
گزارش
نگاهي به نقش شهيد سليماني و لشكر 41 ثاراهلل در عمليات كربالي5

درهمشكستنتابلويگرگمانند!
 آرمان شريف

عملي�ات كرب�الي5 پ�س از عدم الفت�ح 
كربالي4، با تصميم ش�جاعانه فرماندهان 
و دالوري رزمن�دگان انجام ش�د و به يكي 
از موفق تري�ن عمليات ه�اي  اي�ران در 
مقطع حس�اس دفاع مقدس تبديل ش�د. 
كربالي5 موازنه ق�درت در جنگ را تغيير 
داد و بلوك ش�رق و غرب را متوجه قدرت 
نظام�ي نيروهاي ايران�ي كرد. لش�كر 41 
ثاراهلل)ع( به فرماندهي حاج قاسم سليماني 
يكي از لش�كرهاي تأثيرگذار در عمليات 
كرب�الي5 بود ك�ه توانس�ت ب�ا مقاومتي 
مثال زدني ادامه عمليات را ميس�ر سازد. 
عمليات كربالي4 كه به اتمام رسيد، فرماندهان 
خيلي زود تصميم به انجام عمليات ديگري در 
همان منطقه گرفتن��د. نيروها باي��د در يك 
عمليات حساب ش��ده دش��من سرمست از 
موفقيت در كرب��الي4 را غافلگير مي كردند. 
حاج قاس��م س��ليماني فرمان��ده لش��كر 41 
ثاراهلل)ع( درباره شرايط تصميم گيري درباره 
عمليات كربالي5 مي گويد: »دش��من دچار 
يك غرور كاذب ش��ده بود. از ط��رف ديگر با 
توجه به زحمت هاي زيادي كه كشيده شده 

بود و نيروهاي زيادي كه جمع ش��ده بودند و 
همچنين به خاطر وضعيت سياسي و نظامي اي 
كه در جنگ حاكم بود نمي ش��د اين عمليات 
نيمه تمام گذاش��ته ش��ود و نيروها برگردند. 
جمع بندي فرماندهان اين ب��ود بالفاصله در 
موقعيتي كه نيروها حضور دارند و با استفاده 
از غرور دش��من و جش��ن پيروزي كه گرفته 
عملياتي انجام بگيرد تا جبران عدم موفقيت 
كربالي4 باشد. در همان جلسات جمع بندي 

به زمين كربالي5 رسيد.«
به گفته شهيد سليماني رزمندگان هم قسم 
شده بودند كه در عمليات كربالي5، انتقام 
خون شهداي كربالي4 را بگيرند و مي گفتند 
تا زماني ك��ه غرور و تكبر دش��من را در هم 
نش��كنند از منطقه بي��رون نخواهند رفت. 
كربالي5 با اين تصميم گيري ها در 19 دي 
1365 انجام شد و نتايج موفقيت آميزي را به 

همراه آورد. 

در اين عمليات لش��كر 41 ث��اراهلل مأموريت 
داشت تا بعد از پاكس��ازي جاده و پل دشمن، 
يك س��رپل در غرب كانال ماهي ايجاد كند. 
شهيد س��ليماني زمين ش��لمچه و بوبيان و 
درياچه ماه��ي را به يك غ��ول نظامي و يك 
تابلوي گرگ مانند تش��بيه مي كرد. جايي كه 
نيروهايي مثل كوه مي توانستند در اين منطقه 
به نبرد بپردازند. رزمندگان بدون هيچ هراسي 
از منطقه عملياتي و موانع دشمن مي گفتند: 
»ما برويم و ما نباش��يم كه امام خداي نكرده 
نگران و ناراحت باشد. آرزوي دنيوي شان اين 
بود كه ملت ايران ش��اد و خندان باش��د، امام 

شاد باشد.«
لش��كر 25 كربال پس از تأمين سرپل از سوي 
لشكر 41 ثاراهلل مي بايست با عبور يگان از يگان 
از داخل منطقه پنج ضلعي به س��مت راست 
و پش��ت كانال ماهي رفته و س��رپل را تأمين 
مي كرد. با ش��روع عمليات، رزمندگان لشكر 
41 ثاراهلل از كانال ماهي عبور كردند، كاري كه 
تصورش براي كارشناسان نظامي غيرممكن 
بود. لشكر 41 ثاراهلل)ع( در عمليات كربالي5 
يكي از سخت ترين محورها را برعهده داشت و با 
مقاومت فراوان نيروهايش توانست با سربلندي 

