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متن پیش رو گزارشي است از روایت آقای مهدی رمضانی از رزمندگان لشکر27 حضرت رسول)ص( در دوران دفاع 
مقدس و از استادان دانشگاه امام حسین)ع(، که به همت نگارنده در 24 اسفند ۱395 در ساعت ۱0:۱5 الي ۱۱:۱5 
در یادمان عملیات فتح المبین ضبط شده و به صورت متن نوشتاري در آمده است. مخاطبان این روایت کاروانی ۱20 
نفره متشکل از دانشجویان اردوهای جهادی اعزامی از استان ایالم بودند. آقای رمضانی راوی همراه کاروان در اقدامی 
مبتکرانه با انتخاب روایت مسیری برای حضار، زائران را از داخل شیارها حرکت  داد و در طول مسیر و در مواضع 
مختلف به روایتگری و تشریح عملیات فتح المبین پرداخت. معرفی جغرافیای منطقه، مقاومت های مردمی و تشریح 
وقایع عملیات و بیان خاطره، از محورهای روایت آقای رمضانی بود. در نوشتار حاضر ابتدا متن کامل روایت و سپس 

یك جمع بندی و ارزیابی محتوایی از روایت خواهد آمد. 
واژگان كليدی: روایت فتح المبین، یادمان فتح المبین، عملیات فتح المبین، مهدی رمضانی، راهیان نور.

چکيده

فتح المبین روایت پیروزی و حماسه های ماندگار
روایت مهدی رمضانی در یادمان فتح المبین

متن روايت
جغرافيای منطقه عملياتی

دارم.  احترام  و  سالم  عرض  عزیزان  همه  »خدمت 
کرده  شروع  را  پربرکتی  و  خوب  روز  که  إن شاءاهلل 
باشید. منطقه ای که تشریف آورده اید، منطقه عمومی 
شهرستان شوش دانیال است. این منطقه درحال حاضر 
است. در  نام گذاری شده  فتح المبین  عملیات  یادمان 
تا  ابتدا جغرافیای منطقه را خدمتتان عرض می کنم 
موقعیت منطقه ای را که در آن حضور دارید، بدانید. 
در پشت آن درخت ها شهر شوش دانیال قرار دارد که 

احتماالً از داخل آن عبور کرده اید. بین این درخت ها 
آن قسمت که مشخص است، رودخانه کرخه جریان 
دارد که از کوه های الوند همدان سرچشمه می گیرد و 
با عبور از استان همدان و لرستان وارد خاک خوزستان 
جلو  به  کیلومتر   70 اگر  من  راست  سمت  می شود. 

برویم، به پاسگاهی به نام پاسگاه فکه می رسیم.

حماسه های جغرافيای فتح المبين
در مرز فکه و روستاهای مختلفی که در این منطقه 
و... چهار  مانند روستاهای زعن، عنکوش  دارد  وجود 

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

اكبر رستمی*



فتح المبين روايت پيروزی و حماسه های ماندگار

سال شانزدهم    شماره پنجاه و نهم    زمستان ۱396

96

حماسه اتفاق افتاده است؛ یعنی در اصل چهار واقعه 
و حادثه اتفاق افتاده است که بچه ها آن را به حماسه 
تبدیل کردند و امروز ما به آن افتخار می کنیم و برایمان 

تجربه و درس است.

حماسه اول: پيشروی ارتش عراق تا كرخه و 
حماسه مقاومت ۲5 نفری مدافعان

اولین حماسه که اتفاق افتاد این بود که عراقی ها وقتی 
از پاسگاه فکه شروع به پیشروی کردند، در مسیرشان 
دفاع زیادی اتفاق نیفتاد؛ چون شیرازه ارتش ما به دلیل 
جریان انقالب و شرایط آن ازهم  پاشیده بود. درنتیجه، 
تمرکز و دفاع مطلقی وجود نداشت و برنامه ریزی نشده 
بود. عراقی ها به پیشروی خود ادامه دادند تا به این تپه ها 
رسیدند که به آنها تپه ماهور می گویند. وقتی به رودخانه 
رسیدند برنامه و طرحشان این بود که در این منطقه و 
روی رودخانه کرخه پل نظامی بزنند و با عبور از آن، 
شهر شوش دانیال را تصرف کنند. بعد از آن هم جاده 
استراتژیك اندیمشك به اهواز را تصرف کنند و نیروهای 
دیگرشان از روی پل کرخه به شهر اندیمشك و دزفول 
برسند و با تصرف کامل شمال استان خوزستان، این 

استان را در این منطقه از ایران جدا کنند.
ولی عراقی ها وقتی به لب رودخانه رسیدند، بااینکه 
هیچ نیروی دفاعی جلو آنها نبود، از آن عبور نکردند؛ 
اتفاقی که رخ  داده بود این  بود که آنها چون نیروهایشان 
در شهر خرمشهر درگیر بودند و این احتمال را می دادند 
که ایرانی ها در شهر مخفی  شده  باشند و بخواهند آنها 
را به داخل شهر بکشند و در داخل شهر به آنها حمله 
کنند به  همین خاطر، تعلل کردند و همین تعلل باعث 

شد که کم کم مدافعان مردمی از راه برسند.

