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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

نگاه

شناساندن شهداي مدافع حرم
 راهي طوالني که در ابتداي آن هستيم

  عليرضا محمدي
اگر ياده��ا و خاطرات دفاع مق��دس را ورق 
بزنيم، به حتم به نام ها و نشانه هاي آشناي 
بس��ياري برمي خوريم. مثاًل وقت��ي از يك 
ايراني بخواهيد نام چند ش��خص يا منطقه 
عملياتي را ببرد هر قدر هم كه بي اطالع باشد 
نام شهيد همت، احمد متوسليان، حسين 
خرازي، كرب��الي5، ش��لمچه و... را خواهد 
برد. اين نام ها بعد از گذشت حدود سه دهه 
از اتمام جنگ آن قدر تكرار شده اند كه ملكه 

ذهن خيلي از ما ايراني ها شده باشند. 
اما در مورد جبهه دفاع از حرم آيا اين اتفاق 
افتاده است؟ مثاًل اگر از جوان ايراني بپرسيم 
از ش��خصيت هاي حاضر در جنگ سوريه يا 
اماكن عملياتي اين جبهه چه اسامي در ذهن 

دارد، پاسخ ما را چه خواهد داد؟ 
تعارف كه نداريم! ش��ما كه اين يادداش��ت 
را مي خوانيد بدون جس��ت وجو از اينترنت 
ببينيد نام چند ش��هيد از رزمندگان مدافع 
حرم را ازبر هس��تيد. يا اس��م چند منطقه 

عملياتي را در ذهن تان داريد؟ 
اگر بخواهي��م كمكي بكني��م مي توانيم به 
ش��هدايي چون مصطفي ص��درزاده، حامد 
كوچك زاده، عليرضا توسلي، مهدي صابري، 
رضا بخشي و... اش��اره كنيم. يا نام مناطق 

عملياتي چون خان طومان، نب��ل و الزهرا، 
حلب و... بياوريم. اين اس��م ها و نشانه ها را 
آورديم تا اگر شد دست به دست هم بدهيم و 
روي اين اسامي مانور بدهيم! مثاًل هر كس به 
اندازه توان خودش آن قدر اسم خان طومان 
را تكرار كند تا شايد روزي اين نام به جهت 
شهرت همپاي شلمچه شود. يا حلب و نبل و 
الزهرا و... هم همين طور. اسم كه ملكه ذهن 
شد، كنجكاوي پشت بندش مي آيد و كسب 

اطالعات به مرور صورت مي گيرد. 
راس��تش بهانه اين يادداشت آش��نايي ما با 
ش��هيدي به نام عليرضا جيالن بروجني بود. 
يك شهروند غيرنظامي كه به خاطر اعتقاداتش 
لباس رزم پوشيد و بسيجي وار وارد جبهه دفاع 
از حرم شد. عليرضا هم به عنوان نيروي يگان 
فاتحين در ميدان نب��رد حضور يافت، هم در 

جمع رزمندگان افغانستاني لشكر فاطميون 
بود و هم ب��ه عن��وان فرمانده تيپ رس��ول 
اكرم)ص( لش��كر زينبيون به شهادت رسيد.  
در واقع كاري نبود كه شهيد جيالن در جبهه 
مقاومت اسالمي نكرده باشد. تالش يا خدمتي 
و البته افتخاري كسب نكرده باشد. اما عليرضا 
آن قدر گمنام است كه خود ما براي اولين بار 
بعد از گفت وگو با همسر ايشان فهميديم او كه 
بود و چه س��متي در جبهه مقاومت اسالمي 

داشته است. 
نكته بارز در خصوص شهيد جيالن و امثال 
ايشان غربت و گمنامي عجيب اين عزيزان 
است. مظلوميتي كه تمامي رزمندگان جبهه 
دفاع از حرم كمابيش از آن برخوردار هستند. 
در واقع عليرضا جيالن يك نمونه بارز است. 
جبهه دفاع از حرم آن قدر از سرداران گمنام و 
كم نام و نشان پر شده است كه ما رسانه اي ها 
اگر خوب دور و برمان را نگاه كنيم، مي بينيم 
كه در اول يك مسير طوالني قرار گرفته ايم. 
مثاًل ش��هيد مهدي موحدنيا وقتي به جبهه 
س��وريه مي رفت، پ��درش در كما ب��ود و از 
دكترش شنيده بود كه بابا به اين زودي ها به 
رحمت خدا مي رود اما چون نوبت اعزام داشت 
و احساس مسئوليت مي كرد، رفت و بعد از 
چهلم بابا خودش را به مزار س��رد او رساند.  

