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عملیات محرم و نقدی بر دو روایت 
دریادمان شرهانی)اسفند1396(

تهیه و تنظیم: محمد محمدپور*

اشاره
روایت اول، بر مبنای فایل صوتی روایت سرهنگ چوبین، 
راوی مستقر در یادمان شرهانی است که در 29 اسفند 
۱396، در محوطه اصلی یادمان شرهانی و در کنار محل 
بسیجیان  کاروان  برای  یادمان  گمنام  شهید  تفحص 
محله مشیریه تهران ارائه شده است. راوی که مسئول 
یادمان شرهانی و از رزمندگان بومی منطقه است، پس 
از شرح فضای معنوی و قداست منطقه عملیاتی محرم 

به پیشینه تفحص شهدای گمنام این یادمان و چگونگی 
ایجاد یادمان در این نقطه اشاره می کند. 

روایت  صوتی  فایل  مبنای  بر  نیز  دوم  روایت 
شرهانی-  یادمان  مستقر  راوی  شیروی،  حجت االسالم 
از  که  راوی  است.  شده  تنظیم  کاروان-  همان  برای 
نیروهای اعزامی مؤسسه سیره شهدا است در روایت خود، 
فارغ از تناسب موقعیت مکانی روایت و تشریح جغرافیا و 
عملیات منطقه، با ارائه مثال های مختلفی از ایثارگری ها 

* . پژوهشگر و کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

هدف این مقاله این است که ضمن تشریح کلیاتی از عملیات محرم و ابعاد آن، با ارائه یک طرح واره و 
الگو، دو مورد از  روایت های ارائه شده در اسفندماه ۱396 در یادمان شرهانی، مورد ارزیابی و سنجش 
قرار دهد. در این مدل هر روایت از نقطه ای شروع شده و سپس به نقطه اوج رسیده و در نهایت در 

نقطه ای به پایان می رسد. 
چکیده



عملیات محرم و نقدی بر دو روایت 
دریادمان شرهانی)اسفند1396(

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397

72

و جانبازی های شهدا و رزمندگان مقدس سعی می کند 
بر عامل ایمان و اعتقاد به امداد الهی به عنوان راهگشای 
سختی های این عملیات و عبور از موانع در عملیات های 

دیگر تأکید کند. 

مروریبرعملیاتمحرم
الف-کلیات

در سال ۱36۱، عراق باوجود شکست در جبهه  جنوب 
)ازدست دادن خرمشهر( با دراختیار داشتن ارتفاعات مهم 
در منطقه عمومي دهلران )شرهاني و زبیدات( با حفظ 
یک خط پدافندي مطمئن، جاده دهلران  عین خوش را که 
نزدیک ترین معبر وصولي جبهه هاي میاني و جنوبي بود، 
زیر دید و تیر خود داشت. عالوه براین، مواضع پدافندي 
دشمن به گونه اي بود که مي توانست به اشغال چندین 
حوزه نفتي و تأسیسات آن در منطقه بیات ادامه دهد. 
به همین دلیل و نیز با هدف تصرف ارتفاعات منطقه و 
دشمن  راندن  و  تاکتیکي  برتر  موضع  در  قرارگرفتن 
به سوي دشت بود که طرح عملیات محرم در دستور کار 

قرار گرفت. 
عدم الفتح نیروهای ایران در عملیات رمضان )در تابستان 
به خاک  دستیابی  برای  تالش ها  نافرجام بودن  و   )۱36۱
عراق از جبهه شلمچه نیز باعث شده بود بر عملیات های 
بود  اساس  همین  بر  شود.  تأکید  بیشتر  نیمه گسترده 
که عملیات محرم در ۱0 آبان ۱36۱ در منطقۀ عمومي 
موسیان  عین خوش در نوار مرزي شروع شد و تا دهۀ سوم 
آبان ادامه یافت. هدف این عملیات آزادسازي بخش هاي 
اشغال شده در این منطقه و تسلط بر ارتفاعات مسلط مرزي 

حمرین بود که همۀ این اهداف نیز تصرف و تأمین شد. 
از ویژگی های بارز این عملیات پیروزمندانه عالوه بر 

بازپس گیری بخش اعظم خاک کشور و گرفتن غنائم و 
اسرای فراوان از عراق، شروع بحث مربوط به گسترش 
از  بعد  و  و حین  قبل  پاسداران  در سپاه  رزم  سازمان 
از نقاط عطف عملیات محرم ـ که  عملیات بود. یکی 
باعث تأثر امام و مردم شد ـ ماجرای غرق شدن تعدادی 
از نیروهای تیپ ۱4 امام حسین)ع( به-علت باران شب 
عملیات و طغیان رودخانه دویرج بود که فلش جنوبی 
عملیات را با وقفه مواجه کرد. درمجموع، عملیات در 
دستیابی به اهدافش موفق بود و دستاوردهای محسوس 

و بزرگی برای کشور داشت. 

ب-تشریحمنطقةعملیاتيواهدافعملیات
منطقۀ عملیاتي محرم پر از تپه هاي ماهور و شیارهاي آبرفتي 
است و ازنظر نظامي منطقۀ پیچیده اي به شمار مي آید. در 
ارتفاعات مرزي حمرین  بر  با تسلط  این منطقه دشمن 
عالوه بر تصرف بخش هایي از خاک ایران، ده ها کیلومتر از 
مناطق ایران را زیر دید و تیر قرار داده بود. نحوۀ قرارگرفتن 
ارتفاعات حمرین در نوار مرزي و وجود ارتفاعات 400، 298 
و ۱75 موجب مي شد نیروهاي قرارگرفته بر این ارتفاعات 
بر دو سمت شرق و غرب آن )ایران و عراق( تسلط دید 
و تیر داشته باشند. ازاین رو، جادۀ مهم عین خوش  دهلران 
که از نزدیک ترین محورهاي مواصالتي غرب و جنوب بود، 
به علت تسلط دید و تیر دشمن و اجراي آتش توپخانۀ ارتش 
عراق روي این جاده، عمالً  استفاده شدنی نبود. نیروهاي 
خودي به طور محدود و آن هم در تاریکي شب در این جاده 
تردد مي کردند و از آنجا که این آمدوشدها با چراغ خاموش 
انجام مي گرفت، گاه موجب تصادف می شد و خسارت هایي 
به بار مي آورد. از سوي دیگر، موقعیت ارتفاعات حمرین به 
نیروهاي مستقر روي آن این امکان را مي داد که در سمت 
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غرب نیز به جاده هاي مرزي و عمق خاک عراق به ویژه جادۀ 
آسفالت و مهم زبیدات  شرهاني تسلط دید و تیر پیدا کنند، 

