوچه هاي فري گیت را داش��تیم و 
بعد ناوشکن هاي سهند و س��بالن را داشتیم. 
در کنار اینها ناوش��کن هاي س��نگین مان مثل 
ببر و پلنگ و آرتمیس داش��تیم و در کنار اینها 
واحدهاي پشتیباني کننده که لجستیکي بودند 

قرار داشتند. 
ناوهاي کالس الوان و کنارک و بزرگ ترینش 
ناو خ��ارک را در اختیار داش��تیم که بهترین و 
پیشرفته ترین ناو لجستیکي بود که مي توانست 
ن��اوگان را در کل دری��اي عم��ان و اقیانوس و 
خلیج فارس براي مدت زمان زیادي پشتیباني 

کند.
 ای��ن تنها قس��متي از ت��وان نی��روي دریایي 
ما بود. بخش دیگ��ري هم به اس��کادران هاي 
هلیکوپتري مان برمي گشت که فوق العاده قوي 
عمل مي کرد. ما تنها کشوري در منطقه بودیم 

که هلي کوپترهاي مین روب داشتیم. 
عالوه بر اینها م��ا واحدهاي هوایي گش��تي 
داشتیم که تمام اطالعات را به ناوگان منتقل 
مي کردند. پس ما ی��ک نیروي دریایي  بودیم 
که هم واحد س��طحي، هم واحد هوایي و هم 
هلي کوپترها و هواپیماهاي گشتي داشتیم. 
همچنی��ن اس��کادران زمیني را که ش��امل 
تیپ تکاوران مي ش��د، داشتیم که در ابتداي 
جنگ شاهد حماسه هایشان بودیم.  در کنار 
تمام این موارد کاره��اي زیردریاي و غواصي 
هم داش��تیم. نیروي دریایي ما در چهار بعد 
تجهیز ب��ود و از حیث برت��ري، قابل قیاس با 

عراق نبود. 
تا قبل از انجام عمليات هاي اش�كان و 
شهيد صفري در آبان 1359، آيا طرف 
بعثي حمله اي را در دريا عليه ما انجام 

داده بود؟
ما با توج��ه به ش��واهدي که چند م��اه قبل از 
شروع جنگ دیده بودیم، پیش بیني مي کردیم 
که احتمال جنگ وج��ود دارد. خودم احتمال 
درگیري بین دو کش��ور را زیاد مي دیدم و یک 
طرح عملیاتي به نام ذوالفقار نوش��تم. با تمام 
اطالعاتي که از خودمان و عراق داش��تیم این 
طرح براي مقابله با بعثي ها نوشته شد. پس از 
نوشتن این طرح همراه یک گروه نظامي خدمت 
آقا رسیدیم و این طرح را مصوب کردیم. در این 
طرح آمده بود اگر درگیري شروع شود، نیروي 
دریایي بای��د چه کارهایي را انج��ام بدهد و در 

کدام مناطق باید مستقر شود. 
اين طرح چند ماه قبل از شروع جنگ 

نوشته شد؟
طرح عملیات��ي ذوالفقار حدود س��ه ماه پیش 
از شروع رسمي جنگ نوشته ش��د. با توجه به 
وضعیتي که در مرزهاي زمیني وجود داشت و 
احتمال مي دادیم اتفاقي در راه باشد این طرح 

عملیاتي را در دریا نوشتیم.

 اگر اش��تباه نکنم در خرداد یا تیر 1359 یک 
نمایش دریایي خدمت آقا داشتیم و ایشان هم 
این طرح را تصویب کردند. در این طرح نوشته 
شده بود که قرارگاه کجا باشد و واحدها چگونه 
گسترش پیدا کنند و چه عملیاتي انجام شود. 
این طرح مادر ب��ود. روزي که عراق علیه ایران 
حمله هوایي انجام داد و به خاک کش��ورمان 
حمله کرد، تنها نیرویي بودیم که همان ش��ب 
با پروازي ک��ه به جنوب انج��ام دادیم قرارگاه 
عملیاتي خودمان را در جایي که در طرح آمده 

بود مستقر کردیم و عملیاتي شدیم. 
ف��رداي نخس��تین روز جن��گ، ما به وس��یله 
هلي کوپترها تجسس��مان را در منطقه شمال 
خلیج فارس و بوبیان شروع کردیم و مي توانم 
بگویم اولین شهید مان شهید عسگر محتاج بود. 
مي توانم بگویم ایشان اولین شهید این عملیات 

جنگي بود. 
ایشان با هلي کوپتر براي گشت و تجسس رفته 
بودند و مي خواستند از استقرار نیروهاي عراقي 
به ما اطالعات بدهند که ایش��ان شهید شد. ما 
در دومین روز از دفاع مقدس عملیات استقرار 
قرارگاه 421 در بوش��هر و تمام واحدهایمان را 

