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گزارش زیر براساس فایل صوتی )روایت( محمود نجیمی، راوی کاروان دانشجویی دانشکده صداوسیما تهیه و 
تنظیم شده است. این روایت در تاریخ 22 اسفند ۱395، ساعت 09:00 در دپوی اصلی یادمان و جنب ماکت 
عملیات محرم برای حدود ۱00 نفر )3 اتوبوس( از کاروان دانشجویی دانشکده صداوسیما بازگو شد. راوی که از 
رزمندگان لشکر۱4 امام حسین)ع( بوده و در عملیات محرم حضور داشته است، پس از معرفی اجمالی خود و نحوه 
ورودش به جنگ، به تقابل قدرت های بزرگ جهانی با انقالب اسالمی و تحمیل جنگ هشت ساله در این راستا 
پرداخته است. وی سپس به اختصار موقعیت جغرافیایی و دالیل انتخاب این منطقه و اهداف عملیات را تشریح 
کرده، درباره محورهای عملیات محرم و شرح عملیات تیپ ۱4 امام حسین)ع( برای مخاطبان توضیحاتی داد. در 

این گزارش ابتدا به متن روایت آقای نجیمی و سپس به ارزیابی آن پرداخته شده است.
واژگان كليدی: روایت شرهانی، یادمان شرهانی، عملیات محرم، محمود نجیمی، راهیان نور.

چکيده

روایت عملیات محرم
روایت محمود نجیمی در یادمان شرهانی

متن روايت
»بسم اهلل الرحمن الرحیم و العاقبه للمتقین. بنده محمود 
نجیمی، از بچه های جبهه و جنگم. می گویم از بچه های 
جبهه و جنگ، چون وقتی توفیق حاصل شد و پایم به 
جبهه باز شد، تازه کالس پنجم ابتدایی قبول شده بودم. 
خدا توفیق داد و در دوران دفاع مقدس، بیش از 80 ماه 
در خدمت رزمندگان اسالم بودم. از افتخاراتم این است 
که در دوران دفاع مقدس در ۱6 عملیات سرنوشت ساز 

فرمانده  تا  فرمانده دسته  از  و  داشتم  حضور مستقیم 
گردان مسئولیت داشتم. بدنم بیش از 5، 6 بار مورد تیر 
و ترکش و جراحات دشمن بعثی قرار گرفت که امیدوارم 
ذخیره ای برای آخرتم باشد. اما بزرگ ترین افتخارم این 
است که در جبهه جنگ به تکلیف رسیدم و همیشه خدا 
را شکرگزارم که توفیق داد کل زندگی ام را که ]دوران[ 
جوانی باشد، با بهترین، شجاع ترین، مخلص ترین و در 

یك کالم، غیرتمندترین افراد روی زمین سپری کنم. 

* کارشناسان مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

محمد محمدپور و وحيد فرمان سکوتی*
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دفاع مقدس ضامن انقالب اسالمی
اسالمی مان  کشور  در  امروز  آرامشی  و  آسایش  اگر 
و  صفا  از  پر  روزگار  آن  برکت  به  یقیناً  حکمفرماست، 
صمیمیت است؛ روزگار تلخ و شیرین دفاع مقدس که به 
قول شهید دکتر مصطفی چمران، مرد از نامرد شناخته 
شد. با اینکه بیش از سی سال از پایان آن روزگار می گذرد، 
همان کسانی که این جنگ را بر ما تحمیل کردند تالش 
می کنند که از آن دوران حرفی بر زبان ها جاری نشود. 
به عنوان یك هدف اساسی شبانه روز سعی می کنند که 

ذهن نسل های بعد از جنگ را از آن دوران پاک کنند. 
را به سبك خاطره نقل می کنم.  ناگفته  حاال یك 
روزنامه  بودیم  نشسته  خرازی  حسین  حاج  شهید  با 
را  جنگ  روزنامه ها  گفت:  خرازی  شهید  می خواندیم، 
درشت می نویسند، درست نمی نویسند. الن هم دشمن 
تالش می کند این مقطع تاریخی که از درخشان ترین و 
بی سابقه ترین مقاطع تاریخی این ملت بزرگ است، به 
فراموشی سپرده شود. چرا در دانشکده های افسری دنیا 
هیچ بحث و جدلی از جنگ ما پیش نمی آورند؟ دو دلیل 
کوتاه و منطقی را خدمت شما عرض می کنم؛ وقتی شما 
نگاه کوتاهی به تاریخ ایران بیندازید، می بینید ایران در 
طول تاریخ بیش از 25 جنگ و تجاوز را پشت سر گذاشته 
است. هر جنگی که در ایران اتفاق افتاده، تکه ای از ایران 
جدا شده است. بیش از یك میلیون کیلومتر از خاک ما 
طی قراردادهای ننگین همچون قرارداد ترکمانچای به 
اشغال بیگانگان در آمده است و همه جنگ ها فقر و فحشا 
و شکست و ویرانی را در تاریخ ایران ثبت کردند و رفتند، 
اما وقتی جنگ هشت ساله را که به حق دفاع مقدس بود، 
با بقیه جنگ ها مقایسه کنید، می بینید به برکت نفس 
حضرت امام)ره( و  همت شهدای گران قدرمان، بسیجیان 