که این امر براي ارتش عراق بسیار حیاتي بود. 
عراق براي حفظ این منطقه که به مدت 25 ماه آن را 
در اشغال داشت، رده هاي مختلفي از موانع کار گذاشته 
بود؛ ازجمله احداث کانال سراسري از فکه تا نهر عنبر، 
ایجاد خاکریزهاي متعدد، ایجاد شبکۀ سیم خاردار، ایجاد 
میدان هاي مختلف مین از 3 تا 30 ردیف، مین گذاري 
مختلف  رده هاي  کارگذاري  آبرفت ها،  و  مسیرها  همۀ 
و  بتوني  مستحکم  سنگرهاي  ایجاد  انفجاري،  تله هاي 

سنگرهاي کیسه شني و... .
از:  بودند  عبارت  محرم  عملیات  عمدۀ  اهداف 
آزادسازي بخش هاي اشغال شدۀ ایران و رسیدن به مرز؛ 
رفع تسلط دید و تیر دشمن به عقبه هاي ایران، به ویژه 
پاسگاه  چندین  آزادسازي  دهلران؛  ـ  عین خوش  جادۀ 
مرزي و حوزۀ نفتي در این منطقه؛ امکان یافتن دید و تیر 

روی جاده هاي مواصالتي دشمن و شهرک هاي موجود 
در این منطقه و مهم تر از همه تحمیل خط پدافندي 
گسترده بر عراق در دشت باز با استقرار نیروهاي خودي 

در ارتفاعات سرکوب حمرین. 

پ-فرماندهيعملیات،نیروهايشرکتکننده
وسازمانرزم

فرماندهی عملیات محرم را قرارگاه مرکزي قائم به مسئولیت 
حسین خرازي از سپاه و سرهنگ منوچهر دژکام از ارتش  
برعهده داشتتند. استعداد قرارگاه هاي قائم۱ تا قائم 6 که 

اجراکننده این عملیات بودند عبارت بود از: 
گردان  یک  پیاده،  گردان   ۱0 قائم۱:  قرارگاه 
گروهان  نجف،  تیپ8  از  ادوات  گردان   2 ضد زره، 
توپخانه۱05  گردان  یک  موسیان،  ژاندارمري 
میلي متري ارتش و آتشبار۱22 میلي متري سپاه به 
فرماندهي احمد کاظمي فرمانده تیپ8 نجف سپاه.

روایت راویان دفاع مقدس، منطقه عملیاتی محرم، یادمان شرهانی، اسفند 95
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قرارگاه قائم2: 7 گردان پیاده از تیپ25 کربال سپاه.
قرارگاه قائم3: 8 گردان پیاده از تیپ۱7 علي بن ابیطالب 
سپاه به فرماندهي مهدي زین الدین و تیپ۱ لشکر2۱ 

حمزه از ارتش به فرماندهي سرهنگ علي رزمي.
قرارگاه قائم4: ۱0 گردان پیاده، یک گردان زرهي، 
یک گردان پدافند هوایي و یک آتشبار از تیپ۱4 امام 
یک  تانک،  گردان  یک  و  پیاده  گردان   4 و  حسین)ع( 
تیپ84  از  زرهي  سوار  گروهان  یک  توپخانه،  گردان 
خرم آباد به فرماندهي مشترک ابوشهاب فرمانده تیپ۱4 
امام حسین)ع( از سپاه و سرهنگ بیرانوند فرمانده تیپ۱ از 

لشکر2۱ حمزه از ارتش.
قمر  تیپ44  از  پیاده  گردان  دو  قائم5:  قرارگاه 
بني  هاشم از سپاه و گردان یک تکاور از تیپ58 ذوالفقار 

به فرماندهي کریم نصر فرمانده تیپ44 قمر از سپاه.
قرارگاه قائم 6: 6 گردان پیاده از تیپ35 امام سجاد)ع( 

به فرماندهي محمد نبي رودکي فرمانده تیپ35 کربال.

ت-اجراوشرحعملیات
مراحل اصلي عملیات محرم از ۱0 تا ۱8 آبان سال ۱36۱ 
تصحیح خطوط  پراکنده،  درگیري هاي  ولي  شد،  اجرا 

پدافندي و پاتک هاي محلي تا 25 آبان   ادامه داشت. 
مرحلۀ اول عملیات از ساعت 22، ۱0  آبان شروع 
شد و باوجود هوشیاري قبلي دشمن، نیروهاي خودي با 
استفاده از ابري بودن هوا و بارندگي، به دور از چشم دشمن، 
خود را از عقبه ها به منطقۀ دیگر رساندند و زماني  که 
نیروهاي دشمن احتمال حمله را نمي دادند به آنها یورش 
بردند و آنها را غافلگیر کردند. از 4 قرارگاه عمل کننده 
)قائم۱، قائم2، قائم3، قائم4( 3 قرارگاه توانستند با تداوم 
عملیات در روز به اهداف ازپیش تعیین شده دست یابند، 

از قرارگاه ها )قائم4( به علت طغیان رودخانۀ  ولي یکي 
دویرج و امکان پذیر نبودن عبور همۀ نیروهاي عمل کننده 
از آن، نتوانست به طور کامل به موفقیت دست یابد. پس 
از روشنایي هوا، بخشي از اهداف تعیین شده براي این 
قرارگاه تأمین شد، ولي به دالیلي ازجمله به هم ریختن 
این قرارگاه به همۀ اهداف  سازمان گردان ها دستیابي 