گسترش دادیم. 
عمليات هاي اشكان و شهيد صفري در 
آبان 59 بر مبناي همين طرح عملياتي 

ذوالفقار انجام شد؟

بله، بر مبناي همان طرح ذوالفقار ما قبل از آذر 
ماه چند عملیات انجام دادیم. عملیات اشکان 
و ش��هید صفري را پیش بیني کرده بودیم که 
باید انجام ش��ود و س��کوهاي البکر و االمیه را 
منهدم کنیم. قبل از اینک��ه عملیات مروارید 
ش��روع ش��ود باید عملیات هاي دیگر را انجام 
مي دادیم. یکي عملیات شهید صفري با هدف 
انهدام س��کوهاي البکر و االمیه ب��ود. اگر این 
دو س��کوي نفتي را منهدم نمي کردیم ناوچه 
پیکان در عملیات مروارید نمي توانست کاري 
کند. اصلي ترین مأموریت نیروي دریایي قطع 

خطوط مواصالتي دشمن است. 
این سکوها درست مقابل خارک قرار داشت و 
اس��لکه هاي بزرگ و مجهزي بودند و صادرات 
نفت عراق از این سکوها انجام مي شد. ما با دو 
عملیات اشکان و شهید صفري، ابتدا دشمن را 
درگیر کردیم که موجب شد دشمن واحدهایش 
را از آنجا دور کند که در نهایت منجر به انهدام 
این دو سکو ش��د. بعد از آن گفتیم نمي شود و 
ممکن است دوباره این سکوها را بازسازي کنند 
و عملیات به آتش کشیدن آنجا را انجام دادیم. 

تکاوران رفتند و تمام مین گذاري و مواد منفجره 
کار گذاشتند و تمام این سکو که چند کیلومتر  
آن طرف تر ب��ود در این دو عملی��ات به آتش 
کش��یده و به طور کامل منهدم ش��د. ما اولین 
کاري که کردیم با این دو عملیات تمام خطوط 
مواصالتي دش��من را قطع کردیم و در مرحله 
بعدي به دنبال نابودي نیروي دریایي دش��من 
بودیم. همچنین خطوط مواصالتي ما در تمام 
مدت جنگ باز بود و یک روزي هم پیش نیامد 

که این خطوط مواصالتي قطع باشد. 
ناب�ودي ني�روي درياي�ي دش�من در 

عمليات مرواريد اتفاق افتاد؟
عملیات مروارید که ناوچه پیکان در آن حضور 
داشت قسمتي از یک طرح عملیاتي کلي بود. 
بی��ش از 20 عملیات از درون ط��رح عملیاتي 
ذوالفقار درآمد که یکي از آنها عملیات مروارید 
بود. پس از انهدام سکوهاي نفتي دشمن گفتیم 
براي انهدام نیروي دریایي دشمن برنامه ریزي 
کنیم که از اطراف خطوط مواصالتي اش خارج 
ش��ود. باید بگویم در عملی��ات مروارید نیروي 
هوایي ما خیل��ي مؤثر بود و ب��االي 50 درصد 

کارها را نی��روي هوای��ي انج��ام داد. ما بدون 
پوشش نیروي هوایي نمي توانس��تیم در دریا 
حرکت کنی��م چ��ون فاصله م��ان از نیروهاي 
خودي زیاد بود و اگر بدون نیروي هوایي وارد 
عملیات مي شدیم ناوهاي دشمن مي توانستند 
ناوهاي ما را بزنند و از بین ببرند. پوشش هوایي 
توسط جنگنده هاي هوایي به خوبي انجام شد 
و در ای��ن عملیات نیروي هوای��ي نقش خیلي 

مهمی ایفا کرد.
 همچنی��ن ناوچ��ه پیکان هم نق��ش خیلي 
مهمي در این عملیات ایف��ا کرد و تقریباً 80 
درصد نیروي دریایي ع��راق در این عملیات 
از بین رفت. عملیات مروارید، مرحله  بعدي 
پس از عملیات هاي اش��کان و شهید صفري 
بود که ب��راي انهدام نیروي دریایي دش��من 

انجام شد. 
عمليات مرواري�د به لحاظ وس�عت و 
گستردگي از دو عمليات ديگر بزرگ تر 

بود؟
نمي توان این دو عملیات را با عملیات مروارید 
مقایس��ه کرد؛ چراکه آن دو عملی��ات انهدام 
س��کوهاي نفتي دش��من و قطع صادرات نفت 
ع��راق بود ول��ي عملی��ات مرواری��د درگیري 
بین دو نی��روي دریایي ب��ود و ناوچه هاي ما و 
دشمن با هم درگیر شدند. در عملیات مروارید 
ناوچه هاي کالس پیکان وارد عمل شدند و به 
خوبي توانستند آسیب  زیادي به دشمن بزنند. 
پس از عملیات مروارید، دشمن دیگر نتوانست 
حرکتي در دریا انجام دهد و ت��وان خودش را 
در دریا از دس��ت  داد.همان چند ناوچه اي هم 
که داش��تند دیگر دی��ده نش��دند و خیلي کم 
توانس��تند به دریا بیایند. پ��س از این عملیات 
دیگر از طریق هوایي و با جنگنده هاي فرانسوي 
جلو مي آمدند و ما کم دیدیم که از طریق دریا 