واقعاً كدام يك از ما حاضريم چنين فداكاري 
انجام بدهيم؟ يا حت��ي مي توانيم فكرش را 
بكنيم به سفري برويم كه در بازگشت ديگر 
روي پدر را نخواهيم ديد. در ضمن رفتن به 
اين س��فر و انجام چنين فداكاري نه تنها در 
بخشي از جامعه پاداش ندارد، بلكه يك عده 
تهمت بارانت هم مي كنند كه براي بيگانه ها 

جنگيدي و خونت را هدر داده اي! 
به هر حال وقتي به عمق كار عظيم شهدايي 
مثل مهدي موحدنيا و عليرضا جيالن بروجني 
و امثال آنها خوب فك��ر كنيم، مي بينيم قدر 
اين عزي��زان را درك نكرده اي��م و مي توانيم 
به جرأت بگوييم هيچ كاري براي شناسايي 
شايسته ش��ان انجام نداده اي��م. اول راهيم و 

مسير طوالني است. 
ما هنوز نمي دانيم خان طومان كجاس��ت و 
عمليات نبل و الزهرا چه بود و عليرضا توسلي 
)مؤسس و اولين فرمانده تيپ فاطميون( چه 

زحماتي براي امنيت ما ايراني ها كشيد. 
شهداي جبهه مقاومت اس��المي به خوبي 
مي دانس��تند در جامعه پرالتهاب ايران قدر 
كارشان به اين زودي ها درك نخواهد شد، 
خودش��ان راه گمنامي را برگزيدن��د اما ما 
وظيفه داريم و بايد سعي مان را بكنيم تا براي 
درك بهتر از زندگي و خودمان، اين شهدا را 

بيشتر و بيشتر بشناسانيم. ان شاءاهلل.

  احمد محمدتبريزي
بسياري از صاحب نظران معتقدند سرنوشت 
جنگ ايران و ع�راق در س�ال 1365 و پس از 
عمليات بزرگ کربالي5 مش�خص شد. جايي 
که ايران ب�ا بس�يج نيروهايش ت�وان نظامي 
و رزم�ي اش را به رخ دش�منان کش�يد و آنها 
فهميدند اي�ران در اين جنگ فرسايش�ي به 
راحتي تسليم نخواهد نشد. ابوالقاسم حبيبي 
از رزمندگان دوران دفاع مقدس است که پس 
از پايان جنگ هم ب�ه مدد هم�كاري با مرکز 
اسناد دفاع مقدس، تحقيقات و پژوهش هاي 
زيادي روي عمليات  مختلف داش�ته اس�ت. 
حبيبي ح�دود 21 م�اه درباره بخ�ش نظامي 
کرب�الي5 پژوه�ش ک�رده و در گفت وگ�و 
با »ج�وان« از دس�تاوردهاي اي�ن عمليات و 
نتايجي ک�ه در جبهه ها گذاش�ت، مي گويد. 