خود در بخش جنوبي منطقۀ عملیاتي میسر نشد.
در این مرحله از عملیات، 500کیلومتر مربع از خاک 
ایران آزاد شد و ارتفاعات مهم 400 و 298 و تپه هاي 
پیرامون آن به تصرف درآمد. پاسگاه هاي مرزي نهرعنبر، 
چم سري و موسیان هم آزاد و جادۀ دهلران  عین خوش از 
دید و تیر دشمن خارج شدند. در این عملیات، ۱400 
نفر از ارتش عراق اسیر شد؛ 9 تیپ عراقي بین 20 تا 
80 درصد آسیب دید و ۱20 دستگاه تانک، نفربر و خودرو 
دشمن منهدم شد. همچنین ۱45 دستگاه خودرو سبک 
و سنگین و تعداد فراواني سالح و مهمات به غنیمت 

نیروهاي خودي درآمد. 
کاستي به وجودآمده در جنوب منطقه و برقرارنشدن 
الحاق کامل بین یگان ها، به ویژه قائم3 و قائم4، فرماندهي 
عملیات را بر آن داشت تا براي تکمیل متصرفات طرحي 
ابالغ کند.  به یگان ها  الحاق و پوشاندن رخنه  برای  را 
براین اساس، 7 گردان از ساعت 2 بامداد، عملیات خود 
پیشروي در عمق خاک  با 4کیلومتر  و  آغاز کردند  را 
گروهان  یک  و  زرهي  گردان  یک  محاصرۀ  و  دشمن 
پیادۀ عراقي توانستند بخش عمده اي از نیروهاي دشمن 
را منهدم و اهداف مرحلۀ اول عملیات را تأمین کنند. 
در ادامه و باتوجه  به پیچیدگي زمین و لزوم تصحیح 
خطوط و به دست آوردن موقعیت مناسب براي تشکیل 
خطوط پدافندي، قرارگاه مرکزي به یگان ها مأموریت 
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داد تا با بهره گیري از امکانات خود اقدامات الزم را براي 
تصحیح در ابعاد عملیاتي و مهندسي انجام دهند. به این 
منظور درطول روز، قائم۱ )تیپ8 نجف اشرف( و قائم3 
)تیپ۱7 علي بن ابیطالب)ع(( با اجراي عملیاتي توانستند 
تلفات سنگیني به نیروهاي عراقي وارد کنند و به ترتیب 
بلندي هاي مشرف بر شهرک طیب و تپه هاي سرکوب در 

منطقۀ عملیاتي خود را به تصرف درآورند.
محدودۀ  در  خودي  نیروهاي  نیز  آبان   ۱3 در 
قرارگاه هاي قائم۱ و 3 تلفات سنگیني به دشمن وارد 
کردند؛ ازجمله یک ستون بزرگ از نیروهاي عراقي را 
زیر  شوند،  وارد  عملیاتي  منطقۀ  به  داشتند  قصد  که 
آتش قرار دادند که براثر آن 300 نفر از نیروهاي دشمن 
کشته شدند. نیروهاي قرارگاه قائم3 و قائم4 با حمله به 
محل تجمع نیروهاي عراقي تلفات فراواني را به آنها وارد 
کردند، ولي به علت برخي مشکالت پدافندي، نیروهاي 
قرارگاه قائم4 بخشي از ارتفاعات مهم ۱35 را که قباًل به 
تصرف درآورده بودند، تخلیه کردند و به عقب بازگشتند.

اجراي تک همه جانبه براي رسیدن به جادۀ آسفالت 
زبیدات  شرهاني و اجراي تک در منطقۀ چم سري به سمت 
جنوب  غربي و رسیدن به خط پدافندي مناسب که تدبیر 
فرماندهي قرارگاه کربال به قرارگاه قائم بود، در ۱4 آبان 
در قرارگاه قائم بررسي و سرانجام به منظور برآورده شدن 
تدابیر فرماندهي، انجام تک با 24 ساعت تأخیر در اولین 
ساعات بامداد ۱6 آبان آغاز شد. در این حمله، نیروهاي 
خودي با پیشروي سریع توانستند چندین گردان پیاده و 
تانک دشمن را به محاصره درآورند و باوجود فشار فراوان 
دشمن به ویژه انبوه نیروهاي زرهي و تانک هاي عراقي، 
به اهداف خود دست یابند. تنها مشکل عمده اي که تا 
آخرین ساعات روز باقي  مانده بود، الحاق نشدن قائم۱ 

و قائم2 به یکدیگر بود که علت آن فشار فراوانی بود که 
نیروهاي عراقي با اتکا به جاده اي که در این محور قرار 
داشت به عقبه هاي خود وارد می کردند. بنابراین، ادامۀ 
عملیات و پر کردن شکاف موجود، به عملیات روز آینده 

موکول شد.
اراضي  از  عملیات، 300کیلومتر  از  مرحله  این  در 
درآمد.  خودي  نیروهاي  تصرف  به  یا  شد  آزاد  مرزي 
شدند.  مستقر  ارتفاع۱75  روي  نیز  قائم4  نیروهاي 
همچنین 7 تیپ عراقي آسیب جدي دید و 270 تانک 
و نفربر منهدم شد و 247 تانک و نفربر و خودرو نیز به 

غنیمت درآمد.
در ساعت 5 صبح ۱7 آبان، عملیات با 8 گردان منها 
براي الحاق دو بخش قرارگاه قائم۱ و قائم2 آغاز شد. در 
محور شمالي، تیپ8 نجف )قائم۱( با عقب نشیني نیروهاي 
عراقي توانست ۱2کیلومتر پیشروي کند و چند تپۀ مهم 
را به تصرف درآورد. نیروهاي محور جنوبي )قائم2( نیز 
در محورهاي تعیین شده موفق شدند پیشروي کنند و 
به قرارگاه قائم۱ )تیپ8 نجف( ملحق شوند. البته به علت 
آنکه عملیات در روشني روز اجرا شد و دشمن بر همۀ 
اقدامات نیروهاي خودي به ویژه قائم2، به لحاظ دید و 
تیر تسلط داشت، با اجراي آتش دقیق توپخانه صدمات 

