
7| روزنامه جوان |  شماره 6361  |  1443 ربیع الثان��ی   24  |  1400 آذر   9 سه ش��نبه 

88498481ارتباط با ما

جدول

پاسخ جدول شماره 6360

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6361

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

 د هـ ا و ش  گ ن ي ت ر و پ س ا 1

 ي ن و خ م ك  ي ن ر و  س م ل 2

 ر گ ج  ش ل ا  ا ف ي ا  ك ن 3

 پ ا  ن ي ر س ن  ن ا م ك  گ 4

 ا م ن و ر  ك ي ر د  ا و ر د 5

  هـ ي ر  م ي ل ك  ي س ر ا و 6

 گ  ت  ن ي م ي  ن و  ي و ل 7

 ا ب  ا ق ر و  ر ا گ ف  ي ن 8

 ر س ج  ي ا  ك ا ر ا  ك  گ 9

 ي ت ب ر ض  ل ا ف س  ل هـ د  10

 ب ر ا ي  ز ا غ ا  ا ي ل و ا 11

 ا  ر گ ت و  ذ ي ف ن ت  د و 12

 ل ج  ا و ر پ  ل ا ز  ا م ا 13

 د ب ل  ا ب و ك  س و ل ر ا ك 14

 ي ر و ك م ا د ا م  ا پ گ ن س 15
 

از باال به پايين
  1- نوعی موش��ک- پ��ول افریقای جنوبی  2- س��هل انگاری- خلق و خو- حرف بیس��ت و چه��ارم یونانی  
3-گوسفند قربانی- نماز وحشت- سوره س��بحان   4- دختر حضرت یعقوب- ناچیز- فنی در کشتی  5- خار 
سردیوار- کیسه پول- پایتخت غنا- نور اندک  6- بردش معروف است- دادگاه تجدید نظر  7- جزیره توریستی 
اسپانیا- نوردهنده- پارچه نازک  8- پرنده ای اس��ت- عظیم ترین ذخایر گاز جهان را داراست- خس خس سینه
  9- اثری از والتر اس��کات- از حکمای یونان که برای اولین بار پی به خاصیت الکتریسیته برد- کتاب شیخ مفید

  10- گرمادرمانی- بیعانه و پیش پرداخت  11- ضمیر انگلیس��ی- تنبل- حش��ره گزنده- همراه آش��غال  
12- مجمع الجزایری میان امریکای شمالی و جنوبی- کوبیدنی مطبخ- مجازات  13- براق کننده کفش- آبزی 
خوشمزه- به جز  14- پایتخت جمهوری آذربایجان- سرگشته- جست وجو  15- درخت جوان- از جاذبه های 

گردشگری زنجان

از راست به چپ
   1- کودتاچی مرداد 32- عدل و داد- بیماری سیاه زخم   2- فرمانده شهید و دالور لشکر 17 علی بن ابیطالب 
در سال های حماسه- همراه ناله   3- سمت راست- بندری در فرانس��ه- پرنده ای کوچک و آوازخوان   4- بوی 
رطوبت- چاه ها- سیاستمدار و اندیشمند ایتالیایی و صاحب اثر شهریار   5- از شما دور باد- نو عروس هزار داماد- از 
سنگ های معدنی   6- کمک- لباس کهنه و پاره- بزم و جشن   7- آنکه پندی آزادوار می دهد- تملق گویی- صوت 
درد   8- از دین برگشته- بندری در شمال- غذای مجردی     9- حرف انتخاب- دروازه بان اسبق رئال و تیم ملی 
اسپانیا- رگ های برجسته گردن   10- ظاهر س��اختمان- یار قوری- از اسامی بانوان   11- لباس زنان هندی- 
روایت کننده- غول یخی هیمالیا   12- کنایه از جهان زودگذر- از یاران امام علی- تله و دام  13- فالگیر- نمایش 
عمومی فیلم- اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی  14- گندم- کنایه از هفتمین طبقه جهنم   15- جهانگرد 

ونیزی- شیمی کربن-مدارهای الکترونیکی ظریف

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
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جدول کلمات متقاطع

