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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

غالمرضا جعفري در گفت وگو با »جوان« از کار خبري در جبهه و مصاحبه با رزمندگان مي گويد

صداي خنده رزمندگان
 آخرين يادگاري  براي مادرانشان شد
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مي پرس�م يوس�ف جان غ�واص 
يعني چي؟ جواب مي دهد: غواص 
يعني »مرغابي امام زمان)عج(«. 
بعد مي گويم يوس�ف جان حرف 
آخرت چيست؟ شهيد قرباني به 
زيبايي شعري مي خواند. بعدها در 
زنجان شهيد قرباني به »مرغابي 
ام�ام زمان)عج(« معروف ش�د

    
ضا جعفری

غالمر

در حال مصاحبه

با رزمندگان

قبل از عملیات 

کربالی 4

زمان ورودتان به جبه�ه مربوط به کدام 
مقطع دفاع مقدس است؟

ــال 1358 تا پس از امضاي قطعنامه در  من از س
جبهه حضور داشتم. سال 1358، 18 ساله بودم 
ــدم. من از زنجان به  که عازم جبهه کردستان ش
جبهه رفتم و من همیشه گفته ام که حق مطلب در 
رابطه با زنجاني ها در دفاع مقدس ادا نشده است. 
زنجاني ها در لشکر 17 علي  بن ابیطالب، در لشکر 
عاشورا و در لشکر نجف خط شکن بودند. بچه هاي 
زنجان بدون استثنا در تمام عملیات ها خط شکن 
بودند و اگر از آنجا به لشکر دیگري مي رفتند تمام 
آن افتخارات براي آن لشکر مي ماند. در عملیات 
والفجر10 براي زنجاني ها تیپ 36 انصارالمهدي 
ــکیل دادند و در این عملیات در قالب تیپ  را تش

عمل کردیم.
زنج�ان رزمن�دگان بس�يار ش�جاع و 
توانمندي در دفاع داش�ته اس�ت. دليل 
اين حضور غيرتمندانه و قدرتمند را در 

چه مي دانيد؟
ــتیم که در آن غواصان  ــه عملیات مهم داش ما س
ــتند. در عملیات هاي  ــي داش ــیار مهم نقش بس
ــالي5 نیروهاي زنجان  والفجر8، کربالي4 و کرب
خط شکن غواص بودند. در هر سه این عملیات ها 
خط شکسته شد و نیازي به نیروي احتیاط نبود. 
ــده گروهان و در  ــات والفجر8 فرمان من در عملی
عملیات هاي کربالي4 و کربالي5 معاون عملیاتي 
گردان ولي عصر)عج( بودم. در تمام این عملیات ها 
در همان شب اول و در همان نیم ساعت اول خط 
شکسته شد و الحاق صورت گرفت. به رغم اینکه 
زنجان رودخانه و دریایي ندارد ولي غواصان بسیار 

ماهر و خوبي  را در دفاع مقدس داشت. 
ــل از فرمانده تا  ــورا یک تیپ کام ــکر عاش در لش
رده هاي پایین و تمام کادرش اهل زنجان بودند. 
زماني که بچه هاي زنجان از لشکر عاشورا به لشکر8 
ــهید مهدي باکري نامه  اي به  نجف مي رفتند ش
ــد و مي گوید من تمام  ــهید کاظمي مي نویس ش
لشکرم را به شما دادم. در لشکر عاشورا خط شکن 
فقط گردان ولي عصر)عج( بود که در والفجر8 تحت 
ــل کرد. به خاطر  عنوان گردان علي اصغر)ع( عم
ــوتان  همین در زنجان بین رزمندگان و پیشکس
ــردان ولي عصر)ع( جایگاه خاصي  دفاع مقدس گ
دارد. به زنجان شهر غواصان دریادل گفته مي شود. 
ــد دز 9 کیلومتر رفت و 9  ــان زنجاني در س غواص
کیلومتر برگشت را در دوره هاي آموزشي مي رفتند 
و مي آمدند. تازه این دوره هاي آموزشي بدون فین 
انجام مي شد و اگر غواصان فین پایشان مي کردند 
سرعت شان بیشتر مي شد ولي غواصان بدون فین 

دوره هاي آموزشي را انجام مي دادند.
يک جوان 18 ساله چه جهانبيني داشت 
که خود را مكل�ف مي ديد ک�ه به جبهه 