فراموش شده مان و پاسداران بی ادعایمان و خوش بینانه 
می گویم به همت سربازانمان، یك وجب از خاکمان در 

اشغال بیگانگان باقی نماند. 
لذا همان کسانی که این جنگ را بر ما تحمیل کردند، 
تالش می کنند این مقطع تاریخی که از درخشان ترین 
و بی سابقه ترین مقاطع تاریخی این ملت بزرگ است به 
فراموشی سپرده شود؛ چراکه این مقطع ضامن سالمتی 
انقالب اسالمی و کشور عزیزمان ایران است. حاال سؤال 
افسری دنیا هیچ صحبتی  دوم، چرا در دانشکده های 
از جنگ ما نمی شود؟ اگر شما نگاه کوتاهی به تاریخ 
ارتش های دنیا بیندازید، می بینید ارتش های دنیا و نیز 
پیمان هایی نظیر ورشو و ناتو و این دو قطب قدرتمند 
نظامی دنیا بر هفت یا نه اصل می جنگند؛ اما افتخار 
شهدای عزیز ما و پاسداران و بسیجیان ما این است که 
سه اصل به این اصل ها اضافه کردند؛ سه اصلی که هر 
نیروی نظامی آنها را سرلوحه جنگ خودش قرار بدهد، 
به قول ما بچه های جنگ، ولو اینکه ازنظر ادوات نظامی 
یك چیزی هم به صفر بدهکار باشد، درمقابل دشمن 
تا دندان مسلح پیروز خواهد شد. آن سه اصل چیزی 

نیست جز، ایمان، جهاد، شهادت. 
در زمان جنگ وقتی در پادگان هایی مثل دوکوهه، 
شهرک دارخوین یا پادگان های شهید زین الدین - هر 
صبح ها   - داشت  پادگان  یك  خودش  برای  استانی 
می دویدیم، یك دفعه یکی می گفت: تنها ره سعادت؛ 
همه باهم می گفتند: ایمان، جهاد، شهادت. لذا تالش 
سینه به سینه  را  استراتژیك  اصل های  این  می کنیم 
انقالب  ان شاءاهلل  و  بدهیم  انتقال  نسل هایمان  به 
خامنه ای  امام  حضرت  رهبری  به  را  اسالمی مان 

تحویل صاحبش بدهیم. 
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مختصری از جغرافيای منطقه عملياتی محرم
منطقه  دارید،  حضور  آن  در  که  عملیاتی  منطقه 
عملیاتی محرم است. موقعیت جغرافیایی آن به صورت 
به  اندیمشك  جاده  از  است:  چنین  مفید  و  مختصر 
اهواز که وارد جاده دهلران شدید، منطقه فتح المبین 
که  فتح المبین  منطقه  توی  گذاشتید.  سر  پشت  را 
رفتید، آن قسمت را کاماًل برایتان شرح می دهم که 
راست  سمت   . شد...  ایجاد  بزرگی  حماسه های  چه 
شما می خورد به موسیان و دهلران؛ سمت چپ شما 
می خورد به منطقه فکه و می رود به فکه، تنگه چزابه، 

هورالعظیم و طالئیه. 
الن شما تا نقطه صفر مرزی چیزی حدود 200 
تا 300 متر فاصله دارید؛ چون میله مرزی را یك جا 
این اطراف دیدم که زده بودند. یعنی این قسمتی که 
شما الن نشسته اید، یك روز خط اول جبهه جنگ 
ما بود. من در عملیات محرم که اینجا اجرا شد، یك 

لودر  راننده  که  ساله   ۱4 جوان  یك  بودم؛  لودرچی 
بودم، برای همین به این منطقه کاماًل توجیهم. چنین 
خاکریزی، همین جا با همین مشخصات جبهه ما بود. 
پاسگاه  به  ]اشاره  می بینید،  شما  که  پاسگاه  آن  از 
تا  می آمد  و  می خورد  پیچ  می شد،  شروع  شرهانی[ 
200 متر پایین تر. این خاکریز، عمود بر خط ما بود 
و می رفت به طرف رودخانه ای که شما از پل روی آن 

آمدید؛ یعنی رودخانه دویرج. 