دي ماه سال 1365 به واسطه دو عمليات 
بزرگ کربالي4 و 5 مقطع مهمي در تاريخ 
جنگ اس�ت. آن زمان جبهه هاي ما چه 
ش�رايطي را طي کرد ت�ا فرماندهان در 
فاصله اي کوتاه از کربالي4 به کربالي5 

برسند؟
كربالي4 آخرين ساعات روز سوم دي 65 شروع 
و چند ساعت بعد به دس��تور فرمانده وقت سپاه 
متوقف مي شود. وقتي نيروها به سمت معبرهاي 
مختلف در س��احل غرب��ي ارون��درود مي روند 
تيربارهاي عراقي به سمت شان شليك مي كنند 
و فرماندهان مي فهمند عمليات ل��و رفته و بايد 
متوقف مي شود. بعد از ظهر چهارم دي جلسه اي 
ميان فرماندهان س��پاه و آقاي هاشمي به عنوان 
فرمانده جنگ در پايگاه اميديه برگزار مي ش��ود. 
آنجا پيشنهاد مي شود براي انجام عمليات در نقطه 
ديگري آماده هستيم كه منطقه شلمچه هم يكي 
از گزينه ها بود و آقاي هاشمي هم از اين موضوع 
استقبال مي كند. فرداي آن روز فرمانده وقت سپاه 
دوباره جلسه اي با آقاي هاشمي برگزار مي كند. 
آن زمان بيشتر فرماندهان سپاه با انجام عمليات 
زودهنگام در منطقه شلمچه مخالف بودند. تنها 
كسي كه آن زمان بر انجام عمليات در اين منطقه 
مصّر بود آقاي محسن رضايي بود. آقاي هاشمي 
هم پيرو نظر آقاي رضايي استدالل مي كرد كه همه 
چيز االن پاي كار است و بهترين جا همين منطقه 
اس��ت. تا يازدهم دي اين جلسات طول مي كشد 
و آقاي هاش��مي آنجا مي گويد پن��ج روز فرصت 
مي دهم تا آماده سازي هاي الزم براي انجام عمليات 
را انجام دهيد. در اين فاصله آقاي هاشمي به تهران 
مي رود و هفدهم دي دوباره به منطقه برمي گردد. 
آقاي رضايي به ايشان مي گويد چون يگان ها آماده 
نيستند انجام عمليات را يك روز به تأخير بيندازيم. 
آقاي هاشمي وقتي آخرين جلسات هماهنگي را با 
فرماندهان تشكيل مي دهد به يك باره با موجي از 
انتقاد و ترديد فرماندهان نسبت به انجام عمليات 
مواجه مي شود. همين باعث مي شود از بعد از ظهر 
روز هفدهم تا بامداد هجدهم به نتيجه اي قطعي 
درباره انجام عمليات نرسند. در آخر آقاي رضايي 
و هاشمي به همراه آقاي حسن روحاني جلسه اي 
خصوصي مي گذارن��د و تصميم مي گيرند همان 

شب عمليات را انجام دهند. 
گويا در همان س�اعت هاي اول ش�روع 
کربالي5، پيش�روي هاي خوبي صورت 

مي گيرد؟
حدود س��اعت 2 صبح نوزده��م دي 1365 قرار 
بود عمليات شروع ش��ود ولي حدود ساعت يك 
بامداد درگيري در سمت شلمچه و بوارين شروع 
مي شود و قبل از ساعت 2 فرمان شروع عمليات 
صادر مي شود. با شروع عمليات نيروهاي ايراني 

خط اول و دوم دش��من را مي گيرند و پشت خط 
سوم كه سمت نهر جاسم بود مي روند. عراق وقتي 
مي بيند تحت فشار است پش��ت خط سوم قرار 
مي گيرد. سوم بهمن به منظور تجديد قوا و ادامه 
عمليات به س��مت كانال زوجي عمليات متوقف 
مي ش��ود. عراق وقتي توقف عمليات را مي بيند 
و از س��مت ما حركتي نمي بين��د پاتك هايش را 
شروع مي كند. هدفش اين بود كه نگذارد از سمت 
نهر جاسم به س��مت كانال زوجي ادامه دهيم و 
نيروهاي ما را از پش��ت كانال بيرون بيندازد. روز 
يازدهم سرپل غرب كانال ماهي را مي گيرد و به 
ضلع ش��رقي كانال ماهي هدايت مي شود. همان 
روز آقاي هاش��مي از تهران به ق��رارگاه مي رود و 
مي گويد گفتم اگر در ج��اده كوتاهي كنيد عراق 
تمام دس��تاوردهايتان را مي گيرد و بايد عمليات 
را ادامه دهيد. جلسات شروع مي شود. از يازدهم 
بهمن به صورت هاي مختلف براي ادامه تشكيل 
مي شود و به تعويق مي افتد و تا پايان بهمن عمليات 
انجام نمي شود. عمليات مورد نظر به سمت كانال 
زوجي در اول اسفند ش��روع مي شود و بخشي را 
موفق مي ش��وند مي گيرند ولي عماًل به دستاورد 