از اين منطقه عبور كند. عملكرد نيروهاي اين 
لشكر به فرماندهي حاج قاسم سليماني يكي از 

داليل موفقيت رزمندگان در كربالي5 بود. 
با وجود موفقيت هاي بزرگ��ي كه رزمندگان 
لشكر 41 ثاراهلل به دس��ت آوردند ولي تلخي 
شهادت نيروها بر دل فرمانده ش��ان ماند. در 
اين عمليات قاس��م ميرحس��يني جانشين 
فرمانده لش��كر ثاراهلل به ش��هادت رسيد. او با 
خلق و خويي كه بسيار پخته تر از سن و ساِل 
كمش بود، در مقاِم نفر دوم لش��كر، تحسين 
فرمانده��ان و همرزمان��ش را برمي انگيخت. 
»قاسم ميرحسيني« در مدت كمي به نقطه 
ثقلي غيرقابل جايگزين در لشكر تبديل شد 
و حكِم دست راست »حاج قاسم« را پيدا كرد. 
»قاسم ميرحس��يني« در عمليات كربالي5 
به ش��هادت رس��يد اما فقدانش همواره براي 
همرزمانش ملموس بود و حاج قاسم سليماني 
سال ها پس از شهادت او گفت: »سيدالشهداي 
همه شهداي اس��تان سيستان و بلوچستان و 
بزرگ لش��كر ثاراهلل كه واقعاً من امروز در هر 
مأموريتي ج��اي او را خالي مي بينم ش��هيد 

ميرحسيني است.«
يونس زنگي آبادي و مهدي زندي نيا فرماندهان 
تيپ لش��كر 41 در كنار نيروهاي ديگر لشكر 
در اين عمليات به شهادت رسيدند تا يكي از 
بزرگ ترين دس��تاوردهاي نظامي و سياسي 
اي��ران در دفاع مق��دس را رقم بزنند. لش��كر 
41 ثاراهلل به فرماندهي ش��هيد س��ليماني با 
جان فشاني فرماندهان و نيروهايش در عمليات 
كربالي5، ضم��ن گرفتن انتقام از دش��من، 

قدرتشان را به همگان ديكته كردند.
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به گفته شهيد سليماني رزمندگان 
هم قسم شده بودند كه در عمليات 
كرب�الي5، انتق�ام خون ش�هداي 
كربالي4 را بگيرن�د و مي گفتند تا 
زماني كه غرور و تكبر دشمن را در 
هم نشكنند از منطقه بيرون نخواهند 
رفت. كربالي5 با اين تصميم گيري ها 
در 19 دي 1365 انجام ش�د و نتايج 
موفقيت آمي�زي را به هم�راه آورد

گفت وگوي »جوان« با پدر شهيد »عليرضا افشار« و گاليه هاي ايشان به اشتباه هاي موجود در كتاب اعالم شهداي تهران بزرگ
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جدولسودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدولکلماتمتقاطع

 احمد محمدتبريزي
  صدا و تصوير شهيد عليرضا افشار در ياد 
و ذهن بس�ياري از مردم اي�ران تصويري 
پررنگ دارد. مردم بس�ياري گزارش هاي 
شهيد افش�ار در مراس�م هاي مختلف را 
مي ديدند و با چهره اش آشنايي داشتند. 
عليرض�ا افش�ار در تاري�خ 15آذر 1384 
هنگام�ي كه ب�راي تهي�ه گ�زارش مانور 
پي�روان والي�ت از ته�ران ع�ازم چابهار 
بود با ديگر هم�كاران عرصه خب�ر بر اثر 
سانحه سقوط هواپيماي سي-130 نيروي 
هوايي به درجه رفيع ش�هادت نائل شد و 
پيكر مطهرش در قطعه 50 گلزار ش�هداي 
بهش�ت زهراي تهران آرام گرفت. پس از 
گذشت 14 سال از شهادت عليرضا افشار، 
انتشار كتاب اعالم شهداي تهران بزرگ با 
اشتباهات فاحش باعث رنجش و ناراحتي 
خانواده شهيد ش�ده اس�ت. پدر شهيد، 
 غالمعلي افش�ار در گفت وگو ب�ا »جوان« 
ياد پس�ر ش�هيدش را زنده مي كن�د و از 
ناراحتي اش بابت اين اشتباهات مي گويد. 

كمي از كودكي و شروع كار خبرنگاري 
شهيد افشار بگوييد.

