
  احمد محمدتبريزي
ش�هيد حس�ن باقري را يك نابغه نظامي و 
يك استراتژيس�ت تم�ام عي�ار مي دانند. 
نيرويي كه در اوج جواني وارد فضاي جنگ 
مي ش�ود و اس�تعداد و نبوغ�ش را ب�ه رخ 
فرماندهان مي كشد. شهيد باقري از همان 
نخستين روزهاي اول جنگ، كارهاي مهمي 
را جهت سازماندهي نيروها و انجام كارهاي 
شناسايي انجام مي دهد. تأثير شهيد باقري 
در سال هاي اول جنگ به قدري زياد بود كه 
با حضور و فرماندهي ايشان، رزمندگان به 
چندين عمليات موفق در سال هاي 60 و 61 
دست پيدا مي كنند. شهيدحسن باقري در 
جريان عمليات والفج�ر مقدماتي در فكه 
به ش�هادت مي رسد. به مناس�بت سالگرد 
شهادت شان در بهمن 61، با سردار فتح اهلل 
جعفري گفت وگويي انجام داديم تا ايشان 
ما را بيش�تر در جري�ان كاره�ا و اقدامات 

شهيد باقري قرار دهند.
     

ش�هيد باقري به عنوان خبرن�گار وارد 
جبه�ه مي ش�ود. معم�والً اي�ن س�ؤال 
پيش مي آي�د كه خبرنگار ب�ودن كجا و 
فرمانده شدن در جنگ كجا. شهيد چه 
مسيري را براي تبديل شدن به نابغه  در 

جنگ طي كرد؟
ش��هيد حس��ن باقري از اولين ش��ماره روزنامه 
جمهوري اسالمي در سال 1358 كه مقام معظم 
رهبري در آن حضور داشتند، كار خبري مي كرد 
و در همان زمان، آيت اهلل خامنه اي شهيد باقري 
را به اطالعات سپاه و آقاي محسن رضايي معرفي 
مي كنند. آق��اي رضايي نيز از ش��هيد باقري در 
بخش اطالعات اس��تفاده مي كند، اما ايشان كار 
خبرنگاري را رها نمي كند؛ يعني حس��ن باقري 
عالوه بر اينكه در اطالعات سپاه كار مي كرد كار 
حرفه اي خبرنگاري هم انجام می داد. در س��فر 
دولت موقت به الجزاير در س��ال 1358، شهيد 
باقري به عنوان خبرنگار حض��ور پيدا مي كند و 
ايشان اولين بار مذاكره دولت موقت با امريكايي ها 
را ف��اش مي كند. دول��ت موقت ب��ا امريكايي ها 
در الجزاير نشس��ت داشت و ش��هيد باقري اين 
خبر را رس��انه اي مي كند. باقري در همان سال 
سفري به عنوان خبرنگار، ولي در اصل به عنوان 
اطالعات سپاه به جنوب لبنان دارد. در فروردين 
1357 رژيم صهيونيستي جنوب لبنان را اشغال 
مي كند و در آنجا مي ماند. جريان حمله به لبنان 
در ذهن ش��هيد باقري بوده تا ايش��ان به عنوان 
خبرنگار ب��ه لبنان مي رود و يك بررس��ي دقيق 
از وضعيت جنوب لبنان انجام مي دهد. او در آن 
گزارش مي گويد هيچ كدام از كشورهاي سوريه، 
لبنان و س��ازمان هاي آزادي بخش ت��وان مقابله 
با رژيم صهيونيس��تي را ندارند بايد ارتش ملي و 
اسالمي در آنجا شكل بگيرد. پس مي بينيم شهيد 
باقري يك خبرنگار معمولي نيست كه فقط برود 

