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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

به عنوان خبرنگار حوزه دفاع مقدس بارها تصوير 
ش�ما را در جمع فرماندهان ميداني جنگ ديده 
بودم، برايم جالب بود بدانم اين شخص کيست و 

چطور وارد جريان انقالب شده است؟
من متولد س��ال 1337 در اصفهان هس��تم. مدتي هم در 
شهر قم زندگي کرده ام. ماجراي پیوستنم به جریان انقالب 
مربوط به زمان خدمت سربازي ام مي شود. اوج انقالب بود 
که حضرت امام پیام دادند باید نیروهاي انقالبي درون ارتش 
شناسایي و جذب شوند. ما هم تصمیم گرفتیم طبق همین 
فرمان، بچه هاي انقالبي ارتش را شناس��ایي کنیم. از محل 
خدمت خودمان که پادگان نیروي دریای��ي در تهران بود، 
شروع کردیم و رفته رفته کارمان را گس��ترش دادیم. خود 
من بارها با لباس شخصي به شهرهاي مختلف مثل شیراز، 
اصفهان و تبریز و... رفتم. کم کم یک ش��بکه اي از نیروهاي 
انقالبي ارتش را ایجاد کردیم و با ه��م ارتباط گرفتیم، اوج 

کارمان در شهر اصفهان بود. 
اصفهان محل خدمت ش�هيدصياد شيرازي بود. 
اگر درست حدس زده باشم ارتباط شما با ايشان از 

همان رفت و آمدتان به اصفهان صورت گرفت؟
شهیدصیاد شیرازي را خدا رحمت کند. ایشان و امیر صالحي 
از نفرات سرش��ناس انقالبي ارتش بودند که در اصفهان با 
آنها ارتباط گرفتم. افس��ران انقالبي ارتش نیاز داشتند که 
از طریق برخي از نفرات با بی��رون پادگان ارتباط بگیرند. ما 
سعي مي کردیم این پل ارتباطي را براي شان فراهم کنیم. از 
همان زمان یک نوع ارتباط نزدیکي با شهیدصیاد شیرازي 
برقرار کردم. منظ��ورم صرفاً یک ارتب��اط کاري و مرتبط با 
مسائل انقالب نیست. با هم دوست شده بودیم و حتي ارتباط 
خانوادگي داشتیم تا بعد از پیروزي انقالب و شروع جنگ و تا 

زمان شهادت شان این ارتباط ادامه پیدا کرد. 
ش�ما در جريان انقالب با ارت�ش کار مي کرديد، 

چطور شد که به عضويت سپاه درآمديد؟
عرض کردم که م��ن در مقطع انقالب س��رباز ارتش بودم. 
انقالب که پیروز شد، هنوز یکي دو ماهي از خدمتم باقي مانده 
بود. در ارتباط گیري هایم با نیروهاي انقالبي ارتش با فضاي 
آن و نفراتش آشنایي پیدا کرده بودم. همین ها هم باعث شد 
صرفه نظر از فعالیت هاي دیگري که در جریان انقالب داشتم، 
به همراه نفرات نخبه و ارشد انقالبي ارتش نظیر شهیدصیاد 
شیرازي، در سازماندهي و بازس��ازي ارتش پس از پیروزي 
انقالب نقش ایفا کنیم. از طرفي در اصفهان یک بس��یجي 
شکل گرفته بود با عنوان تشکیالت دفاع شهري که جریان 
انقالب را در این شهر هدایت مي کرد. نفراتي مثل آقاي رحیم 
صفوي، شهیدفضائلي، شهیدخلیفه س��لطاني و من در آن 
فعالیت مي کردیم. همین دفاع شهري هسته اصلي سپاه در 
اصفهان را تشکیل داد و بالطبع بنده هم از روز تأسیس سپاه 
به عضویت آن درآمدم. بنابراین هم در ارتش و هم در سپاه 
فعالیت مي کردم. همان زمان ها یکي از دوستانم به شوخي 
 گفت تو اگر شهید بشوي در تشییع پیکرت هم از سپاه آدم 