زیادي به نیروهاي خودي وارد کرد.
در این روز، همچنین در محور جنوبي منطقۀ عملیاتي، 
یکي از گردان هاي مستقر در تپه۱75 به علت فشار دشمن، 
تمام شدن مهمات و تأخیر در پشتیباني در ساعت ۱0، 
منطقه را خالي کرد که بالفاصله نیروهاي عراقي روي آن 
مستقر شدند. در روز بعد )۱8 آبان( بار دیگر نیروهاي قائم4 
)تیپ امام حسین)ع(( در عملیاتی سریع موفق شدند این 
ارتفاع را پس بگیرند و با آتش انبوه و دقیق خودي باعث 



عملیات محرم و نقدی بر دو روایت 
دریادمان شرهانی)اسفند1396(

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397

76

شوند پاتک عراقي ها بي نتیجه بماند. در روز ۱9 آبان، عراق 
براي بازپس گیري ارتفاع۱75، آتش توپخانۀ بسیار سنگین و 
متمرکزي را علیه مواضع خودي اجرا کرد، به حدي که طبق 
برآوردها در هر دقیقه 60 گلوله از انواع مختلف بر منطقه اي 
که نیروهاي تیپ امام حسین)ع( در آن مستقر بودند، فرود 
یافت.  ادامه  ساعت  کم وبیش 24  وضعیت  این  مي آمد. 
بااین حال، نیروهاي خودي به علت شناختي که از موقعیت 
و اهمیت این ارتفاع داشتند عقب نشیني نکردند و باوجود 
تلفات فراواني که به 2 گردان 
از نیروهاي این تیپ وارد شد، 
به مقاومت ادامه دادند. پس از 
این نیز عراق در روزهاي 20 
و 2۱ آبان براي بازپس گیري 
مواضع ازدست رفته، پاتک هاي 
قائم2،  در محور  را  سنگیني 
قائم3 و قائم4 انجام دادند که با 
پایداري و عکس العمل مناسب 
یگان هاي خودي،  ۱۱00 نفر 
و  کشته  عراقي  نیروهاي  از 
زخمي شدند و 46 تن از آنان 
نیز به اسارت درآمدند و ۱3 

تانک و نفربر آنها نیز منهدم شد.

ث-نتایجودستاوردهایعملیاتمحرم
بدین ترتیب، عملیات محرم پس از ۱۱ روز کشمکش، با 
پیروزي کامل نیروها و تثبیت مواضع تصرف شده پایان یافت.

در پي موفقیت این عملیات، عالوه بر شکست تبلیغات 
نسبتاً وسیع عراق مبني بر متوقف کردن نیروهاي ایراني پس 
از عملیات رمضان، فرماندهان نظامي ایران به توانایي خود براي 

انجام عملیات سرنوشت ساز در منطقه عملیاتي محرم اعتقاد 
و اطمینان یافتند و تصرف شهر العماره عراق را امکان پذیر 
چنین  براساس  مقدماتي  والفجر  عملیات  دانستند.)انجام 
دیدگاه و اطمیناني بود که طراحي و اجرا شد(. همچنین در 
نتیجه عملیات محرم عالوه بر آزاد شدن 700کیلومتر مربع 
از خاک ایران، از جمله ارتفاعات 400 و 298، پل چم سري، 
حوزه نفتي بیات، نهر عنبر، چم سري و موسیان، جاده مهم 
عین خوش  دهلران از دید و تیر دشمن خارج شد. در مقابل، 
شهرک طیب عراق زیر دید نیروهاي خودي درآمد. آزادسازي 
300کیلومتر مربع از خاک عراق از جمله پاسگاه هاي زبیدات، 
شرهاني، ابوغریب و ... و تأسیسات نفتي منطقه )30 تا 35 
حلقه چاه نفت( نیز از نتایج دیگر این عملیات بود. همچنین 
در این عملیات 6000 تن از نیروهاي عراقي کشته یا زخمي و 
بیش از 2300 تن نیز اسیر شدند و ۱0 تیپ و 3 گردان تانک 

و مکانیزۀ عراق از 50 تا ۱00درصد آسیب دید.
آمار تلفات و ضایعات دشمن هم به این شرح است: 
انهدام 270 تانک و نفربر، 250 خودروي نظامي و 30 
تفنگ ۱06؛ سرنگون شدن ۱2 هواپیما؛ به غنیمت در آمدن 
۱49 تانک و نفربر، 270 خودروي نظامي و 35 تفنگ 
و  تن   6000 حدود  مجروح شدن  و  کشته  ۱06؛ 
به اسارت درآمدن 2350 تن. گفتني است  در این عملیات 

به 9 تیپ عراق از 20 تا ۱00 درصد خسارت وارد شد. 

یادمان در روایت دو نقد و الگو یک ارائه
شرهانی)اسفندماه1396(

راوی در ابتدا باید خود با تارو پود حقیقت جنگ و مفهوم 
جهاد و شهادت انس داشته باشد و سپس متناسب با 
مقتضیات زمان و حوادث مرتبط با منطقه عملیات و 
نیازها و سلیقه  مخاطبان قسمت هایی  به  با توجه  نیز 

براي  عــراق  آبان،  روز 19  در 
ارتفــاع175،  بازپس گیــري 
آتش توپخانة بسیار سنگین و 
متمرکزي را علیه مواضع خودي 
طبق  به حدي که  کــرد،  اجرا 
برآوردها در هر دقیقه 60 گلوله 
از انواع مختلف بر منطقه اي که 
نیروهاي تیپ امام حسین)ع( در 
آن مستقر بودند، فرود مي آمد. 
این وضعیت کم وبیش 24 ساعت 

