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  دو روي متفاوت
اگر صرفاً دو س��ال اول جنگ را دو روي 
يك سكه در نظر بگيريم، هر روي آن با 
طرف ديگرش كاماًل متفاوت بود. در دو 
ماه نخست شروع جنگ، پيشروي هاي 
ارت��ش بع��ث ع��راق ح��دود 14هزار 
كيلومت��ر از خاك كش��ورمان را به كام 
اش��غال كش��اند. بعد دوران حدوداً 10 
ماهه ركود در جنگ به وجود آمد. علت 
اصلي ناكارآمدي حم��الت ايران براي 
بيرون راندن دشمن، اختالفاتي بود كه 
به جهت وجود بني صدر در بين نيروهاي 
ايراني ايجاد مي شد. در اين دوره تقريباً 
چهار عمليات بزرگ عليه دشمن انجام 
گرفت كه هيچ كدام موفقيت آميز نبود 
خصوص��اً دو عمليات نص��ر و توكل در 
آخرين ماه هاي س��ال 59 ك��ه با تلفات 
قابل توجه نيروي زرهي كشورمان هيچ 

دستاوردي را عايد ما نكرد. 
  اتحاد و تغيير تاكتيك

بعد از فرار بني صدر در آخرين روزهاي 
خرداد 60 و اتحاد بين س��پاه و ارتش، 
دوران ركود در جبهه ها تمام ش��ده به 
نظر مي رسيد، چراكه استراتژي جنگ 
كالس��يك بني صدر به اتمام رسيد و 
نيروهاي ايراني با تغيير تاكتيك هاي 
جنگي، خود را آماده رويارويي حماسي 
با دشمن كردند. به اين ترتيب دو عامل 
اصلي در جبهه ايران تغيير يافته بود؛ 
اولي اتحاد بين نيروهاي ارتش و سپاه 

و دومي تغيير تاكتيك ك��ه ديگر قرار 
نب��ود با دان��ش رزم منظم ب��ه مصاف 
دشمن برويم. اگر تا آن زمان عمليات 
ما در روش��نايي روز و طبق شيوه هاي 
جنگ كالس��يك صورت مي گرفت، از 
اين پس قرار ش��د تا روي قدرت ايمان 
نيروهاي مردمي و رزمندگان س��پاه و 
ارتش حساب بيشتري باز شود. به اين 
ترتيب ق��درت نيروهاي مردمي يعني 
آن چيزي كه دش��من در محاسباتش 
به آن توجه نداشت، برگ برنده ايران در 

ميدان هاي نبرد شد. 
  روي ديگر سكه

با آغاز دومين سال جنگ، روي ديگر 
س��كه رخ نش��ان داد و عمليات ثامن 
االئمه)ع( اولين شكست بزرگ دشمن 
را رقم زد. تا آن زم��ان ايران در برخي 
جبهه ها نظير سوس��نگرد، بس��تان، 
س��رپل ذهاب و قصر ش��يرين، شاهد 
پيروزي هاي نسبي و مقطعي بود، اما 
هربار دشمن يا در همان منطقه اي كه 
ايران عمليات كرده بود مجدداً مسلط 
)چنانچه سوسنگرد س��ه بار دست به 
دست ش��د(  يا در منطقه ديگري وارد 
عمل می ش��د و شكس��تش را جبران 
مي كرد. اما با شكس��ت حصر يكساله 
آبادان كه بعد از اهواز مهم ترين شهر 
خوزس��تان به ش��مار مي رفت، ارتش 
بعث عراق اولين شكست بزرگ خود 
را پذيرف��ت و ش��مار معك��وس براي 

شكست هاي ديگر او آغاز شد. 
  موفق ترين سال جنگ

ني��م  س��ال دوم جن��گ را مي توا
موفق ترين س��ال جنگ ه��م بدانيم. 
عمليات ثامن االئمه)ع( و آزادس��ازي 
بستان )عمليات طريق القدس(، انجام 
عمليات فتح المبين و آزادسازي شمال 
خوزس��تان و نهايتاً انجام عمليات الي 
بيت المقدس و آزادس��ازي خرمشهر، 
باعث ش��د ت��ا س��ال دوم جن��گ را 
موفق ترين سال جنگ بدانيم، چراكه 
پس از آن تقريباً تا انتهاي دفاع مقدس 
هيچ سالي وجود نداشت كه در خالل 
آن رزمندگان كشورمان چهار عمليات 