اهداف عمليات
هـدف عملیـات آزادکردن همـان جاده ای بود که شـما 
آمدیـد به طرف جاده شـهید خـرازی. این جـاده جبهه 
جنـوب را به جبهـه میانی متصل می کـرد. در عملیات 
فتح المبیـن انتهـای منطقه پیشـروی ما، یـك خاکریز 
جلو شـما بـود، بعـد از پـادگان عین خوش کـه دیدید. 
آنجا قسـمت انتهایی عملیات فتح المبین بـود. ما برای 

روایت محمود نجیمی، یادمان شهدای عملیات محرم)شرهانی(، اسفندماه۱395.
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آزادی ایـن منطقه و اینکه بتوانیم جبهه جنوبمان را به 
جبهـه میانی وصـل کنیـم، طرح ریزی کردیـم که این 
منطقه از سلطه عراقی ها آزاد شود. اینجا خاک خودمان 
بـود. آنهایی که می گویند ما بعد از فتح خرمشـهر همه 
خاکمـان را از اشـغال دشـمن آزاد کردیـم، پـس اینجا 
چطـوری دسـت دشـمن بـود؟ آنهایـی کـه می گویند 
مـا بعـد از فتـح خرمشـهر چـرا صلـح نکردیـم، بدانند 
مـا اگر صلـح می کردیـم، وقــتــی می خـواستــیــم 
از جبهـه  یـا  اندیمشـك  از 
جنـوب مثـاًل جبهـه میانی 
بـه ایـالم برویم، می بایسـت 
پلــدختـــر،  مـی رفتیـــم 
می زدیـم  دور  و  اسـالم آباد 
بـه ایـالم می رفتیـم، یعنـی 
بـود.  بسـته  مسیـــر  ایـن 
از چاه هـای نفـت  تعـدادی 
مـا در اشـغال دشـمن بـود. 
دشمــن در یـك ســری از 
مناطـق مـا تسـلط داشـت. 
شـهرهایی مثـل دهلـران و 
موسـیان در تیـررس دشـمن بـود، بعضـی از روسـتاها 
شـد،  انجـام  طرح ریزی هـا  بـود.  دشـمن  اشـغال  در 
شناسـایی ها در بحبوحـه ایـن عملیـات انجام شـد. ما 
قبلـش یك عملیاتی انجـام دادیم و شکسـت خوردیم. 
کجا؟ عملیات رمضان در پاسـگاه زید. حاال در پاسـگاه 
زیـد اشـاره می کنیم که چرا شکسـت خوردیـم و اصاًل 
چـرا وارد خـاک عـراق شـدیم؛ آیـا بـا نظـر حضـرت 
امـام)ره( منطبـق بـود یـا نـه و خیلـی صحبت هـای 

. یگر د

شرح عمليات
منطقه  این  در  مسلم بن عقیل)ع(،  عملیات  از  بعد 
اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  اطالعات  بچه های 
یگان های رزمش، شروع به شناسایی کردند. آن ایمان 
را  پیروزی ها  که  بود  ابتکارشان  و  و شجاعت  بچه ها 
انجام داده بودند و  با عملیات هایی که قباًل  رقم زد. 
تجربه به دست آورده بودند، می آمدند و این عملیات 
را انجام می دادند. خیلی ها می گویند بچه های بسیجی 
بی تدبیری کردند. کجایش بی تدبیری بود؟ وقتی که 
شناسایی می کردند، از بومی های منطقه هم استفاده 
رودخانه ای  یك  شدند  متوجه  شناسایی  در   کردند. 
بومی ها  گفتند  دویرج.  رودخانه  نام  به  هست  اینجا 
می کند.  طغیان  شود،  بارندگی  وقتی  رودخانه  این 
نام  به  ارتفاعاتی  باالدست،  ارتفاعات  از  چون  چرا؟ 
دالپری، آب در این رودخانه سرازیر می شود. گفتند 
از  آن  آب  که  هست  چیخواب  نام  به  رودخانه ای 
ارتفاعات مورموری و اطراف تیشه کن سرازیر می شود 
و می ریزد در آن. یك کیلومتر پایین تر از پلی که شما 
آمدید، دو تا رودخانه فصلی تبدیل به یك رودخانه 

می شود.
یگان هـا آمدنـد تـوی منطقـه مـا. ماه هـا تـوی 
پادگان هایمـان آمـوزش می دیدیـم. منطقـه ای کـه 
بـه یگان هـای رزم سـپاه پاسـداران واگـذار کردنـد، 
فرماندهـان یگان نسـبت به آن منطقـه به ما آموزش 
بـازی  می دادنـد،  جنـگ  آمـوزش  می دادنـد،  رزم 
جنـگ انجـام می دادیـم. یادم اسـت شـب ها تا صبح 
مـا را کـه لودرچـی بودیـم، می بردند جلـو پادگانمان 
در دارخویـن و شـروع می کردیـم در ایـن منطقه بکر 
اطـراف هور شـادگان خاکریـز می زدیم. شـب ها یك 

از  بعد  ما  كه می گويند  آنهايی 
فتح خرمشهر همه خاكمان را 
از اشغال دشــمن آزاد كرديم، 
پــس اينجا چطوری دســت 
دشمن بود؟ وقتی می خواستيم 
از انديمشــك به ايالم برويم، 
پلدختر،  می رفتيم  می بايست 
اسالم آباد دور می زديم به ايالم 
چاه های  از  تعدادی  می رفتيم، 