گزارشي بگيرد و برگردد. 
در ش�روع دفاع مقدس، بايد چه نقشي 

براي شهيد باقري قائل باشيم؟
حسن باقري در 20 شهريور59 به حكم سپاه به 
ايالم اعزام مي شود و از ش��هرهاي آنجا گزارشي 
تهيه مي كند و به اطالعات س��پاه مي دهد. از آن 
روز به بعد ش��هيد باقري ديگ��ر كار خبرنگاري 
را كن��ار مي گ��ذارد و يك نيروي ص��رف نظامي 
مي شود. آن زمان او يك نام مستعار به نام حسن 
باقري در اطالعات دارد، يك نام به نام افشردي 
در روزنام��ه داش��ت و گاهي ه��م مقاالتي براي 
روزنامه به نام افشار مي نوش��ت. شهيد باقري از 
جنوب به خوزس��تان مي رود و در ح��ال برآورد 
وضعيت اين ش��هر بود كه جنگ شروع مي شود. 
يعني شهيد باقري آخر شهريور و اول مهر 59 در 
خوزستان حضور داشت. در چنين وضعيتي وقتي 
وارد جنگ مي شود اطالعات عمليات را تشكيل 
مي دهد. آقاي رضايي به ش��هيد باقري مي گويد 
همين جا بمان و كار اطالعاتي بكن. شهيد باقري 

اطالعات عمليات را با همان نيروهاي موجود در 
خوزستان تش��كيل مي دهد و يك سازمان قوي 
براي مقابله با دشمن ايجاد مي كند. حسن باقري 
به نوعی يك اتاق جنگ درست مي كند و كارهايي 
مثل شنود دشمن، تنظيم اسناد، انسجام تيم هاي 
شناس��ايي و آماده كردن كالك نقشه عملياتي را 
در آنجا انجام می دهد. به نوعي يك تش��كيالت 
قوي را از همان روزهاي اول جنگ آماده مي كند. 

چنين كارهايي را فقط يك نيروي تش��كيالتي 
مي توان��د انجام ده��د. ما ه��م كار تخصصي در 
جنگ مي كرديم، ولي چند م��اه زمان می برد تا 
بفهميم بايد چه كار كنيم، اما حسن باقري ظرف 
چند روز تمام اين كارها را انجام داد. ششم مهر 
اولين بولتن خبري محرمانه را براي محورها تهيه 
مي كند، چون محورها از هم خبر نداشتند با اين 
كار چشم محورها به همديگر باز مي شود. حتي 
خبرها و گزارش هايش را هم به تهران مي دهد، 

اين گزارش ها خيلي غني و قوي است. 
پس از همان اولين روزهاي جنگ ظهور 
و ب�روز ج�دي ش�هيد باقري را ش�اهد 

هستيم؟
كسي كه رشته درس��ي اش رياضي بوده و بعد با 
تغيير رشته اش رتبه 150رشته حقوق دانشگاه 
تهران مي ش��ود، باي��د خيلي اس��تعداد و هوش 
بااليی داشته باشد. شهيد باقري از همان روزهاي 
اول جنگ ش��روع به شناس��ايي و تهيه گزارش 
دقي��ق از وضعيت جن��گ مي كن��د و اطالعات 
س��پاه را سروس��امان مي دهد، طوري كه ظرف 

دو ماه س��رآمد اطالع��ات جنگ ب��راي ارتش و 
س��پاه مي ش��ود. به مرور همه در س��پاه و ارتش 
متوجه استعداد و خالقيت ايشان مي شوند. بعد از 
شكست ما در هويزه، حسن باقري ابتكار عمل به 
خرج مي دهد و به عنوان يك آدم متفكر و مبتكر 
در تغيير استراتژي جنگ ظاهر مي شود كه آنجا 
مي گويد بايد ايمان محوري را جايگزين تجهيزات 
محوري كنيم و سپاه توانايي اداره جنگ را دارد. 
از اينجا سپاه را وارد عمليات ها محدود مي كند و 
كم كم به عمليات هاي گسترده مي رسد، اما از ماه 