بزرگ و موفق انجام داده باشند. 
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تأثير عمليات ثامن االئمه بر جبهه ها در گفت وگوي »جوان« با چند رزمنده دفاع مقدس

زماني كه خودباوري به جبهه ها بازگشت
   آرمان شريف

عمليات ثامن االئم�ه در تاريخ دفاع مقدس 
اهميت و جايگاه وي�ژه اي دارد. اين عمليات 
در مه�ر 1360 انجام ش�د و تأثي�ر زيادي بر 
جبهه ها و عملكرد رزمندگان در ماه هاي آتي 
گذاش�ت. شكس�ت حصر آبادان در شرايط 
سخت سياس�ي و نظامي آن س�ال ها حاوي 
پيام ه�اي مهمي براي جبهه ها ب�ود. به گواه 
بس�ياري از فرمانده�ان و رزمندگان حاضر 
در دوران دفاع مقدس پنجم مهر 1360 نقطه 
عطفي در جنگ تحميلي به حساب مي آيد؛ 
زماني ك�ه خودباوري به جبهه ها بازگش�ت 
و س�ير موفقيت  در عمليات ها از راه رسيد. 
پي�روزي در ثامن االئم�ه در ادام�ه منجر به 
آزادسازي خرمش�هر و بيرون كردن دشمن 
متجاوز شد. براي بررسي بهتر تأثير شكست 
حصر آبادان در جبهه ها با چند رزمنده حاضر 
در عمليات به گفت وگو پرداختيم كه نكات 

حائز اهميتي دارد. 
      

   سردار حسن رستگارپناه
 عمليات ثامن االئمه ثم��رات خوبي براي جبهه ها 
داشت. از ويژگي هاي اين عمليات اين بود كه اعتماد 
به نفس را به نسل جوان و نيرو هاي انقالبي، بسيجي، 
سپاه و ارتشي بازگرداند و آنها با همكاري و همفكري 
هم حصر آبادان را شكستند. از تجربه و آموزش هاي 
الزمي كه ارتش داشت و به نيرو هاي جوان منتقل 
مي شد، طرح ريزي عمليات ثامن االئمه )ع( انجام 
شد. در اصل عمليات ثامن به دنبال پيامي بود كه 
امام راحل به رزمندگان داده و فرموده بودند حصر 
آبادان بايد شكسته ش��ود. اين حرف امام هميشه 
آويزه گوش رزمندگان بود كه بايد محقق ش��ود. 
پيچيدگي زمين از نظر ش��رايط آبگرفتگي ها در 
محور هاي مختلف منطقه كار را براي رزمندگان 
سخت مي كرد. آب كارون با باال آمدن و آبگرفتگي 
جبهه ها به سمت خرمش��هر و خطوط پدافندي 
شرايط را براي نيرو هاي ما به شدت سخت مي كرد، 
اما با اعتماد به نفس، تفكر و توكل به خدا رزمندگان 
توانستند طرحي را پياده كنند كه اصاًل در مخيله 

نيرو هاي بعثي عراقي نمي گنجيد. 
با وجود اينك��ه نيرو ه��اي بعثي ع��راق در نقاط 
مختلف خود تجهيز ش��ده و سنگر هاي پدافندي 
مس��تحكمي را ايجاد كرده بودند، باز از عملكرد 
رزمن��دگان غافلگي��ر ش��دند. دش��من خطوط 
پدافندي محكمي از ميدان مين، كانال و استفاده 
از عوارض طبيعي زمين ايجاد كرده و ش��رايطي 
پيش آورده بود كه تصور مي كرد به زودي آبادان 
هم به اش��غال در مي آيد، ولي نقشه هايش كاماًل 
اشتباه از آب درآمد. س��رعت عمل، تفكر و تالش 
مستمر رزمندگان اعم از لشكر ۷۷ خراسان ارتش 
جمهوري اسالمي، نيرو هاي ژاندارمري كه در آن 
زمان قس��متي از خطوط پدافندي آبادان را اداره 
مي كردن��د و كار ش��بانه روزي نيرو هاي داوطلب 
مردمي و س��پاه و شناس��ايي هاي دقيق در عمق 
محور هاي دشمن سبب شد از س��ه محور با سه 
قرارگاه پيش بيني شده بر دشمن حمله و در يك 
حالت برق آسا دشمن بعثي را غافلگير كنيم. تهاجم 
رزمندگان به گونه اي بود كه تفكر و انديش��ه را از 
دشمن گرفت و توانستيم راه فرار را بر آنها ببنديم. 
موفق ش��ديم تا پشت جاده خرمش��هر به اهواز و 
قسمت شرقي و جنوب شرقي آبادان محاصره را 
بشكنيم و عمليات طرح ريزي ش��ده ثامن االئمه 
بيش از اهداف پيش بيني شده پيش رفت و منجر 
به شكست سنگيني براي دش��من شد. آوازه اين 
شكست چنان در گوش دشمن طنين انداز شد كه 
زمان انجام عمليات هاي بعدي يكي پس از ديگري 