يادکرد

  رزمنده رضا ميرزايي
علي روحیه بس��یار باالیي داشت و اصاًل ترس 
برایش هی��چ معنایي نداش��ت. البته مطالبي 
درباره ایشان گفته مي شود که خانواده شهید 
را ناراحت مي کند. مثاًل مي گویند مي رفت در 
عمق خاک عراقي ها و س��ر و گ��وش مي برید، 
در حالي که اصاًل اینطور نبود. ای��ن آدم آنقدر 
رئوف و مهربان بود که خ��ودش وقتي عطش 
امانش را بریده بود، آب را به اس��یر عراقي داد. 
وقتي با دش��من درگیر مي ش��د با همه توان 
مردانه مي جنگید و وقتي دشمن اسیر مي شد، 
بیشتر از نیروهاي خودش به آن اسیر محبت 

مي کرد. 
خاطرم اس��ت وقتي در ش��لمچه تعدادي 
از اس��را را گرفته و تخلیه نک��رده بودیم به 
اسرا خیره ش��ده بود و با ناراحتي نگاهشان 
مي کرد. وقت��ي مي گفتیم چ��را ناراحتي، 
مي گفت چرا اینه��ا باید چنی��ن وضعیتي 
پیدا کنن��د و   اي کاش مي فهمیدند و ما هر 
دو قوا با هم مي شدیم و سراغ دشمن اصلي 
یعني اسرائیل مي رفتیم. ضمن اینکه محکم 
مقابل دش��من مي ایس��تاد، وقتي دشمن 
تسلیم مي شد، او دلش برایشان مي سوخت. 
فرد متفکري هم بود. قبل از اینکه فیزیکي 
کار کند با فک��رش کار مي کرد. با فکر نقاط 
کور را طراح��ي و گره ها را ب��از مي کرد. به 

طراحان عملیات هم کمک مي کرد. 
رهبر انقالب از قول ش��هید  چیت سازیان این 
جمله ماندگار را فرموده که »کس��ي مي تواند 
از سیم هاي خاردار دش��من عبور کند که در 
سیم هاي خاردار نفس خود گیر نکرده باشد.« 
س��ال 60 که اوج درگیري منافقی��ن بود و در 
همدان بحران ایجاد کرده بودند و ترور داشتند، 
علي چیت س��ازیان با آن س��ن کم یکسره به 

خیابان مي آمد و گروهي را با خودش مي آورد و 
با منافقین درگیر مي شد. اگر در همدان خیلي 
از منافقین سرکوب شدند، به خاطر وحشتي 
بود ک��ه از علي چیت س��ازیان داش��تند. علي 
چیت س��ازیان در دو جبهه کار مي کرد؛ یکي 
در دفاع مقدس و در جبهه هایي که دشمن به 
ما تحمیل کرده بود و دیگری هم در داخل و با 

منافقین درگیر بود. 
  رزمنده اکبر اميرپور

یک روز یک��ي از نیرو ه��ا از من پرس��ید علي 
چیت سازیان چطور چیت سازیان شده است؟ 
گفتم از علي آقا در جنگ ش��جاع تر، مدیرتر و 
خط شکن تر زیاد دیدم، ولي دو ویژگي اخالقي 
شهید چیت سازیان، ایش��ان را ماندگار کرده 
است. اولین خصیصه اش این بود که همیشه به 
خدا توکل مي کرد. اگر به شناسایي مي رفتیم و 
به مین و مانع مي خوردیم و برمي گشتیم و به 
ایشان مي گفتیم نشد، علي آقا مي گفت نشد 
یعني چه؟ اگر به خدا توکل کنید تمام گره ها از 
پیش پایتان برداشته مي شود. اولین ویژگي اش 
توکل بر خدا بود و بعدي توسل بر اهل بیت)ع(. 
برادر و دوستانش ش��هید شده بودند و شرایط 
خیلي سختي داش��تند. کار جنگ کار آساني 
نیست. در کار شناس��ایي هر شب با مرگ سر 
و کار داش��تیم. باید روحیه نیرو ها حماس��ي 
باقي بماند تا به خوب��ي کار را انجام دهیم. هر 
زم��ان روحیه ها خراب مي ش��د مي گفت ذکر 