برود؟ 

ــفانه فضاي فعلي جامعه ما طوري شده که  متأس
وقتي ما از گذشته صحبت مي کنیم فکر مي کنند 
ــهدا و دفاع مقدس اغراق  حرف هاي مربوط به ش
ــد این حرف ها  ــت. بعضي ها هم فکر مي کنن اس
شعار است. به قدري فضاي دفاع مقدس از حالت 
تکلیف محور بودن و منافع ملي داشتن خارج شده 
ــي و گرایش جناحي پیدا کرده که  و جنبه سیاس
تفهیم بعضي مطالب در براي نسل جوان سخت 
شده است. برادرم، علي اصغر جعفري سنش از من 
کمتر بود و به شهادت رسید. تمام جوانان آن روز 

بنا به تکلیف شان پا به جبهه گذاشتند.
ــان به جبهه   آن زمان همه به خاطر اعتقادات ش
ــن مهم فکر  ــري جز ای ــد و به چیز دیگ مي رفتن

نمي کردند.
اين تكليف مح�وري در ذهن يک جوان 
18 ساله آن قدر روشن و واضح احساس 

مي شد؟
ــئولیت را احساس مي کردیم.  بله، بسیار این مس
ــردم مي بینم که یک  ــان برمي گ وقتي به آن زم
ــت که همه برایش مي میرند و  امام خمیني هس
ــهدا  ــت. به نظرم ش حرفش براي همه حجت اس
معصوم نبودند و قطعاً اشتباهاتي در زندگي شان 
ــته اند ولي در فضاي آن روزها از این رو به آن  داش
رو شدند. سال 1359 که جنگ شروع شد من به 
ــتان زنجاني ام در پادگان  اتفاق هشت نفر از دوس
ــي ناخدا ضرغام،  دریایي منجیل تحت فرمانده
ــپاه به آنجا  دوره تکاوري مي دیدیم. ما از طرف س

رفته بودیم و ارتشي نبودیم. 
وقتي جنگ شروع شد تقریباً پنج ماه از دوره مان 
ــته بود. همه مان جلوي اتاق ناخدا ضرغام  گذش
ــتیم ما را به جبهه  جمع شدیم و از ایشان خواس
بفرستد. ایشان هم مي گفت باید کاله سبز بگیرید 
و مراحل را طي کنید و بعد به جبهه بروید. ما چند 
روز براي اعزام درگیر بودیم. آموزش را رها کردیم 
ــا اگر بحث تکلیف محوري  و به جبهه رفتیم. آنج
مطرح نبود مي گفتیم در پادگان مي مانیم و دوره ها 
را مي گذرانیم. ضمن اینکه نسل عمیقي بودیم. من 
ــالم و مالکیت«  ــهریور 1359 کتاب »اس 31 ش
ــگاه مي خواندم. یک  ــت اهلل طالقاني را در خواب آی
ــتم که مدت ها  ــک جیبي هم داش رادیوي کوچ
ــا مطالعه مان را  در جبهه همراهم بود. در آن فض
مي کردیم. قبلش هم کتاب هاي دکتر شریعتي و 
آیت اهلل مطهري را خوانده بودیم. وصیتنامه شهدا 
را که مي خوانید مي بینید چقدر اعتقاد و تکلیف در 

وصیتنامه هایشان وجود دارد.
ايده کار خب�ري کردن در جبه�ه از چه 

زماني به ذهنتان خطور کرد؟
من در سال 1366 وارد صداوسیما شدم منتها قبل 
از ورودم به صداوسیما از جبهه گزارش مي گرفتم 
و مدیران صداوسیما نوارها را مي گرفتند و پخش 
مي کردند. از سال 1363 برنامه هاي دفاع مقدسي 