اولیـن نیروهـای مدافـع مردمـی در شـهر شـوش 
دانیـال بعـد از اینکـه مـردم شـهر را تخلیـه کردنـد، 
قریـب 25 نفـر بودند و شـهید بزرگوار حسـن درویش 
فرماندهی آنها را در شـهر شـوش دانیـال برعهده گرفته 
بود. این 25 نفر اوضاع منطقه را بررسـی کردند. در این 
مـدت عراقی هـا پیشـروی زیـادی کـرده بودند. شـهید 
حسـن درویـش و چنـد نفـر دیگـر وقتـی وارد همیـن 
جنگل ها شـدند، بـا نفربرهـای عراقی و تجهیـزات آنها 
روبـه رو  شـدند و دیدنـد  که عراقی هـا به قـدری خود را 
فاتـح و قـوی می داننـد که بـا خیال راحت در آب شـنا 
می کننـد. نیروهـای مدافـع بـا همـان سـالح  سـاده ای 
بسـتند  رگبـار  بـه  آب  در  را  عراقی هـا  داشـتند  کـه 
کـه تعـدادی عراقـی کشـته شـدند، تعـدادی هـم فرار 
کردند و خودروهایشـان را جا گذاشـتند. چـون ابتدای 
جنـگ بـود، بچه هـا نیـاز زیـادی بـه سـالح و مهمـات 
داشـتند و بـرای تأمین سـالح و مهمـات بهترین کاری 
کـه می توانسـتند بکننـد این بـود که سـالح و مهمات 

باقیمانـده را بـه غنیمـت بردارند.
باد  را  ماشین  تیوپ  دو  بچه ها  با  درویش  حسن 
را  آنها  زیرشان،  در  چوب  قراردادن  با  و  می کنند 
می بندند و به وسیله آنها از روی رودخانه کرخه عبور 
از  را  عراقی  تجهیزات  و  مهمات  سالح،  و  می کنند 
خودروها خارج و جهت استفاده نیروهای خودی، آنها 
را به  این طرف رودخانه منتقل می کنند. حماسه اول 
بچه ها در اینجا این بود که با ورود عراقی ها که حدوداً 
4 هزار نیرو بودند، با 25 نفر مقاومت کردند و بعد از 
نیروهای دشمن، عراقی ها  به  اولین ضربه  واردکردن 
به این نتیجه  رسیدند که در این منطقه تثبیت شوند 

و شروع به سنگرزنی کردند.
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حماسه دوم: توصيه مقام معظم رهبری: "نگذاريد 
دشمن در اينجا آرام بگيرد" 

خط اول عراقی ها که به خط مقدم و اول معروف بود، 
در آن سمت یادمان و سراسر یال ]اشاره به تپه ها[ قرار 
داشت. عراقی ها روی آن تپه ها سنگرهای کمین زدند و 
در داخل آنها نفر با تیربار قرار دادند تا چنانچه نیروهای 
ما بخواهند از داخل شیارها عبور کنند و به سمت باال 
بیایند، آنها را مورداصابت قرار داده، از بین ببرند؛ یعنی 
اینجا شکل گرفت. مقام معظم  اولین حماسه بچه ها 
کردند.  پیدا  حضور  جنگل ها  همین  داخل  رهبری 
نیرو در جنگل مستقر شدند و سنگر  نفر  همان 25 
 زدند تا جلو عبور عراقی ها مقاومت کنند. مقام معظم 
رهبری در آن زمان نماینده امام در شورای عالی دفاع 
بودند و با شروع جنگ به داخل مناطق می آمدند و به 
نیروها سر می زدند و آنها را توجیه می کردند. ایشان 
بین درخت ها برای بچه ها صحبت و به آنها سفارش 

کردند که نگذارید دشمن اینجا آرام باشد؛ چون اگر 
اینجا آرامش داشته باشد، هوس می کند بیاید و شهر را 
بگیرد. با این کالم آقا بچه ها تصمیم گرفتند گروه های 
چریکی تشکیل دهند. بنابراین گروه های چریکی 5 و 
6 نفره ازجمله یك گروه چریکی به نام گروه ربیعی 
تشکیل  شد. آقایی به نام ربیعی که ارتشی و مسئول 
این گروه را تشکیل داد.  ژاندارمری شهر شوش بود، 
می شد،  تمام  خدمتش  بعد  ماه  یك  بااینکه  ایشان 
آرام  اینجا  دشمن  "نگذارید  گفت  آقا  اینکه  به محض 
باشد" یك گروه چریکی تشکیل داد. هرزمان هم که 
در آن طرف رودخانه به دشمن حمله می کرد، خیلی 
گروه های  تشکیل  از  بعد  بود.  اثرگذار  و  روحیه بخش 
که  کلك هایی  و  تیوپ ها  همین  با  بچه ها  چریکی، 
درست کرده بودند، مخفیانه از رودخانه عبور می کردند 