توسل بخوانید. 
  رزمنده مصطفي عبدالعلي زاده

رزمندگان عاش��ق دیدن شهید چیت سازیان 
بودن��د. خیل��ي از روي چه��ره ایش��ان را 
نمي شناختند، ولي نامش را زیاد شنیده بودند. 
علي آقا وارد هر محوري مي ش��د وقتي بچه ها 
متوجه حضورش مي ش��دند روحیه مضاعفي 
مي گرفتند. یک لحظه بیس��یم چي ایش��ان، 
علي آقا را شناخت و از پایین شیار فریاد زد آقاي 
چیت ساز، آقاي چیت ساز. چون صداي آب زیاد 
بود چند بار نام شهید چیت س��ازیان را فریاد 
زد. همه رزمندگاني که اسم ایشان را شنیده و 
مشتاق دیدنشان بودند خیال کردند این آدم از 
جاي خاصي بیرون خواهد آمد. ناگهان شهید 
چیت س��ازیان از زیرپاي رزمندگان بلند شد. 
نمي دانید چه محش��ري به پا شد. نیرو ها همه 

گریه مي کردند. 

نگاهي به عمليات طريق القدس در اواسط آذر1360 عملياتي که امام آن را فتح الفتوح ناميد

 »توکل بر خدا«ي فرمانده
 گره گشاي تمام مشكالت بود

فتح بستان شمارش معكوس اخراج دشمن بود

شهيد علي چيت سازيان در آيينه کالم همرزمان

عل�ي چيت س�ازيان در دو جبهه 
کار مي کرد؛ يك�ي در دفاع مقدس 
و در جبهه هاي�ي که دش�من به ما 
تحمي�ل کرده ب�ود و ديگ�ری هم 
در داخ�ل و با منافقي�ن درگير بود

   غالمحسين بهبودي
هش�تم آذر 1360 عمليات طريق القدس 
با هدف آزادسازي بس�تان و روستاهاي 
اط�راف آن و همچنين دس�تيابي ايران 
به م�رز چزابه آغاز ش�د. طري�ق القدس 
اولين قدم در سلس�له عمليات موس�وم 
به ط�رح کربال ب�ود. اين طرح را ش�هيد 
صياد ش�يرازي و فرماندهان س�پاه براي 
بي�رون راندن ق�دم ب�ه قدم دش�من از 
مناطق اش�غالي اش در اي�ران پايه ريزي 
کرده بودند، در حالي که درست 40 سال 
پي�ش در چنين روزهاي�ي رزمندگان در 
جبهه مياني خوزستان وارد يک عمليات 
مه�م، خوني�ن و سرنوشت س�از ش�ده 
بودند، نگاهي به عملي�ات طريق القدس 
مي اندازي�م.  آن  انج�ام  ش�رايط  و 

      
   شروع ظفرمند

س��ال دوم جنگ ب��ا برتري محس��وس ایران 
آغاز شد. اگر یک س��ال قبل در اولین روزهاي 
مهر 1359، مرتب اخبار س��قوط یک شهر یا 
منطق��ه اي در جبهه جنوب و غ��رب به گوش 
مي رس��ید، اکنون زمان آن فرا رس��یده بود تا 
نیروهاي ایراني برتري خود را به دشمن دیکته 
و هر روز شکس��تي را به او تحمی��ل کنند. در 
اولین روزهاي سال دوم جنگ، ایران توانست 
در عملیات ثامن االئمه)ع( حصر یکساله آبادان 
را بش��کند و عراق را از اطراف این شهر مهم و 
اقتصادي عقب براند. شکس��ت حص��ر آبادان 
اگرچه اولین شکست بزرگ دش��من بود، اما 
به لحاظ منطقه عملیات��ي چندان بزرگ نبود 
و نهایتاً در یک روز )پنج��م مهر1360( انجام 
گرفت و به یک پیروزي قطعي و شیرین منجر 

