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در روایت پیش رو جناب آقای حمزه بهشتی از راویان استقراری دفاع مقدس و از رزمندگان لشکر7 ولی عصر)عج( 
روایتی نسبتاً خوب را برای مخاطبانش بیان می کند. دو ویژگی بارز این روایت، یکی بیان کلیاتی از جنگ و 
عملیات والفجر مقدماتی و دیگری لحن ساده و دلنشین راوی است. ایشان در جمع عده ای از مردم عرب زبان 
اهواز که اصالتاً هم متعلق به جغرافیای خوزستان اند و با منطقه فکه و شرایط آن آشنایی دارند، روایت خود را بیان 
کرده است. این کاروان که از حدود 70 نفر مرد تشکیل شده بود، در ساعت ۱۱:30 قبل از ظهر در یادمان فکه 
شنوای این روایت بوده  اند. حاصل این روایت هم اکنون پیش روی شما مخاطب گرامی قرار دارد. پس از مقدمه ای 
کوتاه، اصل روایت گزارش می شود و در بخش پایانی، جمع بندی روایت به همراه پاره ای از نقاط قوت و ضعف 
آن آورده و همچنین نکاتی از باب نقد و با هدف هرچه کامل ترشدن این سنخ روایت ها به منظور استفاده راویان 
مخلص و پرتالش دفاع مقدس و نیز بهره گیری عالقه مندان به این حوزه پژوهشی، یادآوری و پیشنهاد می شود.

واژگان كليدی: روایت فکه، یادمان فکه، عملیات والفجر مقدماتی، حمزه بهشتی، راهیان نور.

چکيده

والفجر مقدماتی؛ نبرد با موانع بی پایان
روایت حمزه بهشتی در یادمان فکه

مقدمه
سرزمینی پر از مظلومیت و رشادت در چنبره سختی 
و بال؛ این توصیف را شاید بتوان فصل مشترک بیشتر 
روایت هایی دانست که در منطقه فکه درباره شهدای 
این نقطه و مظلومیت آنها و نیز سختی های عملیات 
والفجر مقدماتی از ذهن راویان می گذرد و بر زبانشان 
از زبان یکی  جاری می شود. روایت پیش رو نیز که 
در  است،  بازگو شده  نقطه  این  در  راویان مستقر  از 

یك عبارت کلی بازتعریفی گیرا و بی پیرایه از همان 
مظلومیت و استقامت در این سرزمین سراسر مسلح 

است. 

متن روايت 
»با عرض سالم خدمت زائران منطقه عملیاتی والفجر 
وقتی  است  مرسوم  ایرانی ها  ما  بین  در  مقدماتی. 
مهمانی وارد خانه ای می شود، صاحب خانه همان ابتدا 
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خطاب به او می گوید: قدم های شما بر چشمان ما. ما 
بیش  تعارفی  و  بگوییم  به شما  را مسامحتاً  این  هم 
نیست. فی الواقع صاحب خانه در اینجا شهدای عزیز ما 
هستند؛ شهدای وارسته ما که به همه ما می فرمایند: 
است.  واقعیت  یك  این  ما.  چشمان  بر  قدم هایتان 
شهید   ۱20 مقتل  به  و  کرده ایم  پیدا  توفیق  امروز 

عملیات والفجر مقدماتی آمده ایم. 

نخستين سال جنگ؛ مشكالت و تحوالت
اینجا یکی از نقاطی است که دشمن بعثی در ابتدای 
جنگ حمالت سریع خود را از این قسمت آغاز کرد 
شروع  حالی  در  حمالت  این  داد.  ادامه  مدت ها  و 
شد که دشمن تصور می کرد مردم ما علی الخصوص 
دشمن  درمقابل  نمی توانند  خوزستان،  غیور  مردم 
ظرف  و  می شوند  همراه  آنها  با  و  کنند  ایستادگی 
یك هفته خوزستان تصرف خواهد شد. با این نیت، 
ارتش عراق حمالت خود را آغاز کرد و تا 5 کیلومتری 
عزیزان آشنایی دارند، پیش  شهر شوش که طبیعتاً 
دزفول  و  اندیمشك  شوش،  شهر  به گونه ای که  آمد. 
در تیررس مستقیم دشمن قرار گرفت. در آن برهه، 
در موقعیتی به سر می بردیم که اختیارات جنگ در 
دست بنی صدر خائن بود. حدود یك سال جبهه های 
جنگ  اول  مرحله  بود.  کرده  پیدا  رکود  حالت  ما 
صورت گرفته و پیشروی ها انجام شده بود و دشمن 
نقاطی از خاک جمهوری اسالمی را در جنوب و غرب 
متوقف کردن  که  هم  دوم  مرحله  بود.  کرده  تصرف 
بعدی  مرحله  اما  بود،  رسیده  انجام  به  بود  دشمن 
انجام  هنوز  ایران  خاک  از  دشمن  بیرون راندن  برای 
اما  می شد،  پیشنهاد  عملیاتی  بود. طرح های  نگرفته 