تأثيرش را مي گذاشت. 

   حاج اصغر احمدي
ثامن االئمه عمليات مشترك سپاه و ارتش بود و 
شهيد كالهدوز نقشي اساسي در طراحي عمليات 
داشت. اولين عملياتي بود كه گروهان هاي سپاه، 
بس��يج و ارتش در هم ادغام شدند. همه پاي كار 
آمدند و آماده انجام يك عمليات بزرگ ش��دند. 
قرار بود نيرو ها از دو جبهه به سمت عراق بزنند. 
گلوگاه نيرو هاي دشمن رودخانه كارون و فياضيه 
بود كه آنجا اس��تحكامات زيادي گذاشته بود و 
كمر نيرو ه��اي عراقي آنجا مي ش��د. پس بايد از 
جبهه جنوبي به دش��من مي زديم. قرار ش��د از 
حاشيه رودخانه كارون به دش��من زده شود كه 
عمليات در ساعت يك بامداد پنجم مهر 1۳60 
آغاز ش��د. دش��من از تحركات ما اطالع داشت 
كه به زودي دس��ت به عملي��ات خواهيم زد و از 
راديوهايش به ما هشدار مي داد كه حمله نكنيد، 
چون كشته و اسير مي دهيد. اما رزمندگان براي 
انجام عمليات مصمم بودند و مي خواستند فرمان 
امام را هم اجرا كنند. عمليات آغاز شد و نيرو ها با 
قدرت به دشمن تاختند و از تمام محور ها ورود 
كردن��د و خيلي موفقيت آميز ب��ود. عملياتي كه 
تصور مي شد سه روز زمان ببرد در عرض همان 
هشت، 9 س��اعت اول نيرو ها تا رودخانه كارون 
رسيدند. فقط محور فياضيه به فرماندهي شهيد 
كاظمي ناموف��ق بود كه من هم در آن قس��مت 
حضور داش��تم. عراق آنق��در در آن محور نيرو و 
امكانات چيده بود و مقاومت كرد كه نتوانستيم از 
آن قسمت وارد شويم. در نهايت از محور ايستگاه 
1۲ وارد شديم و توانس��تيم به حاشيه رودخانه 
كارون برسيم و تمام عراقي هايي را كه در منطقه 
بودند اس��ير كنيم و خيلي از ادوات دشمن را به 
غنيمت بگيريم. كارخانه شير پاستوريزه، كارخانه 
كشتي س��ازي، كارخانه پاس��ارگاد و ساختمان 
تقويت راديويي 1۲00 از دس��ت دشمن خارج 
ش��د. جاده آبادان- اهواز و آبادان- ماهشهر هم 
آزاد ش��د و در مجموع 150 كيلومت��ر از خاك 
كشورمان از چنگال دش��من بعثي آزاد مي شود. 
بعد از اين عمليات عراقي ها به پش��ت خرمشهر 
مي روند و در شرق كارون سنگر مي گيرند. دو پل 
استراتژيك عراقي ها هم در جريان عمليات ثامن 
منهدم مي شود. اين عمليات تا ظهر تمام  می شود 
و بعدازظهر و روز هاي بعد كار هاي پاكس��ازي به 
طول می انجام��د. اينكه مي گوين��د عمليات دو 
روز طول كش��يده براي كار هاي پاكسازي است 
و عمليات تا 1۲ ظهر پنجم مهر تمام مي ش��ود. 