عليرضا در تاريخ 4 آذر 1353 مصادف با ميالد 
امام رضا)ع( متولد شد. بعد از گرفتن ديپلم، 
رشته دامپزش��كي دانش��گاه آزاد قبول شد. 
خيلي به رشته اش عالقه مند نبود. عليرضا يك 
آدم وسواسي بود و خيلي رشته دامپزشكي را 
دوست نداشت. به همين خاطر از رشته اش 
انص��راف داد و مديريت خوان��د. عليرضا آدم 
بلندپروازي بود و دوس��ت داش��ت كارهاي 
بزرگ را به بهترين شكل انجام دهد. كارهاي 
هيجاني نيز دوست داشت و به خاطر همين 
روحيه و عالقه وارد باشگاه خبرنگاران جوان 
شد. تمام زندگي اش را رها كرده بود و بيشتر 
زمانش را به كارهاي خبري اختصاص مي داد. 
ديگر تمام زندگي اش معطوف به كار خبري 
شده بود. خيلي زود در كارش پيشرفت كرد. 
همكاران��ش مي گفتند ما ب��ه عليرضا خيلي 
حس��ودي مي كرديم چراكه وقت��ي ما يك 
گ��زارش مي گرفتيم، عليرض��ا چند گزارش 
ديگر كنار آن گزارش درم��ي آورد. با روند و 
سرعت عليرضا در حرفه خبرنگاري از شبكه 
جام جم به شبكه بين المللي خبر راه يافت و 
ديگر از اينجا، جايگاه اصل��ي خودش را پيدا 
كرد و همه به عنوان ي��ك خبرنگار حرفه اي 
او را ش��ناختند. البته مدت زيادي در شبكه 
خبر حض��ور نداش��ت ولي در همي��ن زمان 
كوتاه بسياري او را ش��ناختند. عليرضا سال 
1384 به ش��بكه خبر رفت و چن��د ماه بعد 
س��انحه هوايي پيش آمد و ش��هيد شد. در 
حين فعاليت ش��غلي موفق ش��د در كنكور 
سراسري در مقطع كارشناسي ارشد با رتبه 
باال به عنوان دانشجوي رشته علوم ارتباطات 
در دانشگاه عالمه طباطبايي تهران پذيرفته 
شود. هرچند در سال اول ارشد خواندنش آن 
س��انحه تلخ اتفاق افتاد و عليرضا به شهادت 
رسيد. عليرضا در تاريخ 15 آذر 1384 شهيد 

شد و داغ بزرگي را بر دلمان گذاشت. 
چه ويژگي هاي اخالقي و كاري شهيد 

افشار را متمايز كرده بود؟
عليرضا خيلي كم حرف بود و اصاًل اهل غيبت 
نبود. خاطرم هس��ت اگ��ر در جمعي حضور 
داشت كه صحبت درباره كسي مي شد در آن 
جمع نمي ماند و آنجا را ترک مي كرد. هميشه 
بحثم با او اين بود ك��ه تو معلم اخالق جامعه 

نيس��تي و نمي تواني به تنهايي يك جامعه را 
درس��ت كني. عليرضا يك پله باالتر از ديگر 
خبرنگاران بود. چون ندي��دم كارهايي كه او 
كرده را ش��خص ديگری انجام دهد. عليرضا 
روابط عموم��ي خيلي بااليي داش��ت و همه 
دوستش داش��تند. اخالقش هم خوب بود و 
هميشه مي خنديد. سال 1384 كه گزارش 
نماز عيد فطر را گرفت، سردبيرش گفت وقتي 
ما اين گزارش را ديدي��م، واقعاً لذت برديم و 
همان را خيلي سريع روي آنتن فرستاديم. من 
در يك سال اخير توانستم از آرشيو صداوسيما 
تمام گزارش هاي پس��رم را دربياورم و براي 
خودم نگه دارم. عليرض��ا خبرنگار ويژه نهاد 
رياست جمهوري بود و بهترين خبرنگار حوزه 
دفاع مقدس ش��ده بود. به خاطر ويژگي هاي 
خاص عليرضا و ارائه گزارش هاي جذاب تأكيد 
مي شد كه در مانورها و رزمايش هاي ارتش و 

ديگر ارگان هاي نظامي حضور داشته باشد. 
همين يک پسر را داشتيد؟ 

بله؛ از دار دنيا يك دختر و همين يك پسر را 
داشتم. عليرضا ازدواج كرده بود ولي فرزندي 