و به عراقی ها ضربه می زدند.
 شخصی در منطقه بود که ازنظر فکری و عملی در حد 

روایت مهدی رمضانی، یادمان شهدای عملیات فتح المبین)غرب شوش(، اسفندماه۱395.
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باالیی بود؛ یعنی طرح ها و حرف هایش و دل و جرئتی که 
از خود نشان می داد، خیلی اثرگذار و مهم بود. نام این فرد 
میرزا بود. اوایل جنگ طوری بود که هرکس طرح و برنامه 
مناسبی داشت و می توانست خوب کار کند، بچه ها او را 
به عنوان فرمانده قبول می کردند. وقتی هم که میرزا آمد 
فرماندهی این محور یعنی منطقه جنگلی به ایشان واگذار 
شد. ازطرفی فرمانده سپاه شوش هم شهید بقایی بود. 
میرزا چون قبالً در لبنان و فلسطین جنگیده بود، تجربیات 
بسیاری داشت. ایشان وقتی با 
نیروهای خود به وسیله تیوپ 
از رودخانــه عبــور می کرد، 
مستقیم به عراقــی ها حمله 
نمی کــرد؛ چــون می دانست 
اگر با این تعـداد کم مستقیم 
حمله کند، عراقی ها با تیربار 
و توپ ها و تشکیـالت زیادی 
که دارند صدمــات باالیی به 
آنها وارد می کنــند. بنابراین 
بچه ها را از حاشیـه رودخانه 
5 یا 6 کیلومتــر به طــرف 
باالی رودخانه هدایت می کرد تا به دشت برسند؛ چون 
بین ارتفاعات آن طرف درخت های زیادی وجود داشت و 
بین درخت ها دیده نمی شدند. عراقی ها هم در آن قسمت 
حضور نداشتند و فقط سیم خاردار و چندتا مین جاسازی 
کرده بودند. بچه ها از بین این سیم خاردارها عبور و مین ها 
را خنثی می کردند، منطقه را دور می زدند و از پشت سنگر 
استراحت عراقی ها به آنها حمله می کردند. عراقی ها وقتی 
از سنگر خارج می شدند، بچه ها از پشت آنها را به رگبار 

می بستند.

بچه ها کار چریکی انجام می دادند تعدادی که حمله 
می کردند دوباره از همان مسیر رودخانه برمی گشتند و 
منطقه را ترک می کردند. همین قضیه باعث می شد که 
بعضی از آنها که شنا بلد نبودند، داخل رودخانه غرق شوند؛ 
چراکه به علت تاریکی و موج  های ناگهانی رودخانه تعدادی 
از بچه ها نمی توانستند از رودخانه عبور کنند و به شهادت 

می رسیدند.
در مرحله بعد نیروها تصمیم گرفتند این تپه ها را 
تصرف کنند و به عراقی ها نزدیك شوند. در عملیات تصرف 
این تپه ها میرزا به شهادت رسید. وقتی بچه ها عملیات را 
انجام می دادند، اذان ظهر گفته شد و این فرمانده دالور که 
مقید به نماز اول وقت بود، سه شیار آن طرف تر، به نماز 
 ایستاد. وقتی نماز را شروع کرد، یك خمپاره 60 کنارش 
اصابت کرد و باعث شهادت ایشان شود. به جای ایشان 
مجبور  شدند فرمانده دیگری را جایگزین کنند. شهید 
بقایی از حسن باقری درخواست  کرد که سردار صفار که 
الن فرمانده دانشگاه امام حسین)ع( است، به جای ایشان 
فرمانده شود. تقریباً تا زمان عملیات فتح المبین هم ایشان 
فرمانده بود. درنهایت، بچه ها با کارهای چریکی از دشمن 
سلب آسایش کردند و این مرحله دوم حماسه ای بود که 

خدمتتان عرض کردم.