را به صورت حق الزحمه اي مي نوشتم. به منطقه 
ــتم که  ــم خودم یک ضبط صوت داش که مي رفت
ــت هایش را به  ــه مي گرفتم و کاس با آن مصاحب
صداوسیما مي دادم. بعدها یک ناگرا به من دادند. 
ــي ناگرا را  ــیما بود. مدت ــرا براي صداوس این ناگ
ــداي رزمندگان را  ــردم و با آن ص به منطقه مي ب
ــه با رزمندگان  ضبط مي کردم. مصاحبه هایي ک
ــتم  ــالي 5 داش ــالي4 و کرب ــاي کرب عملیات ه
ــدارد. در زمان انجام  ــیما ن هیچ ربطي به صداوس
ــاون عملیاتي گردان  ــات خودم مع این دو عملی
ــان را  بودم و با بچه ها صحبت مي کردم و صدایش
ــون بعد از  ــردم. مي گفتم بخندید چ ضبط مي ک
شهادت شما مادرتان این خنده ها را مي شنود. این 
صحبت ها خیلي گل کرد. سردار اصانلو آن زمان 
فرمانده گردان بود و یک روز مي خواستم با ایشان 
مصاحبه بگیرم. قبل از مصاحبه ایشان به شوخي 
به من گفت با من مصاحبه نگیر چون هواپیماهاي 
دشمن مي آیند و بمباران مان مي کنند. همین که 
خواستم مصاحبه کنم هواپیماهاي دشمن آمدند 
ــد. ترکش یکي از خمپاره ها به  و بمبارانمان کردن
سمت چپ اورکتم خورد و ضبطم کامل از وسط 
نصف شد که نوار کاست را هم نصف کرد. من نوار 
ــتم و  ــه نایلوني و پارچه گذاش را داخل یک کیس
ــد من  به تعاون تحویل دادم. عملیات که تمام ش
زخمي شدم و به بیمارستان رفتم. پس از مرخصي 
ــت را از تعاون گرفتم.  از بیمارستان آن نوار کاس
ــراي عملیات های کربالي4 و  این صداهایي که ب
کربالي5 است و در زنجان خیلي معروف است را 
ــانت،  من از این نوار پیاده کردم. این نوار را یک س
یک سانت با دستگاه به هم چسباندم تا سرانجام 
یک نوار کامل شد. واژه »مرغابي امام زمان)عج(« 
که مربوط به شهید یوسف قرباني است به همین 

نوار مربوط مي شود. 
ــم  ــهید قرباني از او مي پرس من در مصاحبه با ش
ــهید قرباني  ــف جان غواص یعني چي؟ و ش یوس
ــي امام  ــي »مرغاب ــد: غواص یعن ــواب مي ده ج
ــف جان حرف  ــد مي گویم یوس ــج(«. بع زمان)ع
ــهید به زیبایي این شعر را  ــت؟ و ش آخرت چیس
ــق جز نکو را نکشند/  ــلخ عش مي خواند: »در مس
روبه صفتان زشت خو را نکشند/  گر عاشق صادقي 
ز کشتن مگریز/ مردار بود هر آن که او را نکشند«. 
ــهید قرباني به »مرغابي امام  بعدها در زنجان ش
زمان)عج(« معروف شد. پس از آن صداوسیماي 
زنجان چند برنامه به نام مرغابیان امام زمان)عج( 
ــاخت که در این نوارها صداي شهداي زیادي  س
ــت. من هنوز به کارهاي رسانه اي و مطالعاتي  اس
عالقه دارم و پژوهش هاي دفاع مقدسي را دنبال 
ــدس را در حوزه منافع ملي  مي کنم. من دفاع مق
نگاه مي کنم. معتقدم آفت دفاع مقدس این است 
ــي را واردش کنیم. مثاًل  ــاي جناح که دیدگاه ه
خیلي مخالفم در مراسم تشییع شهدا جناح هاي 
ــوند و حرف هاي سیاسي  سیاسي با هم درگیر ش
بزنند. حوزه دفاع مقدس را نباید درگیر منازعات و 
بحث هاي سیاسي کنیم. نگاه سیاسي داشتن دفاع 
مقدس را خراب مي کند. باید این میراث گرانبها را 

براي آیندگان نگه داریم.
آن زمان چه هدف و انگيزه  اي از انجام اين 

مصاحبه ها داشتيد؟
مي خواستم از بچه ها یک خاطره  داشته باشم. من 
در عملیات خیبر زیر آتش با رزمندگان مصاحبه 
گرفتم. بعضي از این مصاحبه ها را صداوسیما پخش 
کرده است. نمي دانستم عملیات های کربالي4 و 5 
چنین سرنوشتي پیدا مي کند. در این دو عملیات 
بسیاري از رزمندگان شهید شدند و این نوارها ماند 

و ارزش پیدا کرد.
صحبت هايتان با رزمندگان بيشتر حالت 

درددل دارد؟
ــاي دیگر. مثاًل  ــوده و هم صحبت ه هم درددل ب
ــتم  ــا رزمندگان اول مي خواس هنگام مصاحبه ب
ــیدم چرا  ــان را معرفي کنند. بعد مي پرس خودش
ــه و خانواده  ــت جبه به جبهه آمدي و براي پش
ــا هم از  ــي داري؟ در آخر مصاحبه ه چه صحبت
ــتم بخندند. مي گفتم خوب  رزمندگان مي خواس
بخندید چون شاید اگر نبودید خانواده تان صداي 
خنده ات را بشنود. با همه این بچه ها دوست بودم. 
ــالي5 معاون  ــالي4 و کرب در عملیات های کرب
ــودم هم غواص بودم و با  عملیاتي گردان بودم. خ
همه بچه ها رفاقت داشتم. بچه ها با غریبه ها براي 
صحبت کردن انس نمي گرفتند و راحت نبودند. 
ــال 1360 در آبادان بودم. شهید  ــت س یادم هس
علیرضا رهبر خبرنگار بود و به منطقه آمد. ایشان 
ــد چون  ــا بچه ها خیلي اذیت ش براي مصاحبه ب
ــت  ــتند. دوس بچه ها حس مصاحبه کردن نداش
نداشتند خیلي خودشان را نشان دهند. االن هم 
سخت ترین برنامه این است که رزمندگان قدیمي 