ادامه یافت
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ازجنگ را انتخاب و روایت کند. در این زمینه مناسب 
است که راوی به طورکلی با جغرافیا، پیشینه و سابقه 
عملیاتی، وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منطقه 
مقارن انقالب و شروع جنگ، عملیات های شاخص در 
منطقه مورد نظر و شهدا، فرماندهان و شخصیت های 
البته  باشد.  این مناطق آشنایی کامل داشته  فعال در 
شخصیت، عقاید و اندیشه های راوی هم در نوع روایت 
و بیان مطالب مؤثر است. بنابراین، راوی باید با توجه به 
اندوخته های خود و وضعیت منطقه، ترکیبی مناسب از 
اطالعات سیاسی و عملیاتی جنگ و نیز مباحث معرفتی 
ایجاد و مخاطب را با ارائه اطالعاتی مستند و متقن متأثر 
 کند. در بعضی موارد، راویان یا به علت فقر اطالعاتی در 
زمینه های یادشده، یا به دالیل دیگر مانند پررنگ کردن 
را  یا یگانی خاص سعی می-کنند روایت ها  نقش فرد 
به سمت مباحث معرفتی، معنوی، سبک زندگی شهدا، 
روایت اشکی و مطالب دور از واقعیت و مخدوش سوق 
دهند. راوی موفق کسی است که با توجه به داشته هایش 
از روایت جنگ برای مخاطب امروز حرف داشته باشد 
از دل وقایع جنگ حکمت هایی  ارائه دهد و  و راهکار 
استخراج کند که مخاطب بتواند از آن به عنوان توشه 

زندگی امروز استفاده کند.
در یک دسته بندی کلی، مفاهیم و شاخص های مورد 
نظر برای ارائه یک روایت مستند، مطلوب و متناسب با 
یادمان و منطقه عملیاتی مورد نظر را باید در چند نقطه 

تقسیم کرد:  

الف-نقطهشروع
اگر برای یک روایت خط سیر یا روند منحنی واری را در 
نظر بگیریم که از یک نقطه شروع و در نقطه ای دیگر 

نقطه  می یابد،  خاتمه  نقطه  یک  در  و  می رسد  اوج  به 
شروع بهتر است تشریح موقعیت منطقه عملیاتی)اعم از 
جغرافیا و سابقه تاریخی آن(، نقطه اوج تشریح واقعیات 
در  جانبازی  و  رشادت ها  مجاهدت ها  ذکر  نبرد،  صحنه 
عملیات های مختلف و نقطه پایان نیز مفاهیم عبرت انگیز 
دوران دفاع مقدس به عنوان چراغ راه آینده باشد. بنابراین، 
در این روایت نیز ابتدا باید وضعیت جغرافیایی منطقه و 
یادمان، عوارض طبیعی و مصنوعی آن، وضعیت سیاسی، 

سیر  فرهنگی،  و  اجتماعی 
اجمالی تاریخ انقالب اسالمی 
و جنگ در منطقه از پیروزی 
انقالب تا شروع جنگ و نهایتاً 
آزادسازی مناطق اشغالی و... 

توضیح داده شود. 
سرهنگ  اول،  روایت  در 
شرح  از  قبل  چوبین، 
موقعیت جغرافیایی منطقه به 
حال وهوای تفحص شهدا در 
این منطقه اشاره می کند و از 
همان ابتدای روایت به سخنان 
و  احساسی  حالتی  خود 

عاطفی می دهد. راوی روایت خود را این گونه آغاز می-کند 
معظم  مقام  فرزندان  من،  عزیزان  عزیز،  »برادران 
رهبری، ما می خواهیم به شما بگوییم، جوان هایی مثل 
شما در سال های ۱359، 60، 6۱، 62 تا پایان جنگ 
نگذاشتند.  تنها  را  رهبرشان  و  بودند  رهبرشان  همراه 
حتی با پیکرهایشان رهبرشان را یاری کردند. این فضای 
معنوی ای که شما در آن نشسته اید، این قسمتی که شما 
می بینید محل جمع آوری۱300 تن از شهدای عملیات 

راوی موفق کســی است که با 
توجه به داشته هایش از روایت 
جنگ برای مخاطب امروز حرف 
داشته باشد و راهکار ارائه دهد و 
از دل وقایع جنگ حکمت هایی 
استخراج کند که مخاطب بتواند 
از آن به عنوان توشــه زندگی 

امروز استفاده کند
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محرم و فتح المبین، قدس 3، عاشورا، والفجر۱، والفجر 
...]است[ که همه و همه در این  مقدماتی، والفجر6 و 
مکان در این قسمت کفن شده و انتقال پیدا کرده اند، اّما 
چه شهدایی؟ شهدایی که مثل آقا اباعبداهلل الحسین)ع( 
سر در بدن نداشتند، مثل مادرشان زهرا پهلوها شکسته 
شده. فرزندان رهبری، شهیدی که ]فقط[ جمجمه و 
پالکش ]بوده[؛ یعنی از یک جوان رعنا ما فقط جمجمه  
را با پالکش پیدا کردیم. شهدایی که مثل عباس علمدار 
شده  جدا  بدن  از  دست ها  عاشورا  عصر  در  حسین)ع( 
بود، شهدایی که هنوز بوی عطر و گالب از پیراهن ها و 
لباس هایشان به مشام می رسد. یک روز پنج تا از شهدای 
اینجا را درآوردند- آنهایی که گمنام بودند کفن کنند و 
در اول شهر دهلران مزارشان را برپا کنند و ای کاش آن 
روز بودید، آن روز سخت ترین روز تفحصی ها است- تا 
برای  روز تاسوعا در شهر دهلران  آماده و کفن کنند، 
اولین شهید را که بررسی و مرتّب کردند، هیچ نشانی 
دومی،  گذاشتند،  کنار  و  کردند  کفن  را  این  نداشت، 
سومی، چهارمی را هم به همین ترتیب. بعد شهیدی را 
آوردند که سر در بدن نداشت، مرتبش کردند، آماده اش 
کردند، لحظه آخر که می خواست کفن شود، در داخل 
جیب این شهید یک تکه پارچه بود که روی آن نوشته 
بود، حسین پرنده اعزامی از اصفهان. این شهید را همان 
روز اعزامش کردند اصفهان که در روز عاشورا، در اصفهان 
تشییع جنازه شد. شهید دیگر هم شاید آن تاسوعایی 
مرتّب  و  کردند  کفن  که  باشد  حسین  علمدار  عباس 