رزمندگان ب��ا غنيمت هاي��ي كه گرفت��ه بودند 
توانستند كارشان را توسعه بدهند و اين عمليات 
»باب الفتح« براي عمليات هاي بعدي نام گرفت. 
بچه ها به خودباوري رسيدند و فرمان امام باعث 
شد ما از حالت تدافعي به حالت تهاجمي دربيايم. 
بعد از اين عمليات، عمليات هاي طريق القدس، 
فتح المبين و بيت المقدس انجام ش��د و ضربات 
سنگيني به دشمن وارد كرد. تيپ و لشكر هاي ما 
بعد از اين عمليات ش��كل گرفت و ساختار سپاه 

تقويت شد. 
خودباوري در جن��گ كه مي توان ب��ا آن كار هاي 
بزرگ كرد، خيلي اهميت دارد. اگر بترسيم هيچ 
كاري نمي تواني��م كنيم. ما وقتي ب��ا ارتش ادغام 
ش��ديم نيرو ها روحيه مضاعف��ي گرفتند. حضور 
شهيد صيادش��يرازي ارتباط بين ارتش و سپاه را 
تقويت كرد و خيلي روحيه بخش بود. اگر بني صدر 

نمي رفت، اين پيروزي حاصل نمي شد. ما در برابر 
س��نگر ها و امكانات دشمن هيچ نداش��تيم. ما با 
نيروي پياده از ميادين مين و استحكامات دشمن 
عبور كرديم كه كار خيلي سختي بود. 45 روز بعد 
از شكست حصر آبادان عمليات طريق القدس انجام 
مي شود و چند ماه بعد عمليات فتح المبين را انجام 
مي دهيم و همين نش��ان مي دهد چه كار بزرگي 
انجام شده است. با اين عمليات روحيه رزمندگان و 
مردمي كه در آبادان بودند، تقويت می شود. پس از 
شكست حصر آبادان مردم تمايل داشتند به شهر 
برگردند. هرچند عراق تا پايان جنگ آبادان را مي زد. 
طبق آمار ها ۲ هزار بار جزيره آبادان توسط دشمن 
بمباران شد. سكونت در آبادان سخت بود و با وجود 
تمام خطرات و سختي ها برخي دوست داشتند به 
آبادان برگردند و در شهر خودشان زندگي كنند. در 
طول هشت سال دفاع مقدس زندگي در آبادان در 

مقياس كوچك تري در جريان بود. 
   مرتضي ممويي

وقتي قرار شد شكست حصر آبادان با نام مبارك امام 
غريب آقا امام رضا )ع( صورت بگيرد، تقريباً 40 روز 
قبل از عمليات به ما آماده باش دادند. چون من در 
جهاد مسئوليت داشتم، مي دانستم كه اوضاع از چه 
قرار است، اما به عموم نيرو ها خيلي اطالعات داده 
نمي شد. در طول اين مدت هم ما براي رزمندگان 
اين سوي حصر سنگر هايي را ساخته بوديم. كار هاي 
پش��تيباني هم به طور مخفيانه انجام مي گرفتند 
و حتي زيرزمين هتل بزرگ ش��هر به عنوان انبار 
پشتيباني و مهمات در نظر گرفته شده بود. هنگامي 
كه عمليات شروع شد من به مناطق درگيري رفتم 

تا از سنگر هاي ساخته ش��ده و نحوه پشتيباني از 
نزديك مطلع شوم. 

بچه هاي ما مرتباً از انبار هتل تجهيزات و مهمات 
را به خط��وط مي رس��اندند. هماهنگي خوبي هم 
بين نيرو هاي اين سو و آن سو وجود داشت. غالباً 
رزمندگان از اه��واز و منطقه دارخوين آمده بودند 
و در اين طرف هم مردم، بچه هاي س��پاه آبادان و 
نيرو هاي بس��يجي صف بندي كرده بودند. صبح 
روز بعد كه به منطقه حفار شرقي رفتم آنجا توسط 
رزمندگان آزاد ش��ده بود و ب��رادر رحيم صفوي و 
شهيد صياد ش��يرازي را ديدم كه دارند دستورات 
الزم را به نيرو ها مي دهند. بخشي از جاده آبادان به 
اهواز و آبادان به ماهشهر آزاد شده بود و آثار شكست 
دشمن به خوبي نمايان بود. لحظات تاريخي يك به 
يك رقم مي خوردند. اين عمليات با خون رزمندگان 
زيادي به موفقيت رسيد. شايد در آن لحظه همه از 
ما توقع شادي و سرور داش��تند، اما به شخصه به 
دليل مسئوليتي كه داشتم تمام فكرم اين بود كه 
چند نفر از بچه هاي جهاد شهيد شده و چه تعدادي 