حماسه سوم؛ آغاز عمليات فتح المبين
مرحله سوم حماسه این گونه بود که بچه ها اینجا خیلی 
خوب به دشمن نزدیك شده بودند و اینجا را با فاصله 
قسمت خط 30  این  به  مثاًل  بودند؛  کرده  نام گذاری 
می گفتند، یعنی سنگر کمین ما که اینجاست با سنگر 
کمین عراقی ها 30 متر فاصله دارد. آن طرف خط 50 
بود، یعنی سنگر کمین ما با سنگر کمین عراقی ها 50 

آنها  به  رهبــری  معظم  مقام 
ســفارش كردند كه نگذاريد 
باشد؛ چون  آرام  اينجا  دشمن 
اگر اينجا آرامش داشته باشد، 
را  شهر  و  بيايد  می كند  هوس 
بگيرد. بــا اين كالم آقا بچه ها 
تصميــم گرفتنــد گروه های 

چريکی تشکيل دهند.
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نزدیك  عراقی ها  به  به قدری  بچه ها  دارد.  فاصله  متر 
شده بودند که در روز 28 اسفند ۱360 دشمن متوجه 

شد که بچه ها درصدد انجام عملیات فتح المبین اند.
عراقی ها وقتی حمله کردند با مقاومت زیاد بچه ها 
رودخانه  در  همه  این صورت  غیر  در  شدند؛  روبه رو 
این  اگر  دشمن  می شدند.  اسیر  یا  شهید  و  گرفتار 
برای  را  پل  سر  بچه ها  می کرد،  تصرف  را  قسمت 
به  مجبور  و  می دادند  دست  از  فتح المبین  عملیات 
اجرای عملیات دیگری در آن طرف رودخانه می شدند 
که این کار را خیلی سخت می کرد. درنتیجه، بچه ها 
ساعت  ده  حدود  کردند.  مقاومت  نفربه نفر  اینجا  در 
حتی  جنگیدند.  و  آوردند  دوام  دشمن  حمالت  زیر 
نماز صبح را در شرایطی خواندند که در سنگر درحال 
تیراندازی بودند؛ و همین اخالص باعث پیروزی 80 

نفر دربرابر یك جمعیت عظیم شد.

شرح عمليات در محور قرارگاه فجر
یکی از محورهای عملیات فتح المبین در اینجا محور 
به سمت  و  حرکت  اینجا  از  ما  نیروهای  است.  فجر 
سایت 4 و 5 دشمن پیشروی و منطقه را از دشمن 
خالی کردند. این شیارها کانال نیست، اینها شیارهای 
آبرفتی اند. بچه های اطالعات عملیات، 9 تا شیار در این 
منطقه شناسایی کردند که هر شیار هم نام مخصوصی 
شیار شهید  شلیکا،  شیار  ترکی،  شیار شهید  داشت؛ 
شیخی، شیار شهید ربیعی، شیار بچه های محالت. این 
برای حمله بچه ها در شب عملیات مشخص  شیارها 

شده بودند.
این شیاری که الن در داخل آن هستیم، یکی از 9 
شیاری است که در عملیات از داخل آن به دشمن حمله 

کردند. شب عملیات یك گروهان نیرو از لب رودخانه 
آبرفتی  این شیار،  این شیار  شد.  وارد  و  حرکت  کرد 
سیم خاردارهای  است.  درختچه  تعدادی  آن  داخل  و 
بودند.  شده  مین گذاری  جاها  بعضی  در  هم  عراقی 
بچه های تخریب این مین ها را خنثی و یك راه 20 یا 

30 متری را برای حرکت نیروها باز  کردند.
شب عملیات سکوت مطلق بود و ترس و وحشت 
زیادی داشت، ولی ذکر خدا و یاد ائمه)ع( تسالی دل 

بچه ها بود. این قسمت کاماًل 
در دست دشمن بود و جای 
فـراری نــداشت. تپــه بود 
و اگـر دشمن متوجه می شد 
و رگبار می زد، همه داخــل 
شیار قتل عام می شدند. شب 
عملیـات اینجا سیــم خاردار 
و میــن و سنگرهای کمین 
بود. سنگری که در آن طرف 
بازسازی  شــده اسـت، یك 
سنــگر کمیــن عــراق بود 
که وقتی نیروهای ما حرکت 

می کردند، راحت بتوانند به آنها شلیك کنند.
اینجا دو معبر زده و قرار شد نیروها به دو قسمت 
تقسیم شوند. بچه های تخریب که قرار شد جلو بروند و 
مین ها را خنثی کنند، دیدند عراقی ها در سنگر کمین 
بیدار و درحال سیگارکشیدن اند. خوب شرایط خیلی 
خطرناکی بود، فاصله نزدیك بود و کوچك ترین صدایی 
نظر عراقی ها را جلب می کرد. عراقی ها مهمات زیادی 
داشتند و می توانستند راحت رگبار بزنند. فرمانده وقتی 
اوضاع را دید، به بچه ها گفت آیه "وجعلنا" را بخوانند. 