نفت ما در اشغال دشمن بود.
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نفـر چراغ قـوه مـی زد که ما ایـن خاکریزهـا را بزنیم، 
سـکوی تانـك درسـت کنیـم، جـای آشـیانه خودرو 
درسـت کنیـم، سـنگر برای نیروهـا بَکنیـم. نیروهای 
هرشـب  داشـتند.  شـبانه  رزم  هرشـب  پیاده مـان 
اینهـا می رفتنـد مانـور جنـگ انجـام می دادنـد کـه 
بتواننـد بیاینـد ایـن منطقه را از سـلطه دشـمن آزاد 
کننـد؛ مـا بـه آن می گفتیم بـازی جنـگ. آمدیم در 
منطقه دشـمن. ایـن را هم راحت  بگویم، دشـمن در 
مناطـق مـا جاسـوس داشـت؛ همان طور کـه ما توی 
عـراق جاسـوس داشـتیم. لـذا از حضـور رزمنـدگان 
مـا پـی بـرده بـود و می دانسـت کـه مـا می خواهیـم 
در ایـن منطقـه عملیـات بکنیـم. ازنظـر مـن که 78 
مـاه در ۱6 عملیـات شـرکت کـردم، دشـمن متوجه 
اکثـر عملیات هـای مـا می شـد، امـا مـا می زدیـم و 
می گرفـت. حـاال یکـی مثـل عملیـات کربـالی4 یـا 
عملیـات والفجـر مقدماتـی نگرفـت، ولـی اکثـرش با 

موفقیـت همـراه بود.
پیروز  ما  می شد،  غافل  دشمن  که  شب  یك   
یا  فتح المبین  عملیات  فاو،  عملیات  مثل  می شدیم، 
عملیات بیت المقدس. فکر کردید عملیات بیت المقدس 
که ما این همه پیروزی داشتیم، دشمن نمی دانست؟ 
دشمن می دانست، اما کالسیك فکر می کرد. دشمن 
می گفت شما بیایید از جاده خرمشهر با من بجنگید. 
کالسیك یعنی جاده آسفالت، و تانك الزم دارد که 
از روی جاده آسفالت برود. جنگ کالسیك می گوید 
کارون  از  آمدیم  ما  ولی  کرد،  عبور  نباید  کارون  از 
دشمن  شد؛  همین طور  هم  اینجا  کردیم.  عبور 
می دانست. تقریباً ده روز قبل از عملیات هواپیماهای 
دشمن می آمدند و منطقه را بمباران می کردند. خدا 

کنار  بدهد؛  خیر  ارتش  هوایی  نیروی  بچه های  به 
پادگان عین خوش یك سایت موشکی گذاشته بودند 
که وقتی صدای هواپیما می آمد، این موشك شلیك 
را  موشك  دود  می ایستادند  بسیجی ها  همه  می شد. 
 ۱۱ می کردند.  تماشا  هواپیما  به  می خورد  صاف  که 
زدند،  منطقه  این  در  که  را  هواپیماهایی  از  فروند 
فروند،   ۱۱ می گویم  اینکه  زد.  موشکی  سایت  این 
باشند،  نوشته  دیگری  کتاب ها چیز  در  است  ممکن 

یادداشت های  در  من  اما 
دوتا  امروز  نوشته ام  خودم 
یکی  امروز  زدند،  هواپیما 
زدند.  سه تا  امروز  زدند، 
چقدر  دشمن  ببینید  حاال 
را  اینجا  بود.  شده  متوجه 
از موقعیت خودم می گویم. 
یك موقعیتی داشتیم به نام 
موقعیت ائمه که یگان های 
به  را  گردان هایمان  و  رزم 
این موقعیـت می آوردنــد؛ 
دهــه اول مــحــرم هــم 

حال وهوای  جبــهه ها،  معمولی  حال وهــوای  بـود. 
دهه  اینجا  ببینید  پس  بود.  شهرها  محرم  اول  دهه 

محرم چه می شود؟ یادش بخیر. 
ردانی پور  مصطفی  آقا  شهید  معروف  عارف  آن 
گردان  توی  بود  آمده  ردانی پور(،  )حجت االسالم 
بود.  گردان  فرمانده  که  ردانی پور  علی آقا  اخوی اش 
شب که می شد، بچه ها کفش هایشان را درمی آوردند 
سنگالخی،  تپه های  این  از  قسمت  همین  توی  و 
عزاداری  و  می زدند  سروسینه  به  کربال  حاثه  یاد  به 

دشمن متوجه اكثر عمليات های 
اما وقتی دشمن  ما می شــد، 
پيروز  ما  می شــد،  غافل گير 