موردنظر نمي رسند. 
آيا در آن مقطع زمان�ي انجام عملياتي 
ب�زرگ مث�ل کرب�الي5 آن هم بع�د از 

عدم الفتح کربالي4 درست بود؟
در اين باره دو نظر وجود دارد. عده اي انجام عمليات 
در منطقه اي محدود با انواع و اقسام استحكامات 
را اشتباه مي دانستند. يك نگاه ديگر هم مي گويد 
قبل از كرب��الي4 عراق تهديد كرده ب��ود با انواع 
تجهيزاتي مثل ميگ 29 كه به دست آورده مراكز 
غيرنظامي ما را مي زند. ش��عبان فرمانده نيروي 
هوايي  ع��راق تهديد كرده بود اگر ايران تس��ليم 
نشود ما به صورت گسترده تمام مراكز اقتصادي 
و نظامي اش را مورد هدف ق��رار مي دهيم. آقاي 
هاش��مي يكي از داليلش اين بود كه دش��من به 
دنبال فشار آوردن به ايران اس��ت و شما هر قدر 
در جبهه ها س��اكت و آرام باشيد باعث گستاخي 
دشمن مي شود و آنها ش��هرها و مراكز مهم ما را 
مي زنند. وقتي عمليات كربالي5 در 19 دي انجام 
شد، همان روز بعثي ها جنگ شهرها را به صورت 
گسترده شروع كردند و تا 30 بهمن اين حمالت 
هوايي عراق جريان داشت. 62 شهر ما را زد و بيش 

از 3هزار نفر را شهيد كرد. 
با وجود اين اتفاقات وضعيت جبهه ها قبل 

و بعد از کربالي5 به چه شكل شد؟
برخي مي گويند با توجه به هزينه اي كه پرداختيم 
دستاوردمان ناچيز بود. نگاه ديگري خالف اين نظر 

صحبت مي كند. شاهد اين مدعا مطلبي است كه 
در جريان عمليات كربالي5 يك نشريه امريكايي 
به چاپ مي رس��اند و به دولت امريكا س��فارش 
مي كند كه بايد سعي كنيد تالش ديپلماتيك تان 
در سازمان ملل براي معرفي عراق به عنوان آغازگر 
جنگ را ش��روع كنيد. اين به معناي دس��تاورد 
بزرگ اين عمليات است. دستاورد عمليات از بعد 
سياسي اين اس��ت كه بعد از اين عمليات، عراق 
به عنوان متجاوز اعالم مي شود و قطعنامه 598 
پيرو اي��ن عمليات طي يك ت��الش ديپلماتيك 
در سازمان ملل به تصويب مي رس��د. اگر ما اين 
عمليات را انجام نمي داديم شايد قطعنامه 598 
كه حداقل خواسته هايمان را مطرح كرده هم به 

تصويب نمي رسيد. 
شكس�تن دژ دش�من و نف�وذ نيروهاي 
ايراني به لحاظ نظام�ي و رواني هم يک 

ضربه محكم به عراقي ها بود. 
بله، يكي ديگر از دستاوردهاي بزرگ اين عمليات 
شكستن دژ شلمچه است كه دژ خيلي مستحكمي 
بود و ني��روي پياده نمي توانس��ت به اين خطوط 
مستحكم بزند. بسياري از كارشناسان نظامي از 