مي آید، هم از ارتش و هم از شهرباني.
حضورتان در کنار شهيدصياد شيرازي به عنوان 
مشاور ايشان از طريق همين فعاليت هاي تان در 

ارتش بود؟
تقریباً از همین طری��ق بود، اما با کم��ي فاصله. چون چند 
ماهي بعد از پیروزي انقالب قضیه کردستان پیش آمد و از 
اصفهان سه گروه عمده به کردستان اعزام شدند. یک گروه 
به فرماندهي آقاي رحیم صفوي، یک گروه هم به فرماندهي 
شهیدصیاد شیرازي و یک گروه دیگر که من توفیق داشتم 
با هر سه گروه به آنجا اعزام شوم. بعد از مدتي فرمانده سپاه 

کردستان شدم و سپس جنگ تحمیلي شروع شد و بنده یک 
مدتی هم فرمانده منطقه سه کشوري یا همان استان هاي 
گیالن و مازندران شدم. در همین سمت خدمت مي کردم 
که شهیدصیاد شیرازي به من تلفن کردند و خواستند که 
پیششان بروم. دقیقاً یادم نیست سال 61 بود یا 62. آن زمان 
ایش��ان فرمانده نیروي زمیني ارتش شده بودند و به همراه 
محسن رضایي هر دو جنگ را مدیریت مي کردند. خالصه 
پیش ایش��ان رفتم و گفتند که مي خواهند من مشاورشان 
بشوم. بیشتر منظورشان این بود که رابط بین ارتش و سپاه 
باش��م و از مش��اوره هاي بنده در همین خصوص استفاده 
کنند. خب من هم یک س��پاهي بودم و در این نهاد انقالبي 
سمت هاي فرماندهي هم داشتم. حاال قرار شده بود مشاور 
فرمانده نیروي زمیني ارتش آن هم در شرایط خطیر جنگ 
بشوم. واقعاً نمي دانستم باید چه کار کنم، همان زمان ها یک 
دیداري با حضرت امام داشتیم و من موضوع را با ایشان مطرح 
کردم، نه اینکه بگویم حضرت امام من را شخصاً مي شناخت. 
به عنوان یک پاسدار جوان مسئله اي را با ایشان طرح کردم و 
گفتند که هر کمکي از دستت برمي آید براي خدمت به ارتش 
و سپاه انجام بده. حرف ایشان باعث شد یک تکلیف شرعي 

هم به دوشم گذاشته شود و نهایتاً پذیرفتم. 
از داخ�ل خود س�پاه مش�كلي ب�ا اي�ن موضوع 
نداشتند؟ منظورم آقاي محسن رضايي فرمانده 

وقت سپاه است. 
همان روزها یک جلسه اي در س��تاد نیروي زمیني برگزار 
شد. آقاي محس��ن رضایي و شهیدصیاد ش��یرازي حضور 
داشتند. بعد از جلس��ه آقاي رضایي به من گفتند که برادر 
صیاد شیرازي مي خواهند ش��ما مشاورشان بشوید، گفتم 
بله به خودم گفته بودند، نظر شما چیست؟  ایشان گفتند، 
مشکلي ندارد، ولي چند شرط دارد؛ شرط هایش را هم گفت. 
نگران بود مبادا مش��کلي پیش بیاید، مي خواستند بیشتر 
با ایشان هماهنگ باشم. گفتم اگر قرار است من رابط بین 
ارتش و سپاه باشم، نمي خواهم به یک طرف تمایل داشته 
باش��م. مي خواهم خالص و مخلص کارم را انجام بدهم. اگر 
نمي خواهید که نمي روم. ایشان گفت، نه برو و من هم گفتم 
براي اینکه خیال تان راحت بشود، موضوع را با حضرت امام 
هم در میان گذاشته ام و ایشان سفارش و توصیه کردند که 