می شديم، مثل عمليات فاو،
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می کردند، اما صبح تاسوعا یك اتفاقی افتاد. نزدیك 
پا  بچه ها  اکثر  نه،  خودم  من  می شد  که  عملیات ها 
می شدند و نماز شب می خواندند. من اهل نماز شب 
شب  نماز  اهل  همه شان  بسیجی  بچه های  نبودم. 
نماز  برای  می شدند  آماده  داشتند  تعدادی  بودند. 
شب  نماز  داشتند  چادرها  توی  هم  تعدادی  و  شب 
کرده  حسینیه   و  صاف  را  زمینی  یك  می خواندند. 
زمین لرزه ای  انفجارها  که  دیدیم  یك دفعه  بودند؛ 
کاتیوشا  گلوله  زیر  را  موقعیت  عراقی ها  کرد.  ایجاد 
چادرها  آن  در  مظلومانه  بچه ها  از  خیلی  بستند. 
بعد  شب  دو  روحیه  این  با  شدند.  شهید  یا  مجروح 
عملیات انجام دادیم. آمدیم در خط اول خودمان توی 
به طرف دشمن.  تپه ها مستقر شدیم. حرکت کردیم 
گردان های پیاده حرکت کردند. دوستانم توی گردان 
خط شکن بودند؛ بدرقه شان کردم و حاللیت طلبیدم. 
اینجا یك خاطره بگویم. از یکی از بزرگان شنیده 
بودم که اگر اشك مظلوم به بدنت بمالی، این بدن به 
جهنم نمی رود. شب عملیات، دم معبری که بچه ها 
دست  را  چفیه ام  بودم،  ایستاده  می رفتند،  داشتند 
سروصورت  به  می مالیدم  همین طور  و  بودم  گرفته 
این بچه های بسیجی. میانگین سن بچه های عملیات 
باورنکنید، واهلل  از شما ها ممکن است  محرم، بعضی 
قسم! زیر بیست سال بود. من اسنادش را دارم و خودم 
خیلی ها یشان  بودم.  آنجا  عینی  شاهد  به عنوان  هم 
هنوز ریش روی صورتشان سبز نشده بود. سیزده تا 
از آن شهدا رفقای من بودند که هم کالسی بودیم. من 
آن موقع هنوز ۱4 سالم نشده بود. آن دوستانم هم 
همین طور بودند. گردان ها حرکت کردند و هوا ابری 
پیروزی مان  باعث  معجزه  یك  عملیاتی  هر  در  شد. 

می شد؛ آن معجزه اینجا هم اتفاق افتاد. بارندگی شد 
و باران نم نم می زد. این باران طرف ما خیلی کم بود، 
اما باالدست منطقه خیلی شدید بود. این را پیش بینی 
کرده بودند و یك سد خاکی زده بودند. کمپرسی ها 
را  خاکریز  و  دپو  این  بودند.  ریخته  خاک  تندتند 
ببینید، مقداری پهنش کرده بودند. اشتباهشان این 
بود که باید این سد را زیرسازی می کردند، قلوه سنگ 
می ریختند و می کوبیدند، اما کوتاهی شد. پیش بینی 
این سد و  بارندگی بشود و  نمی کردند که چند روز 
خاکریز خیس بخورد. بچه ها رسیدند زیر پای دشمن 
و داشتند از رودخانه رد می شدند. سنگرهای دشمن 
بر رودخانه تسلط داشت؛ البته بعضی جاها هم فاصله 

داشت. 
لشکر ما ]۱4 امام حسین)ع([ توی رودخانه دویرج 
سه محور داشت؛ فاصله هر سه محورمان 3 کیلومتر 
بود. این 3 کیلومتر تا عین خوش محور ما بود. سایر 
محورها شامل محور چم هندی و محور ربوط بود. بعد 
بچه های ]لشکر۱7[ علی بن ابی طالب)ع( بودند، بچه های 
آقا مهدی زین الدین، که حتی تعدادی از گردان های 
همین طور  بعد  رفتند.  ما  اول  محور  از  آمدند  اینها 
به ترتیب بچه های احمد کاظمی]لشکر8 نجف[ بودند 
و بچه های مرتضی قربانی ]لشکر25 کربال[ همین طور 
این محور به این حالت شکل می گرفت. بچه ها وقتی 
رسیدند به رودخانه دویرج، چون دشمن هر از گاهی 
دشمن  تیررس  و  دید  در  می خواستند  می زد،  منور 
بودند.  آمده  رودخانه  توی  همه  بنابراین  نباشند، 
یا  منصوریان  آقای  ما  مسئول  بزنیم.  پل  بود  بنا  ما 
آقای شهید خدامی آمد گفت که وقتی می روید توی 
از یك وجب آب دارد،  رودخانه، هرجا دیدید کمتر 
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که  گفت  من  به  خدامی  شهید  حتی  بزنید.  را  پل 
اگر دیدی  رودخانه می ایستی،  توی  خودت می روی 
بزن.  را  پل  همان جا  نمی رود،  پوتین هایت  توی  آب 
گردان ها آمدند توی رودخانه. رودخانه تا کمر بچه ها 
رودخانه  از  آرام آرام  داشتند  رزمندگان  داشت.  آب 
آن  شد.  خراب  سد  متأسفانه  که  بیرون  می رفتند 
بودند، خراب شد. کسی  زده  خاکریز سیل بندی که 
اطالع نداشت که چه حادثه ای در اینجا رخ می دهد. 
حسین)ع([،  امام  ]لشکر۱4  محور  سه  از  درمجموع، 
از  نفر   300 باالی  ولی  می دهند،  مختلفی  آمارهای 