نداشت. 
لحظ�ات قب�ل از س�انحه را ب�ه ياد 
داريد كه آيا عليرض�ا را ديديد و چه 

صحبت هايي بينتان رد و بدل شد؟
ش��ب قبلش عليرضا ب��ه خانه م��ان آمد. من 
تعجب كردم چون روز قبلش براي مأموريت به 
بندرعباس رفته بود. مادرش گفت مي خواهد 
ما را ببيند و به مأموري��ت ديگري برود. آقاي 
مرآتي تعريف مي كرد كه ب��ه همراه عليرضا 
در خيابان هاي بندرعب��اس قدم مي زديم كه 
عليرضا گفت مي خواهم به تهران بروم. آقاي 
مرآتي مي گويد به او گفتم ما تازه آمده ايم ولي 
عليرضا با اصرار مي خواست به تهران برگردد. 
مسئوالن با برگشت عليرضا مخالفت مي كنند. 
در آخر عليرضا موفق مي شود به تهران بيايد. 
من آن روز شمال بودم و شب به خانه آمدم. آن 
شب همين طور كه نشسته بوديم و تلويزيون 
مي ديديم، م��ن زيرچش��مي نگاهش كردم. 
متأسفانه پدرها زياد بچه هايشان را در آغوش 
نمي گيرند و قربان صدقه ش��ان نمي روند ولي 
وقتي راه رفت��ن پسرش��ان را مي بينند هزار 
دفعه در دلشان قربان صدقه اش مي روند. آن 
شب عليرضا همين طور كه كنارم نشسته بود ، 

زيرچشمي نگاهش كردم و گفتم ماشاءاهلل چه 
چهارشانه و رعنا شده است. من خيالم راحت 
بود كه از دس��ت دادن فرزندانم را نمي بينم و 
وقتي از دنيا بروم پسرم زير تابوتم را مي گيرد. 
آن ش��ب گفت صبح مي خواهم به مأموريت 
بروم. وقتي مي خواست برود چنان با من دست 
داد كه در طول آن 31 س��ال هرگز آن گونه با 
من دست نداده بود. خداحافظي كرد و رفت. 
عليرضا معموالً روزي يك��ي،  دو بار با مادرش 
تلفني صحبت مي كرد و اگر قرار بود گزارشش 
پخش ش��ود زنگ مي زد و ساعت پخشش را 
مي گفت. مادرش هم زمان پخش گزارش ها، 
 با عش��ق و عالقه زي��ادي جل��وي تلويزيون 

مي نشست و گزارش هايش را مي ديد. 

روز شهادتش چطور متوجه آن اتفاق 
شديد؟

15 آذر روز تاريك��ي ب��راي ماس��ت. آن روز 
خودرويم را ب��ه تعميرگاه برده بودم و س��وار 
تاكسي ش��دم و راننده تاكسي گفت كه يك 
هواپيما در حوالی ميدان آزادي سقوط كرده 
است. در تعميرگاه هم مكانيك ها از سقوط اين 
هواپيما مي گفتند. ماش��ينم را سوار شدم، به 
محل كار دخترم رفتم و از او سراغ برادرش را 
گرفتم. دخترم گفت كه دو بار به مادرش زنگ 
زده ولي ديگر هرچه زنگ مي زنيم در دسترس 
نيست. به دوستانش در شبكه خبر زنگ زدم 
و گفتم اگر خبري از عليرضا شد با من تماس 
بگيريد. مدتي گذش��ت و خبري نشد. خودم 
به صداوسيما رفتم و آنجا هم كسي درست و 
حسابي جوابم را نداد. در راه برگشت به خانه 
ديگر گريه ام گرفته بود. مستأصل شده بودم 
و مي گفتم خدايا چه شده است. وقتي نزديك 
منزل شدم ديدم جلوي در خانه شلوغ است. 
من اصاًل متوجه نمي ش��دم چه خبر اس��ت. 
همان زمان شبكه خبر گزارشي از غواصي هاي 
عليرضا را پخش مي ك��رد. تلويزيون در حال 
پخش خبر ش��هادتش بود و م��ن همان جا 
ديگر متوجه شهادت عليرضا شدم. زير تابوت 
فرزند رفتن خيلي سخت اس��ت. وقتي بچه  

س��ردرد مي گيرد پدر و مادر ديوانه مي شوند 
ديگر حس��اب كنيد وقتي تاب��وت فرزندتان 
را مي گيري��د چه حال��ي داريد. م��ن االن با 
عليرضا زندگي مي كنم و فقط برايمان حضور 
فيزيكي ندارد. االن تمام عكس هاي عليرضا را 
جمع آوري كرده ام و نمايش��گاهي در بهشت 
زهرا برپا كرده ام. صبح هاي پنج شنبه ايستگاه 
صلواتي داريم و ميزبان كس��اني هستيم كه 
س��ر مزار عليرض��ا مي آيند. مردم پس��رم را 
مي شناسند. مسئوالن هم گاهي به نمايشگاه 

مي آيند و ميزبانشان هستم. 
گويا شما گاليه هايي از كتاب فرهنگ 
اعالم ش�هداي تهران بزرگ داريد. 
اين كتاب تازگي منتشر شده است. 