کردند و بردند در شهر دهلران دفن کردند«.
محرم،  عملیاتی  منطقه  است،  شرهانی  »اینجا 
آقا  اباعبداهلل)ع(.  آقا  به حرم شش گوشه  راه  نزدیک ترین 
سالمش دهید، خجالت نکشید، خودش فرمود هرجا و 

هر مکانی من را صدا بزنید جواب تان می دهم، یعنی چی؟ 
...یا ابا عبداهلل همه این جوان ها آمدند می گویند آقا اگر 
آن روز نبودیم، اگر عصر عاشورا نبودیم، اگر روز تاسوعا 
نبودیم حاال هستیم، حاال اگر می خواهیم برویم کوچه های 
مدینه و بعد یواش یواش برویم شرهانی عزیزمان. مدینه 
زهرا  چادر  مدینه  کوچه های  در  که  شد  مدینه  زمانی 
عزیز دل پیغمبر را خاکی کردند. پهلوی عزیز پیغمبر و 
امیرالمؤمنین، مادر حسین را شکستند. آن وقت مدینه، 
مدینه شد، آن وقت مدینه عزیز شد. آرام آرام برو به سمت 
کربال وقتی آقا امام حسین دنبال سرزمینی به نام کربال 
اینجا نینوا  اینجا کجا است؟ ]گفتند[  می گشت، گفت 
بله کربال.  دارد؟]گفتند[  نام دیگری هم  است، ]گفت[ 
]گفت[ خیمه ها را اینجا بزنید. وقتی خیمه های فرزندان 
زهرا در عصر عاشورا زده شد و به آتش کشیده شد، کربال، 
کربال شد. کربال عزیز شد، وقتی سِر حسین از بدن جدا 
شد، کربال عزیز شد. وقتی زیر سم اسب ها تکه تکه شد 
کربال، کربال شد. آرام آرام بیا طالئیه، شلمچه، فتح المبین 
بیا شرهانی. شرهانی وقتی عزیز شد که بهترین جوانان 
امام در این سرزمین زیر زنجیر این تانک و نفربرها تکه تکه 
شدند تا اسالم زنده بماند، تا امام تنها نماند. بعضی کتب  
را می خوانید سرزمین شقایق ها، من می خواهم سرزمین  
شقایق ها را تعریف کنم، سرزمین صاحب العصر والزمان 

است. شرهانی، قدمگاه آقا امام زمان)عج( است«.
در روایت دوم که حجت االسالم شیروی ارائه کرده 
است، راوی بدون تشریح منطقه عملیاتی محرم، با ذکر 
مقدمه ای دربارۀ پیوند میان واقعه کربال با جنگ تحمیلی 
و انقالب اسالمی، عالم بشریت را مدیون واقعه عاشورا 
و جنگ تحمیلی بیان می کند. او روایت خود را چنین 
آغاز می کند » دو جنگ روی کل زمین محقق شده که 
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تمام موحدان عالم بخواهند یا نخواهند به آن بدهکارند؛ 
یکی جنگ کربال، یکی هم جنگ دفاع مقدس. ج بحث 
نگ های صدر اسالم   جدا است. اما اگر دفاع کربال قیام 
امام حسین )ع( نبود، هیچ چیزی از انسانیت و شرافت و 
غیرت و عبادت و خداپرستی و اینها ]باقی[ نبود. اگر 
این دو جنگ اتفاق نمی افتاد ما نمی فهمیدیم عبادت 
یعنی چی؟ ایثار یعنی چه؟ گذشت یعنی چی؟ دینداری 
یعنی چه؟ در ماجرای کربال همه چیز برعکس شده بود؛ 
یعنی مردم مسلمان آن زمان کسی مثل یزید را خلیفه 
می دانستند و قبول کرده بودند. ُخب دین نداشتن خیلی 
بهتر بود تا اینکه خلیفه مسلمین شان یزید باشد. اگر 
دین نداشتند می گفتند دین نداریم،  ولی وقتی خلیفه 
مسلمین شان یزید می شود هرچی یزید انجام می دهد، 

می شود دین. این خیلی بدتر است«.
 در دفاع مقدس هم همین گونه بود.  انقالب اسالمی در 
مقابل شرق و غرب، سوسیالیسم،کاپیتالیسم و لیبرالیسم 
محقق شد. هر دو این کشورها یعنی هر دو ابرقدرت- هم 
فالسفه شان،  هم سیاستمدارنشان-  به این نتیجه رسیده 
بودند که دین افیون ملت ها است، دین به درد نمی خورد،  
معنویت به  درد نمی خورد. اصاًل دین کارآمد نیست و تقریباً 
همه جهان این را پذیرفته بودند. اگر مؤمنان و مسلمانان 
هم این را نپذیرفته بودند می گفتند نمی توانیم کاری کنیم. 
آنها حرف غلطی زده اند، اما ما نمی توانیم در مقابل امریکا و 
شوروی و این همه جریان بایستیم. ا فلسفه نقالب اسالمی  
این بود که دین و خداپرستی و بندگی در مقابل خدا و به 
کمال رسیدن را به صحنه بیاورد. ُخب این تئوری مطرح شد. 
انقالب اسالمی که این تئوری را مطرح کرد حاال باید بیاید 
این را عملیاتی و کاربردی  کند، دفاع مقدس این را کاربردی 
کرد؛ یعنی هر اندیشه ای که در اسالم، در آیات و روایات ، 

اجرا  بود در دفاع مقدس عملیاتی و  اهل بیت  در سیره 
شد. اگر دفاع مقدس محقق نمی شد، انقالب اسالمی باقی 
نمی ماند و اگر انقالب اسالمی محقق نمی شد دفاع مقدسی 
است.  مرتبط  همدیگر  با  اینها  نمی کرد.  پیدا  تحقق  هم 
انقالب اسالمی تئوری بود، دفاع مقدس اجرایی  عملیاتی 
بود. بسیاری از آیات قرآن، روایات، سیره اهل بیت در دفاع 
از  بعد  تأثیرگذار . حاال  و  عملیاتی شد  و  اجرایی  مقدس 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس تمام موحدان عالم به انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس بدهکارند. چه بپذیرند، چه نپذیرند. 
مسیحی ها، یهودی های اهل سنت، ادیان دیگر، هرکسی که 
می گوید من دارم خدا را عبادت می کنم. اگر حاال به معنای 
واقعی بگوید یا غیرواقعی. اگر کسی بگوید مهدویت امام 
زمان، اگر انقالب اسالمی و دفاع مقدس را قبول نداشته 
باشد، دارد دروغ می گوید. به شهدای دفاع مقدس بدهکار 