شكستن دژ مستحكم شلمچه متعجب بودند. اين 
موانع طوري بود كه هر ك��دام طولي حدود 300 
متر داش��ت و تانك ها رويش مس��تقر مي شدند، 
تيربار بود و انواع و اقسام مين و سيم خاردار تعبيه 
ش��ده بود. ببينيد هر كدام از موانع را بخواهيد با 
نيروي پياده بگيريد چه اتفاقي خواهد افتاد. يك 
نكته ديگر از نظر نظامي ثابت شد اگر ما بخواهيم 
جلو برويم بايد به قواي زرهي مجهز شويم. سپاه 
از نظر زرهي ضعيف بود و به همين خاطر روز نهم 
بهمن آقاي رضايي نماينده اي را به همراه نامه اي 
به بيت امام مي فرستد كه درخواست كمك كرده 
و مي گويد نياز به تجهيزات زرهي و توپخانه داريم. 
امام ي��ك روز بعد به رئيس ش��وراي عالي دفاع و 
فرمانده جنگ اعالم مي كند كه بايد نيازمندي هاي 
منطقه عملياتي كربالي5 را تأمين كنيد. اگر نكنيد 
خداي ناكرده موجب فاجعه مي شود. اين فرمان به 
فرمانده نيروي زميني ارتش هم ابالغ مي شود و 
تا اين امكانات و تجهيزات تهيه شود عماًل به كار 

نيروها نمي آيد. 
کربالي5 اولين تجربه م�ا در جنگ بود 
که به اي�ن صورت س�ريع وارد عمليات 

مي شديم؟
عمليات كربالي4 به ق��دري تجربه اش تلخ بود 
كه ناگزير بوديم سريع دست به عمليات بزنيم تا 
جو منفي رواني در رزمندگان  و مردم از بين برود. 
هفت، هشت ماه براي انجام اين عمليات تدارك 
ديده شده بود و ما س��ال 65 را سال سرنوشت 
جنگ اعالم كرده بوديم ول��ي نتيجه عمليات 
كربالي4 مطابق خواس��ته هاي ما نب��ود. از آن 
سمت عراقي ها جشن گرفته بودند و مي گفتند 
عمليات سرنوشت ساز ايران را ناكام گذاشتيم. ما 
ناچار بوديم بگوييم كه آن عمليات مورد نظر ما 
نبود و آن تنها جوابي به شرارت هاي دشمن بود 

و عمليات مورد نظرمان هنوز انجام نشده است. 
عراق با توجه به اينكه مي گفت ايران بلوف مي زند 
بنا را گذاش��ته بود كه كربالي4 همان عمليات 
بزرگ بوده و ب��ا خيال راح��ت نيروهايش را به 
مرخصي فرستاد و در جبهه هايش آرامش بود. 
دشمن باورش نمي شد در اين فرصت كم بتوانيم 
عمليات ديگري انجام دهيم و كامالً غافلگير شد. 
يكي، دو ساعت قبل از عمليات فهميد كه قرار 
است از سمت ايران عمليات انجام شود. معموالً 
چند روز پيش از شروع عمليات، عراقي ها متوجه 
انجام عمليات توس��ط ما مي شدند. تحركات ما 
را هواپيماهايشان مخابره مي كردند. خودم در 
فتح المبين و الي بيت المق��دس ديدم. آن قدر 
س��مت كارون تردد داش��تيم كه هركس نگاه 
مي كرد مي فهميد قرار است اتفاقي بيفتد. عراق 
هم كاماًل فهميده بود ولي نمي دانس��ت در الي 
بيت المقدس مي خواهيم از كارون عبور كنيم. 