بود  مهمی  شــيار  شيار،  اين 
و عراقی هــا يــك چهارلول 
كار  آن  در  )شليکا(  ضدهوايی 
گذاشــته بودند. گلوله شليکا 
می شد،  استفاده  هواپيما  برای 
در شيار  را  آنها چهارلول  ولی 
قرار داده بودند و با آن نفرات 

را می زدند. 
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این آیه خیلی معجزه می کند. بچه ها آیه را که خواندند، 
که  بود  سنگر  به  کردند. چشمشان  به حرکت  شروع 
عراقی ها حمله نکنند، ولی فکر و ذکرشان یاد خدا و 
ائمه)ع( بود. بچه ها مخلص و اهل نماز شب بودند و خداوند 
هم به آنها توجه می کرد. بچه ها با آن سروصدا در دل 
تاریکی شب سختی های زیادی کشیدند، ولی خدا به 

آنها کمك کرد.
سـتون بچه هـا وقتـی بـه ایـن قسـمت رسـیدند، 
رسـیده  دشـمن  مقـدم  خـط  بـه  چـون  نشسـتند. 
بودنـد، می خواسـتند هماهنگـی صـورت بگیـرد. این 
شـیار، شـیار مهمـی بـود و عراقی هـا یـك چهارلـول 
ضدهوایـی )شـلیکا( ضدنفر در آن کار گذاشـته بودند. 
گلولـه شـلیکا بـرای هواپیمـا اسـتفاده می شـد، ولـی 
آنهـا چهارلـول را در شـیار قـرار داده بودنـد و بـا آن 
نفـرات را می زدنـد. اینجـا فرمانـده تدبیـر کارسـازی 
بـه کار بـرد و سـه تا از بچه هـا را انتخـاب کـرد؛ یـك 
آ.رپی.چـی زن و دوتـا کمکـی. سـپس بـه آنهـا گفـت 
یـك سـنگر کمیـن عراقـی بـاال اسـت، به طـرف بـاال 
برویـد و زیر سـنگر آنهـا بخوابید و هیـچ کاری نکنید؛ 
چـون اگـر عراقی هـا زودتر شـلیك کنند بچه هـا برای 
عبـور از سـیم خاردارها دچـار مشـکل خواهنـد شـد، 
ولـی اگـر ابتـدا عراقی هـا تیرانـدازی کردنـد، از آنجـا 
هـم  به سـنگر کمین و هم شـلیکا شـلیك کنیـد. این 
اولیـن تدبیـر حین عملیـات و در شـروع عملیات بود.

تا به میدان مین رسیدند.  نیروها حرکت کردند 
جلو عراقی ها سیم خاردار و 3 ردیف مین  قرار داشت. 
باید بچه های تخریب این مین ها را خنثی می کردند 
باال بروند و خط دشمن را تصرف  تا نیروها به طرف 
عبور  اینجا  از  تا  وارد شدند  بچه ها  که  زمانی  کنند. 

کنند، تیراندازی چهارلول دشمن شروع شد و تعداد 
رسیدند.  شهادت  به  شیار  این  در  بچه ها  از  زیادی 
درنهایت سه نفر آر.پی.جی  زنی که از باال نفوذ کرده 
بودند، سنگر کمین و چهارلول شلیکا را مورداصابت 
تعدادی  و  بود  شده  دیر  متأسفانه  ولی  دادند.  قرار 
به  و  غلتیدند  خود  خون  در  شیار  این  در  بچه ها  از 
را  شیار  این  اسم  بعد  به  آن  از  و  رسیدند؛  شهادت 

شلیکا گذاشتند.
عملیات   ۱36۱ فروردین  اول  شب  بود  قرار 
بچه ها  آن  از  قبل  شود.  اجرا  اینجا  در  فتح المبین 
بودند.  کشیده  را  کروکی ها  و  شناسایی  را  شیارها 
شبانه الی این بوته ها مخفی می شدند، تعداد نفرات 
می شدند.  هماهنگ  عملیات  برای  و  می شمردند  را 
به ما حمله  از عملیات، عراقی ها  چون 28 روز قبل 
کرده بودند، آمادگی الزم را داشتند. باوجود سرحالی 
دشمن بچه ها مجبور بودند به صورت یکپارچه حمله 
عقب نشینی  مختلف  محورهای  در  دشمن  تا  کنند 

کند و شکست بخورد.
و  تانك ها  با  عراقی ها  روبه رو،  آن دشت  داخل  از 
نفرات خود حمله سختی را شروع کردند. تانك هایشان 
مجبور  بنابراین  کند،  عبور  نمی توانست  همه جا  از 
بودند از قسمت های مسطح دشت وارد شوند. بچه ها 
تپه ها  تا جلو تصرف مجدد  با جان ودل می جنگیدند 
را به دست عراقی ها بگیرند. جنگ عجیبی بود؛ تعداد 
کم، سن کم، سالح کم، در مقابل دشمنی با تجهیزات 
مدرن، تانك، نفربر، انواع سالح ها، تیربارها، موشك های 
وحشتی  و  ترس  هیچ  بچه ها  باوجوداین،  ضدتانك. 
باز  ولی  می شدند،  زخمی  می دادند،  شهید  نداشتند. 