شد. 
   منطقه استراتژيک

اما طریق القدس که دو ماه پس از ثامن االئمه)ع( 
اجرا شد، اهمیت هاي خاص خود را داشت. اول 
اینکه عراق به خوبي مي دانس��ت این عملیات 
قدم بلندي از س��وي ایران براي بیرون راندن 
او از تمامي متصرفاتش اس��ت. موقعیت شهر 
بس��تان و تنگه چزاب��ه به این ص��ورت بود که 
در مرکز خوزستان قرار داش��ت و ارتباط بین 
جبهه ش��مال و جن��وب خوزس��تان را قطع 
مي ک��رد. آن روزها عراق بعثي هم در ش��مال 
و هم در جنوب خوزس��تان متصرفات وسیعي 
داشت. در ش��مال، عراق توانس��ته بود خود را 
در اولین روزهاي جنگ به نزدیکي هاي کرخه 
برساند. هرچند حضور او در این منطقه با فراز و 
فرودهایي همراه بود، اما نهایتاً مقارن با عملیات 
طریق القدس، عراق دس��ت برتر را در ش��مال 

خوزستان داشت. 
در جنوب خوزستان نیز بعثي ها شهري چون 
خرمشهر را در تصرف داشتند و در این منطقه 
)جنوب خوزستان( عراق چیزي حدود 6هزار 
کیلومتر مرب��ع از خاک م��ا را در تصرف خود 
داشت. بستان دقیقاً در مرکز خوزستان ارتباط 
جبهه هاي ش��مال و جنوب خوزستان را قطع 
مي کرد. از سوي دیگر در صورت از دست رفتن 
بس��تان و تنگه چزابه، عراقي ها براي برقراري 
ارتباط بین دو جبهه ش��مالي و جنوبي خود، 
مجبور بودند منطقه هورالعظیم را دور بزنند و 
با سختي هاي بسیاري همراه شوند. این مسائل 
باعث شده بود تا بعثي ها اهمیت فوق العاده اي 

براي حفظ بستان و چزابه قائل شوند. 
   علت نامگذاري

همانطور که گفته شد، عملیات طریق القدس 
اولین گام از طرح کربال بود. پیشتر قرار بود نام 

آن را کربالي یک بگذارند ام��ا چون مقارن با 
انجام این عملیات، عربس��تان در پي برگزاري 
کنفرانس »فاس« با حضور س��ران کشورهاي 
مسلمان به منظور پرداختن به مسائل فلسطین 
بود و بس��یاري از کارشناس��ان و تحلیلگران، 
نتیجه عملي این همای��ش را حمایت از رژیم 
اسرائیل و تضعیف عملي فلسطیني ها ارزیابي 
مي کردن��د، بنابرای��ن ن��ام عملی��ات »طریق 
القدس« گذاش��ته شد تا نش��ان داده شود که 
سرزمین هاي اش��غالي فلس��طیني ها فقط با 
برگزاري جلس��ه و همایش و یک نشس��ت و 
برخاست آزاد نمي ش��ود بلکه با انسجام ملت 
فلسطین و با انجام یک سلسله عملیات نظامي 
از سوي کش��ورهاي اس��المي، مي توان امید 
داشت تا س��رزمین هاي فلس��طین از چنگال 

اسرائیل آزاد شوند. 
   عمليات خونين

طریق القدس طي یک هفته از هشتم تا پانزدهم 
آذر 1360 انجام گرفت. ایران تقریباً به تمامي 
اهدافي که مدنظر داشت رسید و با آزادسازي 
بس��تان، نتایجي همچون قط��ع ارتباط میان 
نیروهاي دشمن در شمال غربي و جنوب غربي 
خوزستان، آزاد سازي 70 روس��تاي منطقه و 
پنج پاسگاه مرزي، تصرف و تأمین تنگه چزابه، 
تأمین مرز مشترک و دسترسي به هورالهویزه 
و پاکسازي 800 کیلومتر مربع از وجود دشمن 

به دست آمد. 
اما این عملی��ات خصوصاً در بحث تس��لط به 
پل س��ابله، با تقدیم ش��هداي بسیاري حاصل 
آمد. سابله پلي اس��ت روي رودخانه سابله که 

سوسنگرد را به بس��تان وصل مي کند. دشمن 
این پل اس��تراتژیک را در 28 مه��ر 1359 به 
اشغال درآورده بود. زماني که رزمنده ها براي 
آزادس��ازي این پل در عملیات طریق القدس 
اقدام کردن��د، بیش از یک س��ال از تصرف آن 
توسط دشمن مي گذشت و عراقي ها اقدامات 
تأمیني همانند گذاشتن س��نگرهاي کمین و 
دیگر موانع را براي حفظ پل سابله انجام داده 
بودند. جنگ ت��ن و تانک و گلول��ه و خون در 
آزادسازي پل سابله به عینه دیده شد و این پل 