مسئوالن جنگ در آن مقطع اجازه عملیات نمی دادند 
و نمی گذاشتند نیروهای مردمی به طور کارساز وارد 

میدان شوند. 

اهميت منطقه فكه
یادمان  همان  ـ  شوش  شهر  کیلومتری  پنج  از 
بود،  آمده  محدوده  آن  تا  دشمن  که  ـ  فتح المبین 
عملیات فتح المبین آغاز شد و تا نزدیکی های دشت 
و  عظمت  این  خب،  داشت.  ادامه  آن  پیشروی  فکه 
این توان رزمی را دشمن در وجود رزمندگان اسالم 
فراگرفت.  را  او  وجود  سراسر  ترس  و  کرد  مشاهده 
عملیات  ایرانی ها  اگر  که  افتاد  فکر  این  به  بنابراین 
مرز  به  نه تنها  انجام دهند،  این سرزمین  در  دیگری 
کنند.  عبور  هم  مرز  از  است  ممکن  بلکه  می رسند، 
به همین دلیل، دشمن بزرگ ترین عملیات مهندسی 
خودش را در سرزمین فکه به اجرا درآورد و با ایجاد 
میادین  ایجاد  و  منطقه  سطح  در  زیاد  بسیار  موانع 
وسیع مین، سرزمین فکه را به گونه ای مسلح کرد که 
یا امکان عملیات در آن نباشد، یا اگر عملیاتی صورت 

گرفت، با کندی و ناکامی مواجه شود. 
حتی الن هم با گذشت سه دهه وقتی شما نگاه 
می کنید، بعضی از موانع را می بینید. سیم خاردار های 
خطی، سیم خاردارهای حلقوی و چندین نمونه دیگر 
نه یك  است،  این مقتل  نمونه اش دور  الن یك  که 
ردیف، دو ردیف، در بعضی جاها ده، دوازده ردیف، 
و نه یك طبقه، دو طبقه، بلکه چندین و چند طبقه 
واقعاً  نیروها  اینکه  برای  بود.  کرده  ایجاد  هم  روی 
نتوانند به هیچ وجه از این مسیر عبور کنند. بشکه های 
انفجاری متعددی در سر راه بچه ها ما را کار گذاشته  
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مین های  به  زمین  آلوده کردن  این  کنار  در  بودند. 
آب وهوایی  وضعیت  بسیار،  موانع  ایجاد  و  مختلف 
این  با  و  نبود  عملیات  مناسب  چندان  هم  منطقه 

اوصاف همه چیز به نفع دشمن رقم خورده بود.

شرايط نامناسب فكه برای عمليات 
شما الن که آمدید، ابتدا رسیدید به محل پارکینگ؛ 
مقتل  این  در  آمدید  تا  کردید  حرکت  پارکینگ  از 
زمین  با  را  آسفالت  در  راه رفتن  تفاوت  به راحتی  و 
رملی متوجه شدید. بعضی ها وقتی به اینجا می رسند 
می گویند خسته شدیم، بنشینیم و خستگی درکنیم. 
شما در موقعیتی این مسیر را طی کردید که امنیت 
برای  ما  بچه های  عملیات  حین  است.  برقرار  کامل 
بر  که  محوری  و  محدوده  مسیر  در  بتوانند  اینکه 
عهده داشتند، حرکت کنند و به نقطه هدف برسند 
 ۱8 محورها  از  بعضی  در  شوند،  درگیر  دشمن  با  و 

این رمل ها  کیلومتر، ۱5 کیلومتر و ۱2 کیلومتر در 
راه رفته اند؛ آن هم در شب. در شب  راه رفتن بسیار 
با پوتین و وسایل  مشکل تر است تا در روز؛ آن هم 
همراه که سنگین است. ازاین رو، بعضی ها پوتین ها را 