مقاومت می کردند.
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حماسه چهارم؛ رشادت گردان الزهرا)س(
شیارها  این  از  باید  که  بود  گردانی  الزهرا)س(  گردان 
عبور و از پشت به دشمن حمله می کرد، ولی عراقی ها 
قرار  تپه  این  روی  که  تیرباری  با  و  شدند  متوجه 
نیروها  گرفتند.  آتش  زیر  را  گردان  این  بودند،  داده 
از هم جدا شوند. روایت داریم  حتی فرصت نکردند 
زمین  آن  بچکد،  از خون شهید  قطره ای  که هرکجا 
زمینی  نیز  فتح المبین  عملیات  زمین  است.  مقدس 

مقدس است. 
رمز عملیات "یا زهرا)س(" بود. تدبیر بچه ها در این 
عملیات این بود که از پشت به عراقی ها حمله کنند، 
ولی عراقی ها متوجه شدند و یك تیربار در آن محل 
قرار دادند. وقتی ستون گردان الزهرا)س( از داخل شیار 
می کردند.  شلیك  آنها  به  تیربار  با  می کردند،  عبور 
تعدادی از بچه های گردان الزهرا)س( در این محل به 
شهادت رسیدند. اینجا سرزمین مقدسی است؛ چراکه 

جوان هایی از درس، جان، پول و زندگی خود گذشتند 
تا شما امروز با افتخار از نسل های باغیرت گذشته یاد 
کنید؛ نسلی که حتی اجازه ندادند یك سانتی متر از 

خاک این مملکت به تصرف دشمن درآید.
این مناطقی که امروز در آن ایستاده ایم، مناطقی 
تمایالت  و  زندگی  و  مال  و  از جان  بچه ها  است که 
و  کند  افتخار  ما  امروز  نسل  که  گذشتند  خود 
این سرزمین هایی که دشمن تصرف کرد،  بداند که 
از دست دشمن  و زحمت  با جان  نسل های گذشته 
کشورمان  گذشته  سال   200 مانند  و  دادند؛  نجات 
می شد  تحمیل  کشورمان  بر  جنگی  هرگاه  که  نبود 
قسمتی از سرزمینمان را می دادیم تا حکومت مرکزی 
ما  تا  گذشتند  خود  جان  از  یك سری  بماند.  پابرجا 
امروز افتخار کنیم. درنهایت این منطقه در عملیات 
فتح المبین آزاد شد و همان طور که قرآن وعده داده 
بود، بچه ها غنیمت بسیار عظیمی در این منطقه به 

روایت مهدی رمضانی، یادمان شهدای عملیات فتح المبین)غرب شوش(، اسفندماه۱395.
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دست آوردند که تا سال ها از سالح ها و مهماتی که در 
این عملیات نصیبشان شده بود، استفاده می کردند.

شهدا  به  فضیلت   ۱7 خداوند  قرآن،  آیات  طبق 
به هیچ کسی  را  آنها  از  بعضی  است که  عنایت کرده 
جان  که  کسانی  فقط  می فرماید  و  نمی کند  عنایت 
خود را در راه من می دهند از آن بهره مند می شوند. 
شهدا طبق آیات قرآن زنده اند. هرجا رسیدید به آنان 
سالم کنید، جواب می دهند، ولی ممکن است ما ناشنوا 
باشیــم. عالمــه حسن زاده 
آملی می فرمــاید: هرکجــا 
عکـس شهــدا را می بینــم 
دست روی سینـه می گذارم 
و می گویــم السالم علیــك 
یا اولیاء اهلل. حواستــان باشد 
هرکجا شهــدا را می بینـید 
سالم دهید، ولی متأسفــانه 
درک مـا به حــدی نرسیده 
است که بفهمیـم زنده بودن 

شهید یعنی چه.

حماسه شكار تانك شهيد سليمی 
و  جنگید  اینجا  در  که  سلیمی  ناصر  شهید  داستان 
هرکجا  می کنم؛  تعریف  برایتان  را  رسید  شهادت  به 
در زندگی و در فعالیت های کاری خسته شدید، یاد 
این داستان بیفتید. جنگ سخت در این دشت درحال 
انجام بود. شهید سلیمی در یکی از دانشگاه های امریکا 
به صورت بورس قبول شده بود، اما وقتی جنگ شروع 
و  اهواز  اهل  کرد. شهید سلیمی  ترک  را  شد، درس 
بسیار خوش تیپ بود. با شروع جنگ دوره موشك تاو 