چهارم ورق را به سمت سپاه برمي گرداند. 
تحوالتي كه شهيد باقري ارائه مي كند را 

بايد در چه مواردي بدانيم؟
وقتي ارتش در عمليات هويزه شكست مي خورد 
آقاي فالحي مي گويد، ما ديگر عمليات تهاجمي 
انجام نمي دهيم. پس از آن شهيد باقري نامه اي 
به دفتر ام��ام و ش��وراي عالي دفاع مي نويس��د 
و مي گوي��د ارت��ش در الك دفاعي ف��رو رفته و 
ما بايد ب��راي مقابله با دش��من عمليات آفندي 
داشته باش��يم تا ابتكار عمل را در دست بگيريم 
و با طرح هايش ابتكار عمل را هم با عمليات هاي 
محدود در دس��ت مي گيرد. از آن به بعد سپاه به 
طور جدي وارد صحنه جنگ مي ش��ود و طرح و 
برنامه آماده مي كند. در عمليات اهلل اكبر مجموعه 
سازمان و ساختار سپاه را به نحوي مي چيند كه به 
عنوان يكي از رده هاي مهم جنگ مطرح  می شود. 
ش��هيد باقري اين كار را در زمان بني صدر انجام 

مي دهد كه سختي هاي خودش را داشت. 
پس بايد گف�ت عمليات ه�اي موفق ما 
ك�ه از مه�ر 60 ش�روع مي ش�ود و ب�ه 
عمليات بيت المقدس در 61 مي رس�د، 
ثمره فعاليت ها و ايده هاي شهيد باقري 

است؟
اگ��ر دفترچه هاي ش��هيد باقري را ن��گاه كنيد، 
مي بينيد ايشان در آنجا مي نويسد ابتدا هدفمان 
عمليات هاي محدود است تا بعد به عمليات هاي 
گس��ترده برس��يم. اولين عمليات گس��ترده ما 

عمليات شكس��ت حصر آبادان اس��ت كه كاماًل 
حساب شده و دقيق ايده هايش را پياده مي كند. 
با توج�ه به دامن�ه فعاليت هاي ش�هيد 
باق�ري در زم�ان انج�ام عمليات ها چه 
سهمي را بايد براي شهيد باقري در نظر 

بگيريم؟
در عمليات ه��اي بزرگ تر هم، اتكاي س��پاه به 
اطالعات شهيد باقري است. وقتي حسن باقري در 
عمليات فتح المبين فرمانده قرارگاه نصر مي شود 
باز قرارگاه به اطالعات ايش��ان متكي اس��ت. در 
قرارگاه كربال ه��م وضعيت همين  گونه اس��ت. 
طراحي و انجام ي��ك عمليات يكي از اصلي ترين 
پايه هايش اطالعات و شناسايي است كه حسن 
باقري اين كار را به بهترين شكل انجام مي دهد. 
شهيدحسن باقري اطالعات اصلي را به قرارگاه 

مي آورد و خالقيت زيادي را نشان مي دهد. 
كش�ف اس�تعدادهايي مث�ل ش�هيد 
طهراني مقدم يكي از ويژگي هاي شهيد 
باقري است. شهيد باقري چگونه به اين 

كشف در آدم ها مي رسيد؟
شهيدحس��ن طهراني مق��دم قب��ل از عمليات 
طريق القدس در گلف حضور داشت. نمي دانم او 
حسن باقري را از كجا مي شناخت. وقتي همديگر 
را ديدند، شهيد باقري گفت بيا با من برويم و بعد 
مسئوليت ادوات را به شهيد طهراني  مقدم داد. بعد 
از اينكه فتح المبين انجام شد و توپخانه دشمن را 
گرفتيم، ايشان اولين كاري كه كرد طهراني مقدم 
را براي تشكيل توپخانه س��پاه انتخاب كرد. اين 
كار مهمي بود. حتي ايش��ان نامه زد و به شهيد 
طهراني مقدم گفت برو توپ ه��ا را جمع كن و ما 
هم كه يكس��ري توپ غنيمتي گرفته بوديم كه 
به ايش��ان داديم. من زرهي س��پاه را با دس��تور 
شهيد باقري تش��كيل دادم. حسن باقري نيروها 
را شناس��ايي مي كرد، به افراد مسئوليت مي داد، 
يگان هاي تخصصي را سازماندهي مي كرد و پاي 
كارهايشان هم مي ايستاد. اس��تعداد افراد را به 
خوبي شناسايي مي كرد. سريع مي فهميد اين آدم 
چقدر توانايي دارد و به درد چه كاري مي خورد. 