در این خصوص کمک کنم. 
شهيد صياد شيرازي بيشتر روي چه موضوعاتي از 

شما نظر خواهي مي کردند؟
در س��ه مورد از من همفکري مي خواس��تند. یکي در مورد 
مسائل مدیریتي داخل ارتش که حتي در انتخاب فرماندهان 
هم از من نظرخواهي مي کرد. خب بنا ب��ه تجربیاتي که از 
قبل داشتم، مي توانستم مشاوره بدهم. یک اخالقي هم که 
شهیدصیاد شیرازي داشت، نمي خواست نظرش را تحمیل 
کند. مثاًل اگر روي انتخاب یک ش��خص نظر مثبت داشت 
و من به دالیل��ي با او هم عقیده نب��ودم، آنقدر رویش بحث 

مي کردیم که نهایتاً من مي گفتم شما تصمیم گیرنده اي و 
خودت باید نظر آخر را بدهي. مورد دوم درخصوص ارتباط 
با سپاه بود که اگر مشکل یا اختالفي پیش مي آمد، حتماً با 
من مش��ورت مي کردند که چطور با این موضوع یا اختالف 
برخورد داشته باش��م. یک کار خوبي که در این مشاوره ها 
انجام می گرفت، بحث در اختیار گذاشتن امکانات ارتش براي 
بچه هاي سپاه و بسیج بود. چه امکانات آموزشي چه امکاناتي 
نظیردادن تسلیحات، ادوات، پش��تیباني و اینطور چیزها. 
خیلي وقت ها دوستان از سپاه به من مراجعه و نیازهاي شان 
را به من منتقل مي کردند. خب ارتش یک نیروي باسابقه بود 
و امکاناتي داشت که نهاد تازه تأسیس سپاه از آنها بي بهره 
بود. شهیدصیاد شیرازي واقعاً در ارائه پشتیباني به بچه هاي 
س��پاه چیزي کم نمي گذاشت. من هم مش��اوره الزم را در 
اختیارشان مي گذاشتم. در بحث مقدمات عملیات ها هم از 
من مشاوره مي گرفت. البته بیشتر ناظر به مقدمات معنوي 
بود. یاد ندارم شهیدصیاد شیرازي بدون توسل به عملیاتي 
ورود کرده باشد. خصوصاً توس��ل به امام رضا)ع(  که ایشان 
حتماً قبل از هر عملیاتي به زیارت بارگاه ملکوتي امام هشتم 
مي رفت. حتي اگر زمان کافي در اختیار نداشتیم، شب دیر 
وقت با هواپیما مي رفتیم زیارت و صبح زود دوباره به منطقه 

برمي گشتیم. 
چه نوع رابط�ه اي بين فرماندهان س�پاه و ارتش 
در فضاي جبهه ها حاکم بود؟ خصوصًا در شرايط 

عملياتي که حساسيت هاي خودش را دارد. 
من مایل نیستم در مورد عملیات ها جزء به جزء صحبت کنم، 
ولي آن چیزي که بیشتر به چش��م مي آمد یک نوع برادري 
و رفاقت در عین اختالف نظرها ب��ود. مثاًل درخصوص یک 
عملیات یا شیوه ورود به آن اختالف نظرهایي پیش مي آمد. 
در آن جلسه هیچ کدام از طرفین نمي توانستند دیگري را 
قانع کنند. کار به قهر و این چیزها نمي کشید و به هم فرصت 
مي دادند، بروند فکر کنند و مشورت بگیرند و بار دیگر دوباره 
روي آن موضوع بحث مي کردند تا به یک نتیجه اي برسند. 

از موضع برابر با هم بحث مي کردند؟
بله. برابر بود. فرماندهي جنگ یک مقطعي برعهده مرحوم 
هاشمي رفسنجاني و یک مقطعي هم برعهده مقام معظم 
رهبري بود. اگر این دو حضور نداشتند، شهیدصیاد شیرازي 
و آقاي محسن رضایي در موضع برابر با هم بحث مي کردند. 