را گذراند و از بچه های ارتش یك دستگاه موشك تاو 
گرفت. سلیمی با شنیدن خبر عملیات و حمله بچه ها 
به دشمن با تانك در 25 فروردین ۱360 موشك تاو 
را راه اندازی کرد. سردار صفار که الن فرمانده دانشگاه 
سلیمی  شهید  وقتی  می گوید  است،  حسین)ع(  امام 
لب  زیر  کرد،  نشانه گیری  و  گذاشت  کار  را  موشك 
زمزمه ای خواند و دکمه را کشید. موشك تاو را وقتی 
می خواهید شلیك کنید باید دوربین را تنظیم کنید 
بدون  سلیمی  شهید  دیدیم  ولی  بخورد،  هدف  به  تا 
نگاه کردن در دوربین، موشك را پرتاب و تانك دشمن 
را منفجر کرد. صدای اهلل اکبر بچه ها بلند شد. یك سری 
از بچه ها از خوشحالی دست و سوت می زدند. دشمن 
به هم ریخت؛ چون تا الن نیروهای ایرانی تانك نزده 
بودند. دشمن کمی عقب نشینی و بعد از سازماندهی، 
دوباره پیشروی کرد. سلیمی موشك دوم را گذاشت، 
نشانه گیری و تنظیم کرد، دستگاه را قفل کرد و دوباره 
کرد.  شلیك  و  خواند  )ذکر(  ورد  امروزی ها  قول  به 
زیر لب می گفتم: خدایا من همه   گفت  بعداً  خودش 
کارهای تخصصی را کردم، از اینجا به بعدش با خودت.

دومی را زد و تانك دوم هم منفجر شد. یك دفعه 
بچه ها که روی زمین خوابیده بودند از جا بلند شدند 
و شروع کردند به تکبیرگفتن. عراقی ها بیشتر به هم 
ریختند. سومین گلوله را گذاشت و نشانه گیری کرد. 
سردار صفار می گفت یك دفعه دیدیم گلوله از بغل تانك 
عبور و به تپه اصابت کرد. یك دفعه تمام بچه ها وارفتند 
و در مقابل، عراقی ها شیر شدند. سلیمی از جیپ پایین 
آمد؛ هرچه  گفتند ادامه بده، روحیه بچه ها ضعیف شده 
است، دوباره شلیك کن، گفت دیگر نمی توانم. هرچی 
التماسش کردند، گفت دیگر نمی زنم. گفت دیگر کارم 

نسل امروز ما افتخار كند و بداند 
كه اين سرزمين هايی كه دشمن 
تصرف كرد، نسل های گذشته با 
جان و زحمت از دست دشمن 
نجات دادند؛ و مانند 200 سال 
كه  نبود  كشورمان  گذشته 
كشورمان  بر  جنگی  هرگاه 
از  قسمتی  می شد  تحميل 
تا  می داديم  را  سرزمينمان 

حکومت مركزی پابرجا بماند.
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به درد نمی خورد، دو تا گلوله اول را به خدا سپردم و با 
توکل به خودش شلیك کردم، به همین دلیل به تانك 
اصابت کرد. برای گلوله سوم وقتی هوراکشیدن شما را 
دیدم نفسم بر من غلبه کرد و با خود گفتم در دوربین 
موشك نگاه کنم و از کار خود لذت ببرم. این دفعه که 
نگاه کردم، تیرم به هدف نخورد. سردار صفار می گوید 
بهش اصرار کردم. سلیمی گفت پس اجازه بدهید دو 
آن  در  دهم.  را شکست  نفسم  تا  بخوانم  نماز  رکعت 
شرایط سخت دو رکعت نماز خواند، طلب مغفرت کرد 
شهید  بگویید.  اهلل اکبر  فقط  تشویق  به جای  گفت  و 
سلیمی 6 دستگاه تانك، 2 دستگاه نفربر عراقی و 2 
دستگاه هلیکوپتر را منفجر کرد. تا آن زمان کسی با 
موشك تاو هلیکوپتر نزده بود، ولی شهید سلیمی این 
کار را کرد؛ چون با خدای خودش خالص بود. بچه ها 
به مشکل  اینکه کارشان  برای  ولی  جنگ می کردند، 

نخورد خدا را همیشه در نظر داشتند.«

ارزيابی روايت
در ارزیابی و جمع بندی روایت آقای رمضانی در یادمان 
فتح المبین که یکی از یادمان های اصلی مناطق عملیاتی 
است، به نکات مثبت روایت و مواردی که می تواند به 
غنای روایت بیفزاید، تیتروار اشاره می کنیم. برخی از 

نقاط قوت این روایت عبارتند از:
1. داشتن يك سناريو و روايتگری با برنامه: از امتیازهای 