تأثيرات اقدامات ش�هيد باق�ری  بعد از 
شهادتش چه بود؟

خأليي كه پس از شهادت حسن باقري به وجود 
آمد هيچ وقت پر نشد. االن زندگي شهيد باقري 
در دانشگاه امام حسين)ع( تدريس مي شود و اين 
يعني اين انس��ان چقدر حرف براي گفتن دارد. 
حس��ن باقري ش��هريور 1361 فرمانده قرارگاه 
كربال مي شود و معاون اطالعات قرارگاه خاتم هم 
است. عمليات محرم را در اين جايگاه انجام دادند. 
در مرحله سوم علميات محرم به ما گفتند بايد به 
تهران برويم. وقتي داخل هواپيما نشسته بوديم، 
ايش��ان گفت مي دانيد براي چه كاری به تهران 
مي رويم؟ م��ا اظهار بي اطالع��ي كرديم. گفت با 
آقاي رفيق دوست و صيادشيرازي صحبت كرده ام 
كه هزار نفربر ارتش كه از شوروي وارد شده را بايد 
در صنايع سنگين بازسازي كنيم. با اين برنامه ها 
آينده نگري و تفكر ايشان را مي توانيد، بفهميد. 
شهيد باقري در جلسه شوراي عالي سپاه شركت 
مي كند و مي گويد اگر جنگ ب��ا اين روند پيش 
برود، از صدام شكست خواهيم خورد. گفتند عراق 
خودش را براي جنگ طوالتي آماده كرده و ما هم 
بايد خودمان را براي مقابله با دشمن آماده كنيم. 
آينده نگري هاي شهيد باقري باعث پيشرفت هاي 
زيادي در جبهه ش��د و خيلي از اتفاقات از بركت 

وجود ايشان در جبهه ها رخ داد. 
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بعد از شكس�ت م�ا در هويزه، حس�ن 
باقري ابتكار عمل به خ�رج مي دهد و 
به عنوان يك آدم متفك�ر و مبتكر در 
تغيير اس�تراتژي جنگ ظاهر مي شود 
كه آنج�ا مي گويد باي�د ايمان محوري 
را جايگزين تجهي�زات محوري كنيم 
و س�پاه تواناي�ي اداره جن�گ را دارد

خألي�ي كه پ�س از ش�هادت حس�ن 
باق�ري به وج�ود آم�د هي�چ وقت پر 
نش�د. االن زندگي ش�هيد باق�ري در 
دانش�گاه امام حس�ين)ع( تدري�س 
مي ش�ود و اي�ن يعن�ي اي�ن انس�ان 
ب�راي گفت�ن دارد چق�در ح�رف 

سردار فتح اهلل جعفري در گفت وگو با »جوان«
 از فعاليت های شهيد حسن باقري در دفاع مقدس مي گويد

شهید باقری می گفت: باید ایمان محوری را 
  شهرك حمرهجایگزین تجهیزات محوری کنیم

ش��هركي بود در مقابل خانطومان به نام حمره كه بچه هاي ما آنجا را از دس��ت 
دشمن آزاد كرده بودند. حمره در كنار شهرك خلسه قرار داشت. به اتفاق برادر 
خيبري داخل شهرك رفتيم تا اطالعاتي كس��ب كنيم و بدانيم وضعيت چطور 

است و آخرين حد ما و دشمن كجاست.
 در مسير كه مي رفتيم، متوجه شديم دشمن جاهايي را كه معابر عمده وصولي 
ما بود را مشخص و تعداد زيادي موشك به اين معابر وصولي شليك كرده است. 
اين موضوع را هم از حجم ويراني ها و هم از س��يم هايي متوجه ش��ديم كه روي 