یکي نماینده ارتش و دیگري نماینده سپاه بود. 
اما يكسري ش�ائبه هايي درخصوص اختالف بين 
ارتش و سپاه مطرح شده بود که بيشتر خبرنگاران 
خارج نشين روی آن مانور مي دادند، پاسخ شما به 

اين شائبه ها چيست؟
عرض کردم ک��ه اختالف نظرهایي هم بین ارتش و س��پاه 
روي مثاًل فالن عملیات یا انتخاب ف��الن منطقه عملیاتي  

وجود داش��ت. خب استراتژیس��ت هاي مختلف روي یک 
موضوع حساس مانند جنگ با هم بحث مي کردند و قاعدتاً 
اختالف نظرهایي به وجود مي آمد. حتي در رده هاي پایین تر 
برتري خواهي ارتشي یا سپاهي هم مي توانست وجود داشته 
باشد. یکسري هم نظراتي را مطرح مي کردند به این مضمون 
که سپاهي ها همان انقالبي ها هستند و ارتشي ها کساني که 
به انقالب پیوسته اند، اما نهایتاً این دو به رغم اختالف نظر یا 
سلیقه هایي که پیش مي آمد، با هم کار مي کردند و به یکدیگر 
فرصت مي دادند تا نظرات شان به هم نزدیک شود. یادم است 
آن زمان یک شعاري طرح شده بود که ارتشي و سپاهي دو 
لشکر الهي. بعدها این شعار تغییر کرد و شد، ارتشي و سپاهي 
یک لشکر الهي. این شعارها براي تلطیف فضاي بین ارتش و 
سپاه طرح مي شد و نهایتاً این دو نیرو تا انتهاي دفاع مقدس 

در کنار هم با دشمن جنگیدند. 
شهيدصياد شيرازي س�ال 65 از فضاي جبهه ها 
دور شد و به تهران برگشت. جاي ايشان هم امير 
حسني سعدي فرمانده نيروي زميني ارتش شد، 
در اين دوره شهيدصياد شيرازي چه سمتي را بر 

عهده داشتند؟
ایشان با سمت مشاور حضرت امام در ش��وراي عالي دفاع 
خدمت مي کرد. با این پسوند که حضرت امام فرمودند: تمام 
اعمال آقاي صیاد ش��یرازي مورد رضایت خدا بوده است و 
خدمات خالصانه ایشان را تأیید کردند. هرچند شهید صیاد 
شیرازي از فضاي جبهه ها دور شد، اما به این معني نبود که از 
جنگ هم کناره گرفت. به نظر من ایشان در این دوره بیشتر 
از قبل فعالیت مي کرد و اگر هم کاستي بود به سلسله مراتب 
گزارش مي داد و طرح هایي را براي پیشبرد امور در جبهه ها 

ارائه مي کرد. 
در صحبت هايتان اشاره به روحيه معنوي شهيد 
صياد شيرازي کرديد، خوب اس�ت در ايام هفته 
دف�اع مقدس حس�ن ختام اي�ن گفت و گ�و را به 