ویژه روایت آقای رمضانی بود که تأثیر زیادی بر حضار 
برخالف  که  گفت  باید  مورد  این  توضیح  در  داشت. 
یادمان  نقطه  یك  در  صرفاً  که  یادمان  راویان  سایر 
به روایتگری می پردازند، ایشان یك مسیر را انتخاب 
کرد و در طول مسیر و متناسب با مکان به روایتگری 

پرداخت و در مواجهه با هر پدیده و مکان خاص در 
به مخاطب می داد که  طول مسیر، اطالعات مفیدی 

تأثیر زیادی بر مخاطب داشت.
2. فن بيان مناسب و ظاهر آراسته: و روایتگری با شور 

و حال خوب و توأم با صمیمیت یکی دیگر از مزایای 
روایت گری راوی محترم بود.

اداره و فرماندهی  و تدبر در  تعقل  3. نشان دادن مبحث 

جنگ: یکی دیــگر از نکات قوت روایــت روای؛ بود 

طــوری که به ایــن نکتــه 
حیاتــی اشاره می کنند که 
رزمندگان و فرماندهان ما با 
برنامه و بسیار حساب شده و 
دقیق بودند. ذکر این نکات 
درحالی که برخی افراد معاند 
قصد دارنــد فرماندهــان و 
رزمنــدگــان را در طــول 
دفاع مقدس بی برنامه نشان 

دهند، بسیار مفید بود.
4. به تصويــركشيــدن 

خلوص و ايثار رزمنـدگان در 

رمضانی  آقای  که  بود  مواردی  از  نیز  مقدس:  دفاع 

آن  به  رزمندگان  از  خاطراتی  بیان  در  و  روایت  در 
پرداخت.

5. بيان نقش معنويت در جبهه ها: ارتباطات معنوی 

در  خدا  بر  توکل  و  ائمه  به  آنها  توسل  و  رزمندگان 
دیگر  یکی  نظامی  عملیات  و دشواری های  سختی ها 
را به  بود که نکات مثبتی  این روایت  از ویژگی های 
مخاطبان القا می کرد و گویای آن بود که این توسالت 
بنیه  تقویت  با  و  بوده  راهگشا  موارد  از  بسیاری  در 

نمی زنم.  سليمی گفت ديگر 
خدا  به  را  اول  گلوله  تا  دو 
سپردم و با توكل به خودش 
همين  به  كردم،  شليك 
كرد.  اصابت  تانك  به  دليل 
وقتی  سوم  گلوله  برای 
ديدم  را  شما  هوراكشيدن 

نفسم بر من غلبه كرد.
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عملکرد  بر  فراوانی  اثرات  رزمندگان  فکری  و  روحی 
رزمندگان داشته است.

6. اشاره به آثار و بركات خون شهدا در آرامش فعلی 

از  ما  بر کشور  پربرکت دوران دفاع مقدس  آثار  و  ما 
دیگر نکات برجسته روایتگری راوی بود.

7. دادن اطالعات دقيق و مرتبط با منطقه و عملیات 

در  بزرگنمایی  و  اغراق  تحریف  نبود  فتح المبین، 
روایتگری که متأسفانه در برخی روایتگری های امروز 
روایتگری  و خوب  مثبت  نقاط  از  آن هستیم،  شاهد 

ایشان بود.
از  رمضانی  آقای  که  است  ذکر  شایان  انتها  در 
چندین  هرساله  و  است  نور  راهیان  باسابقه  راویان 
روایتگری  به  یادمان ها  سایر  و  یادمان  این  در  نوبت 
نیز  فتح المبین  یادمان  در  ایشان  روایت  می پردازد. 
درمجموع،  گرفت،  که صورت  ارزیابی ای  به  توجه  با 

را  ذیل  نکات  اگر  که  بود  و کم اشکالی  روایت خوب 
نیز در روایت خود لحاظ می کردند شاهد یك روایت 
جامع و مطلوب برای یادمان فتح المبین بودیم. اشاره 
به مقاطع جنگ و مقطع عملیات موردبحث، تکمیل 
روایت وقایع حین عملیات، توضیح اجمالی استعداد 
تبیین  و  عملیات  نتایج  توصیف  دشمن،  و  خودی 
دستاوردهای آن و اشاره گذرا به عملکرد واحدهای 
مواردی  و...ازجمله  جهادسازندگی  مثل  تخصصی 
است که به غنای بیش از پیش روایت کمك شایانی 
خواهد کرد. هرچند ذکر این نکته حائز اهمیت است 
وقت  روایتگری  در  که  موضوع  این  بر  نگارنده  که 
محدودی در اختیار راوی قرار دارد، واقف است؛ ولی 
عقیده دارد با زمان بندی مناسب و پرهیز از حواشی 
هرچند  روایت  یك  در  را  فوق  موارد  همه  می شود 

مختصر بیان کرد.