مجروح شده اند. 
   حاج محمدعلي عرب نژاد

من از منظر يكسري مسائل اقتصادي مي گويم تا 
متوجه اهميت پيروزي در اين عمليات ها ش��ويد. 
البته بايد بگويم رزمندگان در هر شرايطي به جبهه 
عالقه مند بودند و اصالً به سختي ها نگاه نمي كردند 
تا روحيه شان تضعيف شود. وقتي مي خواستيم براي 
عمليات فتح المبين برويم، روحيه رزمندگان بسيار 
تقويت شده بود و اين به لحاظ روحي و رواني قبل 
از اين عمليات بزرگ خيلي كمك كرد. حاج آقاي 
انصاري درباره تأثير پيروزي در عمليات ها بر مسائل 
اقتصادي مي گفت االن ق��رارداد نفت��ي را با ما تا 
يك ساعت و دو ساعت مي بندند و قرارداد بيشتر 
نمي بندند. مي گفت دعا كنيد پيروزي حاصل شود 
الاقل بتوانيم نفت بفروشيم. عمليات حصر آبادان 
شكسته شد و آقاي انصاري گفت االن قرارداد دو 
س��ه روزه مي بندند. بعد از عمليات طريق القدس 
گفت االن يك هفته اي مي بندند. در عمليات هاي 
فتح المبين و دفاع مقدس گفت قرارداد چند ساله 
مي بندند. هر عملياتي كه با موفقيت انجام مي شد 
وضعيت رابطه قرارداد ها نيز بهتر مي شد. مردم هم 
همه براي جبهه و جنگ كار مي كردند. 90 درصد 
مردم يكدل و يكدست بودند. خيلي شرايط عجيبي 
بود. هر زمان جبه��ه و جنگ يادم مي آيد مي بينم 
مردم چطور در آن شرايط سخت همدل بودند. با 
آن همه سختي در گرماي تابستان چفيه را خيس 
مي كرديم و روي س��رمان مي انداختي��م زير ۲0 
دقيقه خشك مي شد. جا هايي زندگي مي كرديم 
كه شب ها نمي توانستيم بخوابيم. با اين وجود االن 
اگر به من بگويند به مكه مي روي يا جبهه من دوباره 
جبهه را انتخاب مي كنم. هنوز آن اوضاع و احوال 
را دوست دارم. همه دلس��وز بودند و دل ها به هم 

نزديك تر بود. 

اگ�ر صرف�ًا دو س�ال اول 
جنگ را دو روي يك سكه 
در نظ�ر بگيريم، ه�ر روي 
آن با طرف ديگ�رش كاماًل 
متفاوت ب�ود. دو م�اه اول 
پيش�روي دش�من و 10 ماه 
ركود در سال اول جنگ، در 
مقابل چهار عمليات موفق 
در س�ال دوم ك�ه چه�ره 
جنگ را كاماًل متفاوت كرد

ثم�رات  ثامن االئم�ه  عملي�ات 
خوب�ي ب�راي جبهه ه�ا داش�ت. 
از ويژگي ه�اي اين عملي�ات اين 
ب�ود ك�ه اعتم�اد ب�ه نف�س را به 
نس�ل جوان و نيرو ه�اي انقالبي، 
بسيجي، سپاه و ارتشي بازگرداند 
و آنه�ا ب�ا هم�كاري و همفك�ري 
ه�م حص�ر آب�ادان را شكس�تند 

لبخند پيروزي بر چهره دومين سال جنگ

4 عمليات موفق
 آن هم  در يك سال

خودباوري در جنگ ك�ه مي توان 
با آن كار ه�اي بزرگ ك�رد، خيلي 
اهمي�ت دارد. اگ�ر بترس�يم هيچ 
كاري نمي تواني�م كني�م. ما وقتي 
ب�ا ارت�ش ادغ�ام ش�ديم نيرو ها 
روحيه مضاعف�ي گرفتند. حضور 
ش�هيد صيادش�يرازي ارتب�اط 
بي�ن ارت�ش و س�پاه را تقوي�ت 
ك�رد و خيل�ي روحيه بخ�ش بود 

جدول

پاسخ جدول شماره 6590

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6591

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ن ي م ا ج ن ب  ر ا د ا ي ر د 1
 ش ا هـ ر ا  ا د ا ن ا ك  ا ا 2
 ا س ر ت  ا س ي ل ك  ت م هـ ن 3
 ن م  ش ا د ل و ي  ن ا ج ي هـ 4
 هـ ن ر  ب ر ق ا  ت ب ن م   5
   ي م هـ س  ن د ر ا  ل ت ق 6