به سختي به تصرف رزمندگان درآمد. 
در عملیات طریق القدس تقریباً تلفات نیروهاي 
خودي سه برابر دش��من بود. طبق آماري که 
بعدها ارائه ش��د، ایران تقریباً در این عملیات 
6هزار ش��هید و مج��روح داد. چنی��ن تلفاتي 
تا آن موقع از جنگ بی س��ابقه ب��ود. به همین 
دلیل پس از عملیات طریق القدس تعدادي از 
فرماندهان گردان استعفا کردند، چراکه عنوان 
مي کردند نمي توانند مسئولیت خون این تعداد 
از جوانان کشورشان را برعهده بگیرند! هرچند 
عراقي ها در این عملیات تلفات کمتري دادند، 
اما طریق  الق��دس یک شکس��ت قطعي براي 
دشمن بود و ضربه اساسي به ستون فقرات او در 
داخل خاک ایران زد. چنانچه پس از عملیات 
طریق القدس زنگ پایان اش��غال دش��من در 

کشورمان نواخته شد. 
  آخرين تالش هاي صدام

پس از تصرف پل و منطقه س��ابله، این منطقه 
آنقدر براي دش��من اهمیت داشت که در 13 
آذر سعي کرد مجدداً به س��ابله بیاید و آنجا را 
اش��غال کند اما تجمع نیروهاي پیاده و زرهي 
ایراني در قسمت شمال پل سابله، موجب شد 
تا عراقي ها با تحمل تلفات س��نگین، چندین 
کیلومتر نیز عقب نشیني کنند و در نهایت در 
جنوب منطقه سابله مستقر شوند. نقطه پایان 
عملیات طریق القدس، تالش نیروهاي مسلح 
ایران براي پاکس��ازي محدوده اي به وس��عت 
70 کیلومتر مربع بود که بین جنوب س��ابله و 
شمال رودخانه نیسان قرار داشت و تا آن زمان، 
همچنان در اشغال نیروهاي عراقي باقي مانده 
ب��ود. فرماندهان ایراني پ��س از انجام مباحث 
مانور و اقدامات شناسایي و آماده سازي نیروها 
قصد داشتند این منطقه را نیز تصرف نمایند، 
ولي قبل از ش��روع عملیات، فرمانده عراقي به 
اش��تباه تاکتیکي خود مبني بر حضور در یک 
منطقه محص��ور با موانع طبیعي پ��ي برد و بر 
همین اساس در تاریخ 30 آذر 1360 )15 روز 
پس از اتمام عملیات طریق القدس( در پوشش 
آتش ش��دید توپخانه، نیروهاي خود را از این 

منطقه خارج کرد. 

   فتح الفتوح
پی��روزي در عملی��ات طریق الق��دس پس از 
شکس��ت حصر آبادان، یک پیروزي بزرگ در 
تاری��خ جنگ ت��ا آن زمان به ش��مار مي رفت. 
حالوت این پیروزي به قدري براي ملت ایران 
شیرین بود که حضرت امام یکي از تاریخي ترین 
پیام هاي خ��ود در خصوص دف��اع مقدس را 
صادر کردند و طریق القدس را »فتح الفتوح« 

نامیدند.
 حضرت ام��ام در پیامش��ان گفت��ه بودند: »و 
این اس��ت فتح الفت��وح، من به مل��ت ایران و 
به فرماندهان ش��جاع قبل از اینک��ه پیروزي 
ش��رافتمندانه و بزرگ خوزس��تان را تبریک 
بگویم وج��ود چنین رزمندگان��ي را که در دو 
جبهه معنوي و صوري و ظاهر و باطن از امتحان 
س��رافراز بی��رون آمده اند تبری��ک مي گویم. 
مبارک باد بر کشور عزیز ایران و بر ملت شریف، 
رزمندگاني چنین قدرتمند و عاشقاني چنین 
محو جمال ازلي و سربازاني چنین دلباخته که 
شهادت را آرزوي نهایي خود و جانبازي در راه 
محبوب خود را آرمان اصیل خویش مي دانند.« 
برخي به اشتباه تصور مي کنند فتح الفتوح نام 
دیگر عملیات فتح المبین است که سه ماه پس 