زمين افتاده بودند. 
  سيم هاي هدايت

اين سيم ها مربوط به موشك هاي هدايت شونده ضد زره مي شدند. مثل موشك انداز 
ماليوتكا كه از دهه هاي قبل توس��ط سيم هدايت مي ش��دند، اما موشك هايي كه 
اينجا مورد استفاده توريست ها قرار داشتند، نمونه هاي به روزتر و پيشرفته تر اين 
موشك ها بودند. تروريست ها هم از اين موشك هاي سيمي استفاده مي كردند و هم 
از موشك هايي كه توسط ليزر هدايت مي شدند.  سيم ها را كه ديدم، آقاي خيبري 
گفت اينها را عربس��تان، امارت و كشورهايي از اين دس��ت هزينه شان را پرداخت 
كرده اند. من هم كه دقت كردم ديدم اين موشك ها بي حساب و كتاب به سمت ما 
پرتاب نشده اند، بلكه يك فكري پشت آنها بوده و از نقاطي كه اين موشك ها هدف 
قرار داده بودند، كاماًل مش��خص بود مستشارهاي جنگ ديده و كاربلدی در جبهه 
مقابل حضور دارند. مي شد حدس زد كه اين مستشارها از همان غربي هاي به ظاهر 
مخالف داعش بودند كه پشت پرده داعش را به وجود آورده اند و حاال از دست پرورده 
خودشان حمايت مي كنند. وگرنه اين طرز شناسايي معابر وصولي و هدف قرار دادن 

نقاط استراتژيك، كار يك عده جوان به اصطالح جهادي و خودجوش نبود. 
  دفتر نقاشی

به هرحال وقتي از بحث موشك ها فارغ شديم، به مدرسه اي رفتيم كه در منطقه 
قرار داشت. اين مدرسه به تازگي تخليه شده بود و هنوز كتاب و دفتر دانش آموزان 
در سطح مدرسه پخش و پال افتاده بود. من ديدم آنجا دفترهايي وجود دارد كه 
گويا اهدايي از طرف شاه عربستان است. خب ذهنيت كودكان بسيار زالل و شفاف 
است. مثل آب مي ماند كه بايد بدانيم در كدام ظرف مي ريزد تا شكل همان ظرف 
را بگيرد. بچه هاي مدرسه در دفترهاي ش��ان نقاشي هايي كشيده بودند. من هم 
همينطور كه برگه ها را ورق مي زدم، به انتهاي دفتر رسيدم. پشت جلد يك آرم 
بزرگ از پادشاهي عربستان وجود داش��ت كه زيرش نوشته بود: »اهدايي خادم 

حرمين شريفين به كودكان كشور سوريه... .«
دفتر را به آقاي خيبري نشان دادم و گفتم: »از آن سيم هاي موشك هاي ضد زره 
گرفته تا اين دفاتر نقاش��ي همگي اهدايي افرادي اس��ت ك��ه مي خواهند روي 
ذهنيت اين مردم تأثير بگذارن��د. آدم ياد حربه معاويه مي افت��د كه بره هايي را 
به بچه ها مي داد و مي گفت اينها هديه از طرف معاويه اس��ت. وقتي كودك با بره 
انس مي گرفت، نفراتي مي فرس��تاد تا گوس��فند را از كودك بگيرد و بگويند كه 
علي بن ابيطالب اين گوس��فند را از تو به زور گرفته است. اين دفترهاي رنگارنگ 

نقاشي همان بره هاي معاويه زمان است.«

گفت وگو

معاويه هاي زمان به كودكان سوري 
دفتر نقاشي هديه مي دادند!

خاطره اي از جبهه مقاومت اسالمي 
در گفت و گوي »جوان« با يك رزمنده مدافع حرم

  عليرضا محمدي
اگرچه در جبه�ه مقاومت اس�المي رزمندگاني با مليت ه�اي مختلف 
حض�ور داش�تند، در ط�رف مقابل ني�ز جبه�ه اي از اس�تكبار جهاني 
تش�كيل ش�ده بود كه تروريس�ت هاي محور عبري- عرب�ي- غربي 
در آن فعالي�ت مي كردن�د و دس�ت ب�ه جناي�ات مختل�ف مي زدن�د. 
خاط�ره اي ك�ه پي�ش رو داري�د ب�ه نق�ل از محم�ود محم�ودي از 
رزمن�دگان مدافع حرم اس�ت ك�ه درخصوص اق�الم اهداي�ي برخي 
از كش�ورهاي مرتج�ع منطقه به ك�ودكان س�وري بيان كرده اس�ت. 
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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.
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