را وادار کنید که مصاحبه کنند.
حرف هاي رزمندگان از چه جنسي بود و 
در دو عمليات مهم کربالي4 و کربالي5 از 

چه چيزهايي صحبت مي کردند؟
بچه ها همه براي هر دو عملیات آماده بودند. زمان 
جنگ بچه ها از مسائل سیاسي فارغ بودند. همه به 
این فکر مي کردند شب به آن طرف آب بروند. در 
عملیات والفجر8 آقاي امین شریعتي که فرمانده 

لشکرمان بود مي گفت به بچه هایتان بگویید داخل 
آب که مي شوند ذکر یا زهرا)س( را تا آخر بگویند. 
اوج اخالص و ایثار را در خیلي از عملیات ها دیدم 
ولي در والفجر8 و کربالي4 و کربالي5 این ایثار به 
اوج رسید. ایثار رزمندگان در حدي بود که ما لباس 
غواصي نداشتیم و رزمنده گریه مي کرد که به من 

هم لباس غواصي بدهید تا به آن سمت بیایم. 
ــابقه بود. تمام دوستانم  واقعاً بین رزمندگان مس
ــف قرباني، یعقوب  ــدند مثل یوس ــهید ش که ش
علي محمدي و محمدرضا محمدي همگي بسیار 
ــوب علي محمدي  ــجاع و باغیرت بودند. یعق ش
ــت.  ابتکارات خاص خودش را حین غواصي داش
ــت زنده بماني این  مي گفتم یعقوب ممکن نیس
همه زحمت به خودت مي دهي. او شب عملیات 
ــید. پیکرش روي خاک  کربالي4 به شهادت رس
ــتیم پیکرش را  ــد و صبح توانس ماند و خشک ش
ــت تمام بچه ها  ــاهد اس به عقب بیاوریم. خدا ش
فکرشان رفتن به آن سمت آب بود. کسي به فکر 
ــي مي خواست  خانواده و زن و بچه نبود. اگر کس
ــائل فکر کند دیگر نمي توانست عمل  به این مس
کند. اگر قبل از عملیات چنین فکرهایي به ذهن 
بیاید دیگر نمي توانید داخل آب شوید. در عملیات 
والفجر8 در حدود 10 دقیقه خط را شکستیم که 

عملکرد بچه ها فوق العاده بود.
خبرنگاري در جنگ را مي توان در زمره 

کارهاي سخت و دشوار دانست؟
خبرنگاري در جنگ کار بسیار سختي است ولي 
خبرنگاران صداوسیما که خودشان را براي تهیه 
گزارش و مصاحبه به آتش بزنند خیلي کم بودند. 
اگر دقت کنید مي بینید از صحنه نبرد خیلي کم 
فیلم و صوت داریم اما تا دلتان بخواهد از اردوگاه 
ــت جبهه و محل بمباران ها فیلم و  ــرا، از پش اس
ــاق افتاده که از عرصه  گزارش داریم. به ندرت اتف
پیکار فیلم داشته باشیم؛ جز بچه هاي روایت فتح و 
شهید آویني که در خط مقدم حضور داشتند و پا به 
پاي رزمندگان حرکت مي کردند. تا دلتان بخواهد 
از قرارگاه ها فیلم داریم اما از نبرد خرمشهر فیلم 
زیادي از درگیري ها وجود ندارد. تنها چند فیلم 
از اسیر گرفتن عراقي ها موجود است. خبرنگاري 
ــد  جنگ اگر در خط مقدم و منطقه عملیاتي باش
ــهید آویني  ــت. اگر فیلم هاي ش واقعاً سخت اس
ــد مي بینید با نگاتیو  براي روایت فتح را نگاه کنی
ــان کار نگاتیوها را ظاهر  ــرد و بعد از پای کار مي ک
مي کرد. مي شد فیلم هاي بهتري از دفاع مقدس 
ــرطي که گروه هاي اعزامي کمتر در  گرفت به ش
ــن خبرنگاري در  قرارگاه و اردوگاه مي ماندند. م