زماني فهميد كه دير شد. 
آيا کربالي5 توانست روحيه  را به جبهه 

و شهرهاي ما بازگرداند؟ 
من خ��ودم در منطقه پن��ج ضلعي ب��ودم و در 
اين منطقه آن ق��در آتش دش��من و توپخانه و 
بمباران هواپيماهاي دشمن س��نگين بود كه 
مرد مي خواس��ت آنجا بماند. س��نگيني آتش 
دشمن روحيه ها را از بين مي برد. در مسير، پيكر 
رزمندگان را مي ديديم و اينها روي بچه ها تأثير 
منفي مي گذاشت. جلساتي با فرماندهان داشتيم 
و مي گفتند ديگر نيرويي نداريم. واقعاً ش��رايط 
سختي در جبهه ها حكمفرما بود. پشت جبهه 
فش��ارهاي بمباران و جنگ شهرها خيلي تأثير 
وحشتناكي در روحيه مردم داشت. جوري شده 
بود كه عراق قباًل جنگ ش��هرها انجام مي داد و 
شهرهاي ما را بمباران مي كرد و مردم به شهرهاي 
كوچك هجوم مي بردند اما اين بار رديابي مي كرد 
كه مردم به كدام مناط��ق مي روند و آنجا را هم 
بمباران مي كرد. ش��ما حس��اب كنيد نقطه اي 
نبود كه عراق بخواهد بزند و نتواند. تنها چيزي 
كه عام��ل بازدارنده بود چند موش��كي بود كه 
به س��مت بغداد زديم. با اين حال عراق 42 روز 
شهرهاي ما را بمباران كرد. اين براي مردم روحيه 
نمي گذاشت. زماني بود كه مردم آب و برق و نان 

نداشتند و شرايط خيلي سخت بود. 
با انجام عمليات کربالي5 مي توان گفت 
پرونده انجام عمليات هاي بزرگ ايران 

در جنگ بسته مي شود؟
 كربالي5 عمليات ه��اي تكميلي ديگري مثل 
كربالي8 داش��ت. عم��اًل ادامه اش نش��ان داد 
جبهه جنوب جايي براي انجام عمليات ندارد. 
ما جبهه جنوب را بس��تيم و سال 66 به سمت 
غرب رفتيم. يعني كربالي5 پايان بخش هرگونه 
تحرك نظامي در جبهه جنوب ب��ود. ما در فاو، 
جزيره مينو، بواري��ن، هورالعظيم و ام الرصاص 
عمليات انجام داده بوديم و ديگر جايي نبود كه 
قابليت و ظرفيت انجام عمليات را داشته باشد. 
يكي از داليل اصرار محسن رضايي براي انجام 
عمليات كربالي5 در منطقه شلمچه همين بود. 
مي گفت جاي ديگري نمانده و همه جا بس��ته 
است و بايد با اين همه نيرو به سمت جبهه هاي 
مياني يا شمال غرب برويم. س��پاه يكصد هزار 
نفري محمد رس��ول  اهلل)ص( ب��راي عمليات 
سرنوشت ساز به جبهه آمده بود كه حدود 270 
گردان مي ش��د. در كربالي4 حدود 60 گردان 
وارد عمل ش��دند و 210 گردان ديگر داشتيم. 
يكي از داليل آقاي هاشمي براي انجام عمليات 
در آن فاصله كوتاه وجود همين نيروها بود. نيرو، 
تجهيزات و منطقه آماده بود و بهترين منطقه 

براي عمليات، شلمچه بود.

نگاهي به دستاورد و نتايج عمليات کربالي5 در گفت وگوي »جوان« با ابوالقاسم حبيبي از رزمندگان و پژوهشگران دفاع مقدس

قطعنامه 598 نتيجه پيروزي در كربالي5 بود 
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کربالي5 عمليات هاي تكميلي ديگري 
مثل کربالي8 داشت. عماًل ادامه اش 
نش�ان داد جبهه جن�وب جايي براي 
انجام عمليات ندارد. ما جبهه جنوب را 
بستيم و سال 66 به سمت غرب رفتيم. 
يعني کرب�الي5 پايان بخش هرگونه 
تح�رك نظامي در جبه�ه جنوب بود

جبه�ه دف�اع از ح�رم آن ق�در از 
س�رداران گمنام و کم نام و نش�ان 
پر ش�ده اس�ت که ما رس�انه اي ها 
اگ�ر خ�وب دور و برم�ان را ن�گاه 
کني�م، مي بيني�م ک�ه در اول يک 
مس�ير طوالن�ي ق�رار گرفته اي�م
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