از پایشان درآورده بودند تا راحت تر راه بروند.
این فکه آب وهوای کاماًل متضادی در شب و روز 
دارد. در بعضی روزها چنان گرم و سوزان است که 
کف پای انسان با مقداری پیاده روی تاول می زند و در 
شب هم آن قدر این رمل ها سرد است که سرمای آن 
به تمام بدن سرایت می کند. در آن شب های عملیات 
بچه ها با این وضعیت در هر قدمی که برمی داشتند نه 
از زمین امنیتی برایشان بود و نه از هوا. هر قدمی که 
تلفاتی  و  می شد  منفجر  مینی  چه بسا  برمی داشتند، 
از ما می گرفت. از مقابل هم همین جور گلوله بر سر 
ولی  آمدید،  دست خالی  شما  همه  می بارید.  بچه ها 
احساس خستگی کردید. هرکدام از بچه های رزمنده 

روایت حمزه بهشتی، یادمان شهدای عملیات والفجرمقدماتی)فکه(، اسفندماه۱395.
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در مسافتی که توی این رمل ها طی کردند، امکانات 
و تجهیزاتی به همراه داشتند که وزن بسیار سنگینی 
داشت و واقعاً خسته کننده بود. اما می بایست سالح و 
تجهیزات نظامی همراهشان می بود، برانکارد با خود 
کانال ها  از  باالرفتن  برای  نردبان  می کردند،  حمل 
مهمات  صندوق های  دونفر  دونفر  می کردند،  حمل 
جابه جا می کردند. همه اینها برای درگیری با دشمن 
الزم بود و می بایست آنها را حمل می کردند. با چنین 
سختی  وضعیت  و  شرایط 
عملیات  منطقه  این  در 
انجام گرفت؛ چراکه تکلیف 
جمله ای  امام  حضرت  بود. 
یادگار  به  ما  همه  برای 
ندهید  اجازه  که  گذاشت 
باقی  شما  خانه  در  دشمن 
شرایطی  هر  در  لذا  بماند. 
سرزمین  این  در  بود  الزم 

عملیات اجرا شود.

شرح عمليات
ما  عملیاتی  محور  مقدماتی  والفجر  عملیات  در 
کیلومترها امتداد داشت. یگان ها آمدند و در منطقه 
مستقر شدند. این محل که ما نشسته ایم و شهدای 
عزیز را یاد می کنیم، محور عملیاتی لشکر27 حضرت 
لشکر  این  بچه های  بود.  تهران  برادران  از  رسول)ص( 
فجر  دهه  در  عملیات  چون  شدند.  مستقر  و  آمدند 
انجام گرفت ، به اسم والفجر نام گذاری شد. ولی چون 
والفجر  از  عملیات  عنوان  نرسید،  موردنظر  نتایج  به 
به والفجر مقدماتی تغییر یافت و عملیات بعدی که 

در  ما  چپ  سمت  در  و  عملیات  این  از  پس  مدتی 
همین منطقه انجام شد، والفجر۱ نام گرفت.

عملیات با رمز "یااهلل، یااهلل، یااهلل" آغاز شد. وقتی 
نگاه می کنید، رمزهای عملیات های ما یکی از عوامل 
اصلی روحیه بخشی به رزمندگان اسالم بود. در همه 
با  آنها  مشابه  و  مقدس  کلمات  این  ما  عملیات های 
کمك گرفتن از حوادث تاریخ اسالم و اسامی امامان 
خود  شروع،  این  می شد.  استفاده  رمز  برای  شیعی 
یگان ها  بود.  رزمندگان  حرکت  و  قوت گرفتن  عامل 
عملیات را آغاز کردند. بعضی از یگان ها توانستند تا 
دیگر  برخی  اما  بروند،  پیش  العماره  کیلومتری  پنج 
و  زیاد  بسیار  موانع  با  محورشان  مواجهه   به دلیل 
میادین بسیار گسترده مین، با مشکل روبه رو شدند 
به ناچار،  باشند.  را داشته  نتوانستند پیشروی الزم  و 
یگان هایی که پیشروی کرده بودند نیز به جای قبلی 

خود برگشتند.