 ن ت خ ا ت  ت ع ي ا ش م  و ا 7
 ك ا ت هـ  ت ر ا ر ش  ر د ل ق 8
 و ب  ر پ غ ا ل ك  هـ ن ي د م 9
 ل هـ چ  ل ا س ي  ف ا د ن   10
   و س ا ر  ك س ر و  ا ن ش 11

 ن و خ ر ت  ي ش ر ا ن ا  ك ا 12
 ر ا هـ ك  ا ر و ا ز  ر د ي ل 13
 د ل  ا د و ا ر پ  ن ا م س ا 14
 هـ ي د ر ا ن ت  ا ر ي م ل ا پ 15

 

از راست به چپ
  1- دهستانی در س��نندج با قرآن قديمی- نمايش كوتاه- سخن صريح  ۲- شهر تشنه فريب- فضانورد روس و 
اولين كسی كه در فضا راهپيمايی كرد- شيخ االنبيا  ۳- اكسير- گل چشم- ادويه تند  4- به دورتر انداختن- از 
اقمار مش��تری- اعيان و بزرگان  5- مادر لر- يزدان- همس��ايه عمان و عربس��تان- پول خ��رد هند  6- حرف 
انتخاب- داروی ضد عفونی زخم ها- گاو بی دم- تصديق انگليسی  ۷- از گياهان بدون ريشه- از موشك های ساخت 
ايران- ميوه ای شبيه شاه توت  8- جهان پهلوان- بز كوهی- ويتامين جدولی- دريايی در روسيه  9- كشتی محلی 
مازندران- كمان حالجی- درد چشم  10- ضمير اشاره- چه كس��ی- از فرماندهان شهيد سپاه پاسداران- ژنرال 
جنگ های انفصال   11- خورشيد- روسری سه گوش- كجاست- روبه روی سقف  1۲- سدی در گيالن- نماد 
الغری- جوشيدن ديگ و چشمه  1۳- ميوه سمبل ارمنستان- انگشت- ملوان  14-  دوست- شهری در استان 

گيالن- شجاع   15-  رطوبت- ضبط كننده اطالعات پرواز در هواپيما- بی احترامی
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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

از باال به پايين
   1- هر بخش از بيست و يك بخش اوستا- س��ومين كش��ور كوچك در اروپا   ۲- آنفلوآنزا- زگيل- برند  ۳- 
شهری در فارس- اقامتگاه گردشگر- غوزه خرما  4- مضطرب- بالشتك نان پزی- مساوی  5-  يك و يك- عيد 
ويتنامی ها- توت فرنگی- خدای خورش��يد مصريان  6-  پهلوان- سرمربی اسبق پرسپوليس- فرش و گستردنی

  ۷-  ضمير اشاره به نزديك- بی بصيرت- ترد و ظريف  8-  سال فضانوردان- جا و زمين آذری- می دهند و رسوا 
می كنند- خشك  9- از پرندگان بی پرواز- قصر- زندان مسعود سعد سلمان    10- مليت گوگول- نمايشنامه ای 
از مولير- عالمت مفعول  11- ساز پوستی- صمغ گياه- ناشنوا- تاكسی پرظرفيت  1۲- كشور ورافتاده- سرشك- 
اسب اصيل  1۳- ژاپن قديم- بزرگ ترين تفريح- پرنده كوكو  14- درخشان- از ابزار فالگيری- كمی و كميابی

  15- زبور آل محمد-  دهی در جاده هراز با پانزده چشمه آب معدنی
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369847512
518962347
742315869
483279651
196458273
257136984
821594736
635721498
974683125

   عليرضا محمدي
با فرا رس�يدن مه�ر1360، دومين س�ال جن�گ در حال�ي آغاز ش�د كه با 
انجام عمليات ثامن االئم�ه)ع( لبخند پي�روزي بر لب رزمن�دگان و مردم 
كش�ورمان نقش بس�ته بود. شكس�ت حص�ر يكس�اله آب�ادان در پنجم 
مهر، نوي�د ش�روع دوره نويني در جن�گ را م�ي داد كه ط�ي آن توفيق و 
پيروزي پ�س از ماه ها رك�ود در جبهه ها نصيب رزمندگان ايراني مي ش�د. 