است، چون عبادات اینجا معنا شد«.
راوی سپس منطقه عملیاتی محرم را این گونه معرفی 
منطقه  آن  به  هستیم  ما  که  قسمتی  این   « می کند: 
شرهانی می گویند. اینجا منطقه میانی جبهه است؛ یعنی 
آن طرف مان ]جبهه[ جنوب می شود، این طرف مان هم 
]جبهه[ غرب می شود. اینجا منطقه میانی است و این 
]نقطه[ منطقه شرهانی. پایین را که نگاه می کنید مقتل 
اینجا  بزرگوار  پنج شهید  این  می بینید.  را  پنج شهید 
بیایند  و  بروند  اینجا  گذاشتند  را  اینها  بودند،  مجروح 
ببرند شان که ظاهراً نتوانستند. اینها اینجا ماندند، دشمن 
و شهید شدند.  گرفتند  قرار  محاصره  در  جلو  از  آمد، 
این است که عبادت و  اینجا مقدس شده  اینکه  علّت 
رازو نیاز و استغاثه بسیار زیاد شهیدانی است که لحظات 
آخر عمر شان را در اینجا سپری می کردند و اهل بیت را 
صدا می زدند. پایین تر، مقتل یکی از شهدا است که اینجا 



عملیات محرم و نقدی بر دو روایت 
دریادمان شرهانی)اسفند1396(

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397

80

دفن شده. همین شهید گمنامی که اینجا ست، داستان 
پیدا کردنش متفاوت است. از زمانی که اینجا و این جبهه 
و  آمدند  اینجا  به  بسیاری  انسان های  تا کنون  شد  باز 
عبادت کردند. هرکسی می آید اینجا غیر از عبادت کردن 
و نماز خواندن و صلوات فرستادن و قرآن خواندن چه کار 
دیگری انجام می دهد. برای همین است که این سرزمین 
مقدس شده. آیا تقدس این سرزمین به قدوم مبارک 

حضرت زینت کبری هست یا نیست؟«

ب-نقطهاوج
در این مرحله، به طور خاص بهتر است به شرح نبردها 
و عملیات های مهم و تأثیرگذار منطقه؛ نقش یگان ها و 
نیروهای شرکت کننده در عملیات؛ شرح ایثار، فداکاری و 
مجاهدت شخصیت های مهم و کلیدی در منطقه عملیاتی 
و... پرداخت و از موارد و مباحثی که بین ارتش و سپاه و 
همچنین عرب و ایرانی و... تفرقه می اندازد اجتناب کرد. در 
روایت اول، راوی پس از تعریف یک نمونه از تفحص شهدای 
یادمان شرهانی که در حین روایت او رخ داده بود و استفاده 
از تعبیر معجزه در خصوص آن، گریزی به واقعه عاشورای 
حسینی سال 6۱ ه.ق می زند و بدون اشاره به فلسفه انجام 
عملیات محرم، این عملیات و یگان های شرکت کننده در 
آن و نتایج و دستاوردهای آن را )چند مورد از تفحص های 

انجام شده در این منطقه( شرح می دهد. 
تعریف  را  اول می خواهم شهید گمنام شرهانی   «
اینجا  نبود،  شرهانی  گمنام  شهید  اگر  عزیزان  کنم، 
اینجا  چهارده سال  تفحص  بچه های  نمی شد.  یادمان 
تمام  مأموریت  را جمع آوری کردند،  کار کردند، شهدا 
شد و معراج شهدای شرهانی با همان مظلومیتش ماند، 
ساختمان ها و سنگرها همه رفتند. بچه های ارتش هم 

این بغل بودند. اینجا هم یک-سری بزنید، یک دستی 
بیاورید جای شهدا خاکی نشود، باشد. قبول کردند و 
بچه ها رفتند و تا ایام عید یک عده از بچه های اصفهان 
نبود، فقط محل  یادمان  اینجا  آنجا.  خادم ها می آمدند 
تفحص بود، تفحص هم تمام شده بود. ُخب یک روزی که 
اینها یک جایی را -مثاًل آن مقتل پنج تا از شهدا- تمیز 
می کردند، پرچم می زدند تا تعداد قلیلی از خانواده ها، 
تا  ده  عید  ایام  در  سرجمع  اتوبوس،  دو  اتوبوس،  یک 
اتوبوس نمی شد - آنها که بچه های شان اینجا شهید شده 
بود- می آمدند. بچه ها حرکت کنیم سید. مداح، دفترت 
را باز کن، به اسم هرکسی آمد بخوان تا برویم. وقتی 
دفترشان را باز کردند اول دفتر یا فاطمه الزهرا یا زهرا، 
آرام آرام و یواش یواش همان اشعاری که روی قبر است 
هی می خواند یا فاطمه روز حشر ... کن، دل سوختگان را 
ز کرم یاری کن. می خوانند و می روند باال. می رسند به 
کانالی که می رود به طرف عراقی ها. اینجا کجاست؟ اینجا 
کانالی است که بچه های ما می رفتند به طرف عراقی ها، 
به  شدند  متوسل  حاال  کنید.  مرتبش  کنید،  تمیزش 
حضرت زهرا برای کار کردن. کانال را می خواستند تمیز 
کنند نفر اول کلنگ می زند، نفر دوم خاک را می ریزد. 
بیرون مداح دارد می خواند. رسیدند وسط کانال. کلنگ 
گیر کرد به ]زیر[ پیراهن و پیکر شهید گمنام شرهانی. 
ُخب شهید را درآوردند مرتبش کردند. هر کاری کردند، 
پیراهن این شهید و پالکش پیدا نشد، پیراهن را به غارت 
بردند، مثل عصر عاشورا. ما خودمان شهید پیدا کردیم، 
خادم ها می گفتند به کسی نمی دهیمش، ُخب چه کار 
کنیم حاال؟ ما می خواهیم این اینجا باشد. به برکت همه 
شهدا- ۱300 تا از شهدا- مزار این شهید عزیز گمنام 
در  رسماً  و  برپا  در شرهانی  در۱387/۱2/۱3  شرهانی 