بچه های ما مظلومانه توی این آب شهید شدند. 
می دانیم  ما  بسیجی ها،  آهای  می گفت  دشمن   
آن  ببینید  بنابراین  کنید.  عملیات  می خواهید  شما 
شلیك  داشتیم،  را  کاتیوشا  داشتیم،  را  بمباران ها 
دشمن جلو خط خودش را داشتیم، شکافتن خط را 
داشتیم که بچه ها را آب ببرد. خیلی ها رفیق هایشان 

جلو چشمشان شهید شدند. بااین حال، بچه ها خط را 
شکستند. شما کجای دنیا می توانید چنین رزمنده ای 
را پیدا کنید که عاشق باشد و با این سختی بیاید و 
خط دشمن را بشکند، بیاید ساحل دشمن در غرب 
رودخانه دویرج مستقر شود؟ آن شب وقتی آمدیم پای 
رودخانه دویرج، شهید مزروعی از نیروهای اطالعات 
دویرج.  رودخانه  دم  رساند  را  ما  بود،  ما  بلدچی  که 
یك  می گفتند  ما  به  که  رودخانه ای  دیدیم  آمدیم 
وجب آب دارد، شده است یك دریا. به نظر من سرعت 
آب بیش از ۱00 کیلومتر بود. بچه ها چفیه هایشان را 
به هم گره زده بودند و بعضی از این آب عبور کردند. 
بعضی از بچه ها کنار رودخانه ایستاده بودند و خیس 
آب شده و از سرما می لرزیدند. آن قدر سرد بود که 
صدای دندان هایشان را می شنیدم. بعضی از بچه ها با 
سیم تلفن عراقی ها همدیگر را از آب گرفته بودند. با 

این وضعیت بچه ها آمدند و خط را شکستند.

روایت محمود نجیمی، یادمان شهدای عملیات محرم)شرهانی(، اسفندماه۱395.
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 فـردای آن روز مـا نتوانسـتیم آن محـور را پـل 
بزنیـم. کنـار همیـن پـل فلـزی کـه می بینیـد، یـك 
پـل شـناور زدیـم. اینهـا را مـن به عنوان یك شـاهد 
عینـی می گویـم. ممکـن اسـت جایـی ثبـت نشـده 
باشـد یـا قبول کردنش برای بعضی از شـماها سـخت 
باشـد؛ مثـل خیلـی از چیزهایی کـه مـا خودمان در 
جنـگ دیدیـم و الن بـرای خودمان هـم باورنکردنی 
خـواب  می کنیـم  احسـاس  وقت هـا  گاهـی  اسـت. 
واقعیـت  امـا  دیده ایـم، 
زده  را  پـل  بـود.  همیـن 
تانـك بـدون  بودنـد. یـك 
مهمـات  کـه  بـود  برجـك 
تانـك  ریختنـد.  آن  در  را 
آمـد از روی پـل بـرود کـه 
کـج  طـرف  یـك  بـه  پـل 
شـد و آب تانـك را پاییـن 
تنـی   ۱4 نفربـر  انداخـت. 
پی ام پـی مثـل همیـن کـه 
می بینــید، رزمنــده سوار 
کـرد و مهمـات بـار کــرد. 
راننــده اش جمشیــد قربانی که از دوسـتان من بود، 
گفـت مـن از آب عبـور می کنـم. رفت عقب، سـرعت 
گرفـت و با سـرعت زد به آب. آب ایـن نفربر ۱3-۱4 
تنـی را کـه بـا مهماتی که بـارش کرده بودند، شـاید 
۱8 تـن وزنـش شـده بـود، با خـودش برد. جمشـید 
قربانـی را بـا طنـاب گرفتنـد، وگرنـه غرق شـده بود. 
دم بچه هـای هوانیـروز گـرم؛ حسـین خـرازی تماس 
گرفـت، سـه تا هلی کوپتـر آمدنـد، یکـی اش کبـری 
بـود کـه دور ایـن دوتـا هلی کوپتر دیگـر می چرخید. 

دوتـای دیگـر می نشسـتند، مهمـات بـار می کردند و 
در آن قسـمت رودخانـه مهمات را خالـی می کردند، 
مجـروح بار می کردنـد، می آمدند این طـرف رودخانه. 
اینهـا بـه دادمان رسـیدند. جنگ این طـرف در غرب 
رودخانـه، مهمـات شـرق رودخانـه، مجـروح غـرب 
رودخانـه؛  آن طـرف  سـالم  رزمنده هـای  رودخانـه، 
ببینیـد چقـدر مشـکالت داشـتیم. بچه هـا بـا ایـن 