كميل و حنظله؛ دو گردان سلحشور 
حضور  آن  در  لشکر27  که  عملیاتی  محور  این  از 
کردند؛  عبور  مهم  عمل کننده  گردان  دو  داشت، 
منطقه  این  در  آنها  حنظله.  گردان  و  کمیل  گردان 
که  آسفالت  خط  این  تا  و  شدند  درگیر  دشمن  با 
آمدید به سمت این یادمان، پیش رفتند. درگیری در 
درگیری  براثر  بود.  رسیده  خود  اوج  به  منطقه  این 
در این منطقه، شهدای عزیزی دادیم و تعداد زیادی 
امکان پذیر  تردد در منطقه  نیز مجروح شدند. چون 
به  را  خودرو  رفت وآمد  اجازه  زمین  وضعیت  و  نبود 
محدوده   که  بودند  این  دنبال  به ناچار  نمی داد،  ما 
و  نباشد  دشمن  دید  در  که  کنند  پیدا  منطقه ای  و 

عمليات  بزرگ ترين  دشــمن 
در  را  خــودش  مهندســی 
درآورد  اجرا  به  فکه  سرزمين 
و با ايجاد موانع و ايجاد ميادين 
وســيع مين، سرزمين فکه را 
يا  كه  به گونه ای مســلح كرد 
نباشد،  آن  در  عمليات  امکان 
يا اگر عملياتی صورت گرفت، 

با كندی و ناكامی مواجه شود.
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به آن منتقل  را  بتوانند بچه های مجروح و شهیدان 
کنند و در فرصت مناسب آنها را به عقب ببرند.

اینجایـی کـه الن نشسـته ایم، شـیاری بـود کـه 
وسـط آن از وضعیـت فعلـی هـم گودتـر بـود. در آن 
بحبوحـه، همه شـهدا و مجروحان را بـه اینجا منتقل 
کردنـد و در قسـمت پاییـن ایـن شـیار خواباندنـد تا 
بتواننـد در فرصـت مناسـب بـه عقـب ببرنـد. وقتـی 
کـه بچه هـا را منتقـل کردنـد، دشـمن هـم کم کـم 
متوجـه حضـور بچه هـا در ایـن شـیار شـد. پشـت 
سـر شـما سـنگرهای کمین دشـمن بود که دشـمن 
بـا تیرانـدازی از آنجـا  به سـمت ایـن شـیار، تعـدادی 
بـه  مظلومیـت  اوج  در  را  مـا  مجـروح  بچه هـای  از 

رساند. شـهادت 

مقاومت؛ پيام اصلی شهدای قتلگاه فكه
بلندگوهای  از  گاهی  شد.  تنگ تر  محاصره  کم کم 
دشمن، بچه ها دعوت به تسلیم می شدند. اما باوجود 
سختی ها و مشکالتی که بچه ها در این شیار متحمل 
شده بودند و چندین روز نه غذایی به آنها رسیده بود 
درعین حال،  و  داشتند  تشنگی  رفع  برای  آبی  نه  و 
و  بودند  شده  مجروح  به شدت  ناحیه ای  از  هرکدام 
خون زیادی از بدن آنها رفته بود، هرگاه دشمن آنها 
را دعوت به اسارت می کرد، حاضر نمی شدند درمقابل 

دشمن سر خم کنند.
شیار  این  در  بچه ها  مقاومت  و  ایستادگی  این 
برای  شهدا  جانب  از  مهمی  پیام  نقاط،  دیگر  در  و 
این  آینده مان دارد.  تاریخ  ایرانی ها در طول  ما  همه 
حرکت پیام مهمی برای ما و ملت ماست که درمقابل 
نکنیم  خم  سر  هیچ گاه  جهانی  استکبار  و  دشمنان 

و تا توان داریم دربرابرشان ایستادگی کنیم؛ چراکه 
دسته  آن  از  ما  نمی دهد.  امریکا  را  ما  روزی  و  رزق 
در  ما  روزی  و  رزق  معتقدیم  که  جهانیم  ملت های 
دست خداست. آنهایی که پای میز مذاکره می روند، 
باید بیایند و در این شیارها بنشینند و ایستادگی و 

مقاومت عزیزان ما را خوب متوجه بشوند.
ایـن  و  ایـن شـیارها  مـا  میـز  روی  گزینه هـای 
دشـت هایی اسـت کـه خون هـای پـاک بچه هـا برای 