ــم. در عملیات  ــتر عملیاتي مي بین جنگ را بیش
خیبر بچه هایمان زیر آتش قطعه قطعه مي شدند 
و اگر مي  خواستیم قدم عادي برداریم باید پایمان 
را روی پیکر شهدا مي گذاشتیم. در قرارگاه من با 
ــردم و مي گفتم چرا اینجا  خبرنگاران دعوا مي ک
نشسته اید؟ بلند شوید به منطقه بروید تا خودتان 

ببینید چه اتفاقاتي در حال رخ دادن است.
براي انجام ي�ک عمليات ح�دوداً چند 

خبرنگار در جبهه حضور داشتند؟
من در عملیات ها همیشه جزو نیروهاي رزمنده 
بودم و ضبط صوت همیشه در جیبم بود. از عملیات 
والفجر4 در سال 1362 ایده  کار رسانه اي به ذهنم 
ــه اوج خودش  ــالي4 و کربالي5 ب آمد و در کرب
رسید. در عملیات خیبر شرایط خیلي سخت بود و 
زیر آتش قرار داشتیم. در خط خودمان خبرنگاري 
ــتیم تا آن صحنه ها و وقایع را ثبت کند. آن  نداش
ــتاد تبلیغات  ــگاران را س زمان کارت هاي خبرن
جبهه و جنگ صادر مي کرد. ما به لحاظ تبلیغاتي 
در دوران دفاع مقدس خیلي ضعف داشتیم. یکي 
از آسیب هاي حوزه دفاع مقدس همین است. در 
ــم و تپه را  ــب عمل کردی عملیات والفجر4 ما ش
ــرمان آمد  گرفتیم و صبحش یک راوي باالي س
ــچ خبرنگاري  ــش را داد ولي آنجا هی و توضیحات
ــاي ما در دفاع  ــدم یکي از ضعف ه ندیدیم. معتق
مقدس ضعف تبلیغاتي  و حضور رسانه اي مان بود.

ماندگارترين جمله اي که در ذهن تان از 
هم صحبتي با شهدا مانده مربوط به کدام 

شهيد است؟
همان صحبت هاي شهید یوسف قرباني است که 
تا همیشه در ذهنم نقش بسته است. در مصاحبه 
ــان گفتم مي خواهید به  ــهید قرباني به ایش با ش
ــهید هم به شوخي گفت  ــمن بزنید؟ ش خط دش
هم به خط دشمن مي زنیم هم به شیرش. یوسف 
را در کربالي4 دیگر ندیدم تا اینکه در کربالي5 
ــنیدم. گاهي اوقات بعضي  ــهادتش را ش خبر ش
ــند نام  ــان قدیمي مي خواهند متن بنویس غواص
خانوادگي شان را مي نویسند و بعد از آن »مرغابي 
ــه مي کنند. مرغابي امام  امام زمان)عج(« را اضاف
ــراي غواصان  ــرور و افتخار ب زمان)عج( حالت غ
ــف  ــف قرباني جان بود. با یوس زنجاني دارد. یوس
ــهداي زنجان در  از سال 1362 بودم. شاخص ش
غواصان یوسف قرباني است. ایشان نه پدر داشت 
ــما رفتارش را مي بینید مثل پسر یک  نه مادر. ش
ــکر پر از عزت نفس بود. خوش قلب بود و  سرلش
ــعر مي خواند آدم از لحن و صدایش  زماني که ش

لذت مي برد.

    احمد محمدتبريزي
غالمرضا جعفري در دوران دفاع مقدس هم به عن�وان فرمانده عملياتي 
فعاليت مي کرد، هم غواص بود و هم کارهاي خبري و رسانه اي انجام مي داد. 
مصاحبه هاي او با رزمندگان قبل از دو عمليات مهم کربالي4 و کربالي5 جزو 
ماندگارترين اسناد دفاع مقدس به شمار مي رود. جعفري خاطرات زيادي 
از هم صحبتي با رزمن�دگان در اين عمليات ها دارد و س�رآمد خاطراتش 
گفت  وگو و صحبت با شهيد يوسف قرباني است؛ شهيدي که »مرغابي امام 
زمان)عج(« از دل حرف هايش براي هميشه ماندگار شد و حاال مردم زنجان 
اين ش�هيد را با اين عنوان مي شناس�ند. جعفري در گفت وگو با »جوان« 
سفري به روزهاي سخت اما ش�يرين دفاع مقدس مي کند و از هم نشيني 
و مصاحبه هايش با رزمندگاني که بعدها به ش�هادت رس�يدند، مي گويد.
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