وضعیـت جنگیدنـد. 
در سـه مرحلـه عملیـات کردیـم و همین جـا را 
گرفتیم. یك شـب حدود 45 دسـتگاه لودر و بلدوزر 
بودیـم و بچه های فراموش شـده جهادسـازندگی هم 
بودنـد. عصر شـهید منصوری و آقای حسـن فتاحی 
کـه الن هـم هسـت، از پاسـگاه شـرهانی بـا بلدوزر 
آمدنـد. عقـب بلـدوزر یـك شـاخی دارد کـه بـا آن 
لیفتـراک زدنـد. از پاسـگاه شـروع کردند، بـه اینجا 
کـه رسـیدند، عراقی هـا بلدوزرشـان را زدنـد. وقتی 
مـا آمدیـم اینجـا، از بلـدوزر دود بلنـد می شـد. هوا 
گرگ ومیـش بـود. مـا داشـتیم از روی جـاده ای که 
شـما آمدید ایـن منطقـه را ببینیـد، می آمدیم. این 
منطقـه پائیـن ]جاده[ اسـت و شـما تقریبـاً از باال و 
از روی تپـه ماهوری ها آمدید. دیدیـم از بلدوزر دود 
بـاال مـی رود. تـوی مسـیر کـه می آمدیـم، عراقی ها 
می دیدنـد.   ۱78 و   ۱75 تپه هـای  روی  از  را  مـا 
توپخانه هـا شـروع بـه ریختـن آتـش کردنـد. برنـج 
همان طـور  می کنیـد،  آبکـش  چطـوری  شـما  را 
ایـن  در  می آمـد.  مـا  بچه هـای  سـر  روی  گلولـه 
مسـیر چنـد تا از دوسـتان ما به شـهادت رسـیدند؛ 
ازجمله شـهید سـعید رویگری. شـهدا انتخاب شده 
بودنـد. به نظـرم خـدا انتخـاب می کـرد و ایـن را از 

كنار پــادگان عين خوش يك 
بودند  سايت موشکی گذاشته 
كه وقتی صدای هواپيما می آمد، 
اين موشك شــليك می شد. 
11 فروند از هواپيماهايی را كه 
در اين منطقه زدند، اين سايت 

موشکی زد.
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زبـان کسـی می شـنوید کـه 235 روز شانه به شـانه 
شـهدا بوده اسـت. حاال اینکه کسـی حرفـی می زند 
کـه خـودش اصاًل نقشـی نداشـته اسـت و با شـهدا 

نبـوده، بحثـش فـرق می کند! 
سـیزده، چهـارده روز اینجا جنگ سـختی کردیم. 
همـه فشـار را گذاشـتیم کـه ایـن تپه هـای ۱75 را 
بگیریـم. شـب ها مـا ایـن تپه هـا را می گرفتیـم، روزها 
بچه هـای  مرحلـه  پنـج  می افتـاد.  عراقی هـا  دسـت 
را  تپه هـای ۱78  ایـن  گرفتنـد.  را  تپه هـا  ایـن  مـا 
هـم بچه شـیرازی ها گرفتنـد. موفـق نشـدیم رویـش 
بایسـتیم، خیلـی آتـش رویـش می آمـد، امـا آخریـن 
حـدی کـه مـا پیشـروی کردیـم، به طـرف پاسـگاه 
شـرهانی بـود. به طرف زبیـدات رفتیم. یك روسـتا بود 
کـه بـه آن می گفتنـد شـهر زبیـدات، کـه در آن فیلم 
معـروف کـه دیده ایـد، مهـرداد عزیزاللهـی را به عنوان 
شـهردار زبیـدات معرفـی  کردند. حضـرت امـام)ره( هم 
آن فیلـم را دیـده بود، چـون بعداً گفتند که ایشـان را 
خواسـته اند. امـام گفتنـد که ایـن بچـه را بیاورید من 
ببینمـش. شـهردار زبیـدات بـا امام دیـدار کـرد. آقای 

عزیزاللهـی ۱3 سـالش هـم تمـام نشـده بود.
عملیـات دیگـری هم در آن قسـمت انجام دادیم 
نـام عملیـات والفجـر مقدماتـی کـه متأسـفانه  بـه 
آن هـم عملیـات عدم الفتـح بـود. امـا ایـن عملیـات 
محـرم، عملیـات شـیرینی بـود و ما توانسـتیم جبهه 
کنیـم.  وصـل  میانه مـان  جبهـه  بـه  را  جنوبمـان 
بچه هایمـان  و  دادیـم  شـهید  کـه  بـود  عملیاتـی 
مظلومانـه تـوی آب شـهید شـدند، اما خاکمـان را از 
اشـغال دشـمن آزاد کردیـم. از اینکـه مـن را تحمل 

کردیـد، تشـکر می کنـم.«

ارزيابی روايت
پرواضح اسـت کـه روایـت در هریادمان بایـد به مثابه 
یـك سـناریو، محتوایـی معیـن و مشـخص داشـته 
باشـد. اجزای اصلی این سـناریو ابتـدا در ذهن راوی 
شـکل می گیرد و سـپس به طـور هنرمندانه ای بسـته 
بـه داشـته های راوی، بـه مخاطـب انتقـال می یابـد. 
پاسـخ  دربرگیرنـده  بایـد  روایـت  هـر  درحقیقـت، 
ایـن منطقـه  باشـد؛ ۱.  بـه چنـد پرسـش اساسـی 