کاري انجام دهند. 
در پاي�ان از نق�ش و تأثي�ر ش�هيد 
محمدابراهيم همت�ي در اين عمليات 

بگوييد. 
نیروهاي زی��ادي در عملی��ات مروارید حضور 
داشتند و جانفش��اني کردند که شهید همتي 
هم یکي از همین نیروها ب��ود. در این عملیات 
چندین ناوچه حضور داشت که شهید همتي در 
یکي از ناوچه ها قرار داشت. عملیات که انجام 
شد چند واحد ش��ناور و ناوچه در منطقه بود و 
شبانه که عملیات تمام ش��د در سکوهایي که 

منهدم شده بودند پهلو گرفته بودند. 
ش��هید همتي صبح که هوا روش��ن مي شود، 
هنگام برگشت مورد هدف هواپیماهاي دشمن 
قرار مي گیرد و به شهادت مي رسد. در عملیات 
مروارید همه حضور داشتند و شهید همتي یک 
نمادي از حماس��ه نیروها در این عملیات بود. 
در نیروي دریایي ب��راي عملیات مروارید همه 
درگیر بودند و همه کار کردند و ش��هید همتي 

نمادي از جانفشاني نیروها شد. 

پس از انهدام س�كوهاي نفتي دشمن 
گفتيم ب�راي انه�دام ني�روي دريايي 
دشمن برنامه ريزي کنيم که از اطراف 
خطوط مواصالتي اش خارج شود. بايد 
بگوي�م در عملي�ات مرواري�د نيروي 
هوايي ما خيل�ي مؤثر ب�ود و باالي 50 
درصد کاره�ا را نيروي هواي�ي انجام 
داد. ما بدون پوش�ش ني�روي هوايي 
نمي توانس�تيم در دري�ا حرکت کنيم

ما با توجه به شواهدي که چند ماه قبل 
از شروع جنگ ديده بوديم، پيش بيني 
مي کرديم که احتمال جنگ وجود دارد. 
خودم احتمال درگيري بين دو کشور را 
زياد مي ديدم و يک طرح عملياتي به 
نام ذوالفقار نوش�تم. با تمام اطالعاتي 
ک�ه از خودم�ان و عراق داش�تيم اين 
طرح براي مقابله با بعثي ها نوشته شد

   احمد محمدتبريزي
نيروي دريايي ايران از همان نخستين روزهاي جنگ تحميلي، دشمن بعثي را در دريا در موضع ضعف قرار داد. انجام چند عمليات مهم در سه 
ماهه  نخست جنگ، نه تنها نيروي دريايي عراق را از بين برد بلكه راه هاي مواصالتي اين کش�ور در دريا را نيز قطع کرد. چند ماه قبل از تهاجم 
سراسري دشمن، محمدحس�ين ملک زادگان با نوش�تن طرح عملياتي ذوالفقار، مأموريت و حضور نيروي دريايي در هنگام جنگ را مشخص 
کرده بود. به همين خاطر هنگام حمله دش�من، نيروي دريايي از آمادگ�ي الزم برخوردار بود و خيلي زود مأموري�ت واحدهاي مختلف دريايي 
مشخص شد. هفتم آذر سالروز عمليات پرافتخار و غرورآفرين »مرواريد« و مزين به نام نيروي دريايي است. از اين رو با ملک زادگان از فرماندهان 
نيروي دريايي ارتش در دوران مقدس گفت وگويي انجام داديم تا اطالعات بيشتر را درباره عملكرد نيروي دريايي در زمان جنگ کسب کنيم. 

  آرمان شريف
نيروي دريايي ارتش جمهوري اس�المي ايران از همان نخس�تين روز جنگ تحميلي با 
آمادگي کامل مقابل دشمن بعثي ايستاد و اجازه نفوذ به دش�من متجاوز را نداد. قدرت 
قواي دريايي ايران سبب شد تا نيروي دريايي ارتش بعث در عرض سه ماه منهدم شود و 
ايران دست برتر را در دريا داشته باشد. در آن روزهاي سخت، نيروهاي شجاع و آماده اي 
حضور داش�تند که با رشادتش�ان نقش پررنگي در موفقيت کش�ورمان در جبهه هاي 
مختلف داشتند. شهيد محتاج عسگر از اولين شهداي نيروي دريايي شناخته مي شود 
که با شروع جنگ تحميلي آماده به خدمت ش�د و در راه ميهن و دين به شهادت رسيد. 
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