و  مرزوبومشـان  از  دفـاع 
دفـاع از اسـالم بـه زمیـن 
ریخته شـد. ما از آن دسته 
ملت هایـی هسـتیم کـه بـا 
پیـروی از والیـت و همـراه 
رهبرمـان تـا آخریـن قطره 
خونمان درمقابل دشـمنان 
خواهیــم ایسـتاد. الگــوی 
مــا ایــن شــهدا هسـتند 
کــه تــا آخریــن نفــس 
در سخت تـــرین شــرایط 
مقاومـت کردنـد. درنهایت، 

در ایـن شـیار محاصره تنگ تر شـد و با نفوذ دشـمن 
بـه داخـل ایـن شـیار مابقـی بچه هـای مـا کـه هنوز 
زنـده بودنـد و مجروحـان با تیـر خالص به شـهادت 
رسـیدند. دیگـر خبـری از ایـن شـیار نیسـت. بعد از 
اینکـه تیـر خالص بـه همه بچه هـا می زننـد و بعد از 
چنـد سـاعت، متوجـه می شـوند کـه یکـی از بچه ها 
در البـه الی ایـن مجروحـان زنده اسـت. آقـای جعفر 
ربیعـی او را بلنـد می کنـد و به همـراه خودشـان بـه 

اسـارت می برنـد. 

بعضی از يگان ها توانســتند تا 
پنج كيلومتــری العماره پيش 
بروند، امــا برخی ديگر به دليل 
مواجهه  محورشان با موانع بسيار 
گسترده  بسيار  ميادين  و  زياد 
مين، با مشــکل روبه رو شدند 
و نتوانســتند پيشروی الزم را 
داشته باشند. به ناچار، يگان هايی 
كه پيشروی كرده بودند نيز به 

جای قبلی خود برگشتند.
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حسابرسی احوال شخصی و توجه به امر و نهی 
شرعی 

این شهادت ها، این رشادت ها، برای همه ما پیام دارد؛ 
برای همه افراد این ملت در هر پست و مقامی درس 
کنیم  حسابرسی  خودمان  از  باید  شما  و  من  است. 
تکلیفمان  به  توانسته ایم  چقدر  جامعه  این  در  که 
اطرافمان  نبرد  میدان های  در  چقدر  کنیم؟  عمل 
موفق بوده ایم؟ چقدر توانسته ایم با اطاعت از والیت 
قبال  در  را  وظایفمان  رهبرمان  فرمایشات  اجرای  و 
وقتی هرکدام  اما  انجام دهیم.  این مملکت  و  اسالم 
از ما شناسنامه مان را می گذاریم جلویمان، می بینیم 
که نه، نمره خوبی نمی توانیم به خودمان بدهیم. در 
شما  البته  ـ  می کنیم  نگاه  وقتی که  شرعی  تکالیف 
استاد بنده اید ـ می بینیم که در جامعه ما و حتی بین 
خود ما احکام شرعی و واجبات شرعی مظلوم واقع 
شده اند. ازجمله همین امر به  معروف و نهی از منکر 

که به فراموشی سپرده شده است.
شرعی  تکلیف  و  واجب  دستوری  موضوع  این 
از  الگوگیری  با  که  ماست  تکلیف  شماست.  و  من 
شهدا همه دوران زندگی مان را با سیره آنها تطبیق 
دوران  رزمندگان  آیا  عزیز.  شهدای  سیره  با  بدهیم؛ 
بزرگ ترها  بودند؟  بی تفاوت  این قدر  ما  مقدس  دفاع 
هندی  خبرنگار  خانم  وقتی  که  است  یادشان 
با  که  می شود  ما  عزیز  اسرای  سالن  وارد  بی حجاب 
کوچك ترین فرد آن اردوگاه مصاحبه ای انجام بدهد 
جلو  وقتی  باشد،  داشته  دراین باره  منفی  تبلیغات  و 
آن رزمنده ـ آقامهدی طلحانیان ـ حاضر  می شود تا 
با ایشان مصاحبه کند، این جوان سرش را به پایین 
می اندازد و به این خانم می گوید: ای زن، از فاطمه 

به تو این گونه خطابست، ارزنده ترین زینت زن حفظ 
به  امر  این  از  بعد  اینکه می داند  حجابست. علی رغم 
بکشد،  باید  بخورد و سختی ها  باید  معروف شالق ها 
دشمن  دل  در  هم  آن  معروف  به  امر  از  بازهم  اما 
سالن  از  هم  بی حجاب  خانم  آن  برنمی دارد.  دست 
دوباره  و  می اندازد  بر سر  پارچه ای  و  می شود  خارج 