پرسـش  ایـن  کجاسـت؟ 
موقعیـــت  برگیرنـده  در 
جغـرافیــــایی منطــــقه 
اسـت. 2. چـه عملیـات یـا 
منطقـه  ایـن  در  اتفاقاتـی 
رخ داده اسـت؟ پاسـخ بـه 
این سؤال نیــز دربردارنده 
تشـریح مبــاحث مربــوط 
بـــه عملیــات نظامــی و 
اقتضائات آن اسـت. 3. چرا 
ایـن مبــاحث باید گفتــه 
شـود؟ ایــن پرســش کـه 

به نوعـی اصلی ترین سـوال در ماهیت روایــت اسـت، 
ناظـر به ارائــه یك سـری مفاهیم دربــاره گفتمــان 

انقـالب اسـالمی و دفـاع مقـدس می باشـد. 
بی تردید روایت دفاع مقدس یکی از دشوارترین 
مناطق  در  مسئولیت ها  ارزشمندترین  درعین حال  و 
عملیاتی است. هنر اصلی راوی این است که ترکیبی 
به  بسته  سه گانه  پرسش های  به  پاسخ  از  متجانس 
ارائه دهد. درواقع مفاهیم و موضوعات  نیاز مخاطب 
بیان  راوی  که  معرفتی  و  معنوی  ابعاد  و  حماسی 

آب  بچه ها  كمــر  تا  رودخانه 
داشتند  رزمندگان  داشــت. 
آرام آرام می رفتند آن خاكريز 
سيل بندی كه زده بودند، خراب 
شــد.درمجموع، از سه محور 
حسين)ع([،  امام  ]لشــکر14 
آمارهــای مختلفی می دهند، 
از بچه های  نفر  باالی 300  ولی 
ما مظلومانه توی اين آب شهيد 

شدند.
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افراد  و  یگان ها  عملیاتی،  منطقه  با  می کند،  باید 
باشد.  داشته  صحیحی  هماهنگی  و  ارتباط  شاخص 
نتیجه این هماهنگی درنهایت باید به صورت یك الگو 

به مخاطب ارائه شود. 
از  یکی  فوق  روایت  شد،  ذکر  آنچه  باتوجه به 
درخصوص  اشکال  کم  و  خوب  نسبتاً  روایت های 

عملیات محرم در یادمان شرهانی است.
خود  راوی  اینکه  به  باتوجه  دقيق:  و  مستند  روايت   .1

بوده،  محرم  عملیات  در  شرکت کننده  رزمندگان  از 
را  این عملیات  گفته های وی که مشکالت و مصائب 
دیده و با آن مواجه بوده، از وثاقت باالیی برخوردار است. 
2. تواضع و صداقت راوی: یکی از محاسن روایت فوق، 

صداقت راوی و تواضع وی در تشریح وقایع و تأکید 
نداشتن بر نقش خود در این عملیات است.

نقاط  ازجمله  عملياتی:  منطقه  جغرافيای  بر  اشراف   .3

از  وی  جامع  و  دقیق  نسبتاً  شناخت  راوی،  قوت 
و  طبیعی  عوارض  و  منطقه  جغرافیایی  موقعیت 

مصنوعی آن است. 
4. توجه به پيوستگی و ارتباط مطالب با موضوع: از دیگر 

محاسن این روایت، توجه راوی به ارتباط و پیوستگی 
حمایت های  جنگ،  و  انقالب  پیوند  است.  مطالب 
همه جانبه قدرت های بزرگ از عراق، تشریح اهداف 
به  اشاره  و  نیروها  خط شکنی  و  محرم  عملیات 

دستاوردهای این عملیات، از مصادیق این امر است.
5. رعايت انصاف: راوی به درستی از نقش و کمك های 

سایت موشکی هوانیروز مستقر در عین خوش، در دفع 
حمالت هوایی ارتش بعث عراق قدردانی کرده است.

گستردگی  و  زمانی  محدودیت  درنظرگرفتن  با 
مطالبی که هر راوی با آن مواجه است، روایت آقای 
محمود نجیمی کاستی هایی دارد که برطرف کردن 
یك  به  آن  تبدیل  راستای  در  روایت  غنای  به  آنها 
این  از جمله  می کند؛  متقن کمك  و  مستند  روایت 
موارد می توان به وجود برخی اطالعات غلط تاریخی 
و نظامی، اشاره جزئی به سازمان رزم کلی عملیات و 
توجه ویژه به لشکر۱4 امام حسین)ع( در این عملیات، 
نظامی  تدابیر  و  عقالنیت  بر  به موقع  نداشتن  تأکید 
غافلگیری  و  عملیات ها  تشریح  هنگام  در  رزمندگان 

دشمن در عملیات و... اشاره کرد.