از طریق القدس انجام گرفت. 
گفته مي ش��ود صدام رجزخواني هاي بسیاري 
در خصوص عملیات طریق القدس انجام داده 
و گفته بود اگر ایراني ها بتوانند بس��تان را پس 
بگیرند، او کلید خرمش��هر را ب��ه آنها خواهد 
داد. بعدها صدام همین ح��رف را در خصوص 
خرمش��هر تکرار ک��رد و گفت اگ��ر ایراني ها 
خرمش��هر را پس بگیرند، کلید بصره را به آنها 

خواهد داد که در هر دو مورد خلف وعده کرد!
  اصالح رابطه امريكا و عراق

آنطور که وفیق سامرایي از افسران ارشد ارتش 
عراق سال ها پس از اتمام دفاع مقدس در کتاب 
خود به نام »ویراني دروازه ش��رقي« نوش��ت، 
شکس��ت عراق در عملی��ات طریق القدس به 
قدري براي امریکایي ها سنگین بود که سعي 
کردند براي جلوگیري از شکس��ت هاي دیگر 

صدام، با او ارتباط بگیرند.
 ب��ه همین دلی��ل ویلیام کیس��ي رئیس وقت 
سازمان س��یا به اردن س��فر و در فرودگاه این 
شهر با علي شیمیایي از نزدیکان صدام مالقات 
مي کن��د و عنوان م��ي دارد که امری��کا حاضر 
اس��ت دقیق ترین اطالعات رصد شده توسط 
ماهواره ها و آواکس هاي امریکایي را در اختیار 
عراق قرار بده��د تا در حمالت بع��دي ایران، 

آگاه تر و هوشیارتر باشند. 
این ادع��اي وفیق س��امرایي بعدها از س��وي 
امریکایي ها نیز م��ورد تأیید ق��رار گرفت. در 
واقع شکست صدام در جبهه میاني خوزستان، 
به همگان نش��ان داد که عمر تجاوز دش��من 
در خ��اک ایران کوت��اه خواهد ب��ود. با چنین 
اهمیتي اس��ت که مي بینیم حض��رت امام در 
میان چندی��ن عملیات بزرگ دف��اع مقدس، 
اصطالح غرورآفرین »فتح الفتوح« را براي این 

عملیات به کار مي برند. 

حالوت اين پي�روزي به ق�دري براي 
ملت ايران شيرين بود که حضرت امام 
يكي از تاريخي ترين پيام هاي خود در 
خصوص دفاع مقدس را صادر کردند و 
طريق القدس را »فتح الفتوح« ناميدند

پس از عمليات طريق القدس تعدادي 
از فرماندهان گردان اس�تعفا کردند، 
چراکه عن�وان مي کردن�د نمي توانند 
مس�ئوليت خون اين تعداد از جوانان 
کشورشان را برعهده بگيرند! هرچند 
عراقي ه�ا در اي�ن عملي�ات تلف�ات 
کمتري دادند، ام�ا طريق  القدس يک 
شكس�ت قطع�ي ب�راي دش�من بود

  آرمان شريف
شهيد علي چيت سازيان به عنوان فرمانده اطالعات و عمليات لشكر انصارالحسين )ع( 
در دوران دفاع مقدس، مجاهدت هاي زيادي از خود نشان داد و حضورش موجب دلگرمي 
ديگر نيروها بود. مردم شهر همدان ارادت خاص و ويژه اي به فرمانده بزرگ شهرشان دارند 
و به وجودش افتخار مي کنند. شهيد چيت سازيان در روز چهارم آذر 1366 حين انجام 
يک مأموريت گشت شناسايي به شهادت رسيد و داغ بزرگي را بر دل مردم ايران گذاشت. 
همرزمان شهيد به مرور خاطراتي از اين فرمانده بزرگ مي پردازند که در ادامه مي خوانيد. 
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