وارد سالن می شود و وظیفه اش را انجام می دهد. 
امیدواریم که ما هم بتوانیم که در این عصر و در 
این جامعه که زندگی می کنیم در انجام تکالیفمان قصور 
نکنیم و سر از پا نشناسیم و با اطاعت از ولی خودمان 
در میدان های زمان خودمان موفق و سربلند باشیم. در 
آخر یادی می کنم از همه شهدا به ویژه روحانی شهید 
و عزیزمان مدیر مدرسه علی بن ابی طالب)ع(، که مؤسس 
این مدرسه هم بودند. برای شادی روح همه آنها صلوات 
بفرستید. امیدواریم که خداوند این توفیق را به ما عطا 
کند که هیچ گاه شرمنده این شهید عزیز و بزرگوار و دیگر 

شهدا نباشیم. والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته.«

ارزيابی روايت
سنجش، نقد و بررسی روایت های دفاع مقدس از زبان 
مستندترکردن  و  پربارتر  هدف  با  صرفاً  عزیزان  این 
روایت هاست و صد البته که جد و جهد بی دریغ این 

عزیزان گمنام بر هیچ ناظر منصفی پوشیده نیست. 
بیان  ضمن  است  کرده  تالش  بهشتی  سرهنگ 
کلیاتی از جنگ در سال نخست آن و مراحل هجوم، 
و  مقدمات  متجاوز،  تنبیه  و  بازپس گیری  مقاومت، 
روند عملیات والفجر مقدماتی را در حد کلیات برای 
مخاطبان عام تشریح کند. او با زبانی گیرا و خودمانی 
اهمیت منطقه فکه را برای بومیان خوزستان تشریح 
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برای  عراق  چندالیه  اقدامات  و  تالش ها  ادامه  در  و 
واکاوی  این منطقه  را در  ایرانی  با رزمندگان  مقابله 
از موانع  کرده است. در همین راستا، تصویری کلی 
ارائه شده و  مصنوعی و موانع طبیعی سرزمین فکه 
با این مقدمات، سیر اجرای عملیات والفجر مقدماتی 
توصیف شده  به خوبی  آن  و سختی های  و مشکالت 
این  ایرانی در  ناکامی رزمندگان  باوجود  است. راوی 
حنظله  و  کمیل  گردان  دو  رشادت های  عملیات، 
حال وهوای  توصیف  دستمایه  را  فکه  محورهای  در 
است  داده  قرار  عملیات  این  در  ایرانی  نیروهای 
از  کرده  تالش  خودی،  نیروهای  شکست  باوجود  و 
مقاومت های آنها به ویژه دو گردان پیش گفته تصویری 
غروربخش بیافریند. ایشان سپس تالش کرده با محور 
استقالل  همانا حفظ  که  اصلی شهدا  پیام  قراردادن 
وطن اسالمی و مقاومت دربرابر استکبار است، میان 
با هدف  این پیام و مسائل روز کشور پیوندی وثیق 

عبرت آموزی برقرار کند. پایان بخش روایت او نصایح 
مشفقانه و تذکر به جای ظرافت های دینی و اخالقی 

با الگوگیری هنرمندانه از سیره شهداست. 
با درنظرگرفتن جامعه  درمجموع، می توان گفت 
و  نقصان ها  برخی  باوجود  روایت،  این  مخاطبان 
روایتی  محترم  راوی  زمانی،  محدودیت  باتوجه به 
خوب و کم اشکالی داشته است و توجه به موارد زیر 

تأثیر به سزایی در تقویت و ارتقای متن روایت دارد.
الف( تقویت روایت ازحیث محتوایی، ساختاری و 

پیوند منطقی بخش های مختلف.
ب( تبیین ضرورت اجرای عملیات والفجر مقدماتی.

ج( توجه به سیر اجرای طرح مانور و مشکالت آن 
و درنهایت دالیل شکست عملیات.

کلیت  تشریح  و  گردان  یك  بر  تمرکزنکردن  د( 
عملیات و یگان های دخیل برای زائران. 

و( بیان آمار صحیح، دقیق، مستند و باورپذیر.

روایت حمزه بهشتی، یادمان شهدای عملیات والفجرمقدماتی)فکه(، اسفندماه۱395.