مشكل چيست؟ 
اين كتاب را مركز پژوهش هاي بنياد شهيد 
به نام »فرهنگ اعالم شهداي تهران بزرگ« 
در سه جلد منتشر كرده است. در جلد اول كه 
800 صفحه مي شود وقتي به مشخصات پسرم 
رسيدم خشكم زد. متأس��فانه وقتي به اسم 
عليرضا رسيدم با اشتباهات فاحشي مواجه 
شدم كه شوكه و ناراحتم كرد. در كنار نام هر 
شهيد توضيحات مختصري داده اند كه همان 
توضيحات با اشتباهات زيادي مواجه است. 
در جلوي اسم عليرضا نوش��ته كه خواندن و 
نوشتن نمي دانست و اين يك توهين و اشتباه 
به شهيد و خانواده اش است. عليرضا در شبكه 
خبر، خبرن��گار ب��ود و گزارش هايش را تمام 
مردم مي ديدند بعد چطور س��واد خواندن و 
نوشتن نداشت. نويسنده و ويراستار اين كتاب 
چه كساني هستند كه س��اده ترين اطالعات 
شهدا را اش��تباه زده اند. يا در جاي ديگري از 
كتاب نوش��ته اند كه پيكر عليرضا هيچ وقت 
پيدا نشده اس��ت. اگر پيدا نشده پس من 14 
سال اس��ت كه سر مزار چه كس��ي مي روم؟ 
اين اشتباه را براي ش��هداي ديگري كه من 

مي شناسم هم مرتكب شده اند. 
براي شهيد خيرخواه كه همراه عليرضا بوده 
هم نوشته اند پيكرش پيدا نشد در حالي كه 
اين موضوع كذب محض است و باعث رنجش 
و ناراحتي خانواده شهدا مي شود. چند شهيد 
ديگر را كه مي ش��ناختم و ديدم ب��راي آنها 
هم اش��تباه كرده اند. يعني نويسنده كتاب 
ساده ترين راه را انتخاب كرده و با نوشتن پيدا 
نشدن پيكر جلوي نام شهدا خودش را راحت 
كرده است. گويا معاونت فرهنگي، اجتماعي 
تهران بزرگ متقبل شده تا اين كار را انجام 
بدهد و اين كار را با چنين اشتباهات عجيبي 

منتشر كرده است.
 با هزينه ه��اي گزافي اين كتاب قط��ور را با 
اين اشتباهات منتش��ر كرده اند درحالي كه 
با هزينه اش مي ش��د به مشكل بس��ياري از 
جانبازان رس��يدگي ك��رد. متأس��فانه بايد 
واژه هاي كت��اب را بخوانيد ت��ا ببينيد چقدر 
سطحي و عاميانه نوشته ش��ده است. حتي 
به خودش��ان زحمت ندادند به ما زنگ بزنند 
يا پرونده اش را نگاه كنند و مدرک تحصيلي 
فرزندم را ببينن��د. چرا اين كت��اب را بدون 
آگاهي و تحقيق منتش��ر كرده اند و پاس��خ 
مناسبي به خانواده شهدا نمي دهند؟ من از اين 
ناراحتم كه اين بودجه ها توسط افراد ناتوان و 
غيرحرفه اي از بين مي رود. حاال شنيده ام كه 
مي خواهند اين كتاب ه��ا را جمع كنند ولي 
با صرف اين هزينه  و وق��ت و انرژي ديگر چه 
فايده اي دارد. وقتي دل خانواده ش��هدا را به 
درد آورديد تصميم به جمع آوري اش گرفتيد. 

اين كار ديگر ارزشي ندارد.

در جل�وي اس�م عليرضا نوش�ته كه 
خوان�دن و نوش�تن نمي دانس�ت و 
اين يک توهين و اش�تباه به ش�هيد و 
خانواده اش اس�ت. عليرضا در شبكه 
خبر، خبرن�گار ب�ود و گزارش هايش 
را تم�ام م�ردم مي ديدند بع�د چطور 
س�واد خوان�دن و نوش�تن نداش�ت
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