خاطراتي از ايشان اختصاص بدهيم. 
این ش��هید بزرگوار اخالق هاي خاصي داش��ت. مثاًل در 
مناطق عملیاتي صبح که براي نماز بیدار مي ش��د، حتماً 
دیگر فرمانده��ان را بیدار مي کرد تا با ه��م نماز بخوانند. 
بعد ش��روع مي کرد ب��ه ورزش صبحگاه��ي و خیلي زیبا 
این ورزش ها را انجام مي داد. به هر ش��هري یا منطقه اي 
که مي رفتیم، حتماً روحاني یا عالم آن ش��هر را شناسایي 
مي کردیم و به دی��دارش مي رفتیم. آنجا مي گفت ش��ما 
براي ما صحبت کنید تا ما شنونده باشیم. بعد نکاتي را از 
صحبت هاي حضرات عظام یادداشت مي کرد. به گمانم باید 
چند دفتر از همین احادیث و نکاتي که یادداشت کردند، 
وجود داشته باشد. شهیدصیاد شیرازي ارادت خاصي به 
آیت اهلل بهاءالدیني داش��ت. این روحاني عظیم الش��أن را 
رزمنده هاي دفاع مقدس به خوبي مي شناس��ند. آیت اهلل 
بهاءالدیني تعبیر جالبي از ش��هید صیاد شیرازي دارند. 
ایشان گفته اند: »صیاد شیرازي یک روحاني است.« شاید 
هیچ کسي نتوانسته به این زیبایي شخصیت شهیدصیاد 
شیرازي را تعریف کند. من دو بار در دفاع مقدس مجروح 
شدم که هر دو بار در حضور شهیدصیاد شیرازي بود. یکبار 
قبل از شروع جنگ در کردس��تان وقتي که ضدانقالب به 
سمت ماشین مان شلیک کرد، اتومبیل ما به کوه برخورد 
کرد. بار دوم در اس��الم آباد براي دیدن یک شخصي رفته 
بودیم که در برگشت گلوله خمپاره دشمن به اتومبیل مان 
خورد و در آن حادثه شهیدصیاد شیرازي پایش به شدت 

مجروح شد و من هم از ناحیه کتف مجروح شدم. 

ش�هيدصياد ش�يرازي ارادت خاص�ي 
ب�ه آي�ت اهلل بهاءالدين�ي داش�ت. اين 
روحان�ي عظيم الش�أن را رزمنده ه�اي 
دفاع مق�دس ب�ه خوب�ي مي شناس�ند. 
آيت اهلل بهاءالديني تعبير جالبي از شهيد 
صياد ش�يرازي دارند. ايش�ان گفته اند: 
»صياد ش�يرازي ي�ک روحاني اس�ت«

از روز تأس�يس س�پاه ب�ه عضوي�ت 
آن درآم�دم. بنابراي�ن ه�م در ارتش و 
هم در س�پاه فعالي�ت مي ک�ردم. همان 
زمان ه�ا يك�ي از دوس�تانم به ش�وخي 
مي گف�ت، ت�و اگ�ر ش�هيد بش�وي در 
تش�ييع پيك�رت ه�م از س�پاه آدم 
مي آيد، ه�م از ارتش و هم از ش�هرباني

   عليرضا محمدي
تصويري از فرماندهان ميداني دفاع مقدس وجود دارد که در فضاي مجازي زياد ديده مي شود. در جمع چهار نفره داخل اين تصوير محسن رضايي، رحيم صفوي و شهيدصياد 
شيرازي چهره هاي آشنايي هستند، اما نفر چهارمي هم در عكس ديده مي شود که با لباس شخصي داخل جمع يونيفرم پوش فرماندهان  جلب توجه مي کند. وي که بارها 
در شرح نوشته اين تصوير از عنوان »ناشناس« برايش استفاده شده، دکتر محمودرضا اميني از سربازان انقالبي ارتش و از مؤسسان سپاه اصفهان است که ماجراي جالبي 
در دفاع مقدس دارد. او يک سپاهي بود که به واسطه دوستي و ارتباط ديرينه اش با شهيدصياد شيرازي، مشاور فرمانده وقت نيروي زميني ارتش مي شود! به مناسبت 

هفته دفاع مقدس گفت و گوي ما با اين رزمنده پيشكسوت را پيش رو داريد. 

گفت و گوي »جوان« با رزمنده عضو سپاه که مشاور فرمانده وقت نيروي زميني ارتش در دفاع مقدس بود

شهید صیاد بستر بزرگی در پشتیبانی از سپاه فراهم کرد
اوايل انقالب هم در ارتش خدمت مي کردم هم در سپاه!
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