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاالت

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397

81

یادمان شهدای شرهانی در میراث فرهنگی ضبط شد«. 
سال 90  از  رسماً  اما  جلوترش،  سال 90  از  »من 
رسماً مدیر یادمان هستم. حاال من یک چیز بگویم که 
لذت ببرید که کجا آمدید، یک چیزی تا حاال نشنیده اید، 
یک چیزی که خیلی سخت است تحملش کنیم، اما این 
داستانی که می خواهم بگویم شواهد دارد، نه یک نفر و 
دو نفر. کاروان دانش آموزی مهران، دخترخانم های دوم 
دبیرستانی گفتند فرمانده سپاه مهران، سرهنگ برویم 
کنار مقتل شهید گمنام شرهانی آنجا روایت گری کن. 
دختر خانم ها  آنجا.  به  رسیدیم  هم  ما  کردیم،  حرکت 
الرحیم.  الرحمن  اهلل  بسم  گفتم  من  نشستند،  همه 
یک خانمی دستش را بلند کرد، آقا ما سه تا اتوبوس 
این جلسه  به  ما هم  اجازه می دهید  دانشجو هستیم، 
برسیم. چند تا صلوات فرستادیم تا جمعیت حال دیگری 
کاروان  می کردیم،  صحبت  آرام آرام  بگیرد،  خودش  به 
رسید. ]گفتم[ بسم اهلل الرحمن الرحیم. خانمی از میان 

دانشجوها دستش را بلند کرد ]گفت[آقا، این جوی آب 
چیه؟ توی دلم گفتم یا فاطمه الزهرا خودت رحم کن 
این یک حرف دیگری را دارد. این یک چیز دیگری را 
می خواهد. بهش گفتم جوی آب نیست، اینجا مقتل و 
محل شهید گمنام شرهانی است. ]گفت[ قبولش ندارم، 
ندارید. حاال چه کار  روایتگری  نکنید حق  ثابت هم  تا 
کنیم ُخب بهش گفتم تابلو را دیدید؟ به تابلو نگاه کرد  
زهرا)س(،  حضرت  به  روز  یک  زرنگید،  شما  بله  وگفت 
یک روز هم به عباس، یک روز هم به حسین)ع(، یک 
روز هم به زینب و ما را همین جا می آورید و توی دلم 
الزهرا تو خودت دل رحمی، این فایده  گفتم یا فاطمه 
ندارد. گفتم سند هست اگر تشریف بیاورید داخل اتاقم 
سند ]آن را ارائه می کنم[. خوب گوش بدهید، ]گفت[ 
چهار نفر نشسته اید یک صورت جلسه امضا کردید. ما 
اینجاییم. از شما عذر می خواهم، سرم را برگرداندم به 
سوی تابلوی یا فاطمه  الزهرا)س( ]گفتم[ یک تیری به این 

روایت روایان دفاع مقدس، یادمان شرهانی،اسفند 95
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خانم شلیک کن، این جمعیت همه ببینند. بهش گفتم 
من کسی نیستم ولی اینجا تو شهید پیدا کردی حاال هم 
خودت جواب بهش بده. از آخر ستون دانش آموزها یک 
دخترخانمی کوچولو آرام آرام داشت می آمد. وقتی آمد 
ترسیدم، چرا؟ گفتم آن از دور دارد با من حرف می زند 
ولی این به نظرم برای دعوا آمد، حاال ما به این چه بگوییم. 
وقتی گفت جای شهید کجاست؟ من با مظلومیت گفتم 
زد.  به صورت خیمه  را  آرام نشست چادرش  همین جا. 
این دخترخانم باال ایستاده. این جوری یک نگاهی کرد، 
من آرام سرم را انداختم پایین دیدم همان لحظه ای که 
نشست کتف هایش شروع کرد به  لرزیدن. متوسل شدم 
از نو به حضرت زهرا. یا فاطمه الزهرا، ]تورا قسم می دهم[ 
به عباست هرچی این دختر می خواهد بهش بده. شروع 
کردم. آن دخترخانم دیگر هیچ حرفی نزد. همین جوری 
سرپا ایستاد، همه جمعیت نشسته، اون سرپا. روسریش 
از 45  بعد  بود.  ایستاده  همانجوری  سرش،  وسط  هم 
دقیقه که این دخترخانم بلند شد. پیراهن شهید گمنام 
شرهانی دستش بود، حاال نصف پیراهن در دستش است. 
نصفش هم زیِر خاک است، هر کاری می کرد بیاید باال 
نمی آمد، زمین را پنجاه سانت در پنجاه سانت کنده، 
نمی رفت،  کانال  داخل  هیچ کس  بود  زده  باران  چون 
خیِسِِِِِِِ خیس بود. گفتم بِکش باال گفت نمی توانم. گفتم 
فریاد بزن یا زهرا، برادران فریاد بزنید، هرچی می خواهید 
ازش بگیرید. فریاد یا زهرا)س(، جمعیت این پیراهن را باال 
آورد، وقتی آورد باال من گفتم آقای فرمانده سپاه دهلران، 
آقای ملکی پیراهن را بگیر وقتی پیراهن را گرفت. توی 
دلم گفتم شهید گمنام شرهانی را از دست دادی چون 
داخل جیب هایش مشخص بود یک چیزی هست گفتم 
دکمه ها را باز کن-برادران گفتنش سخت است اما من 

چون 700 نفر شاهد دارم به شما می گویم- خون های 
لخته شده سال های سال  شهید گمنام شرهانی پیراهن 
را رنگین کرده بود، قرمز بود و همه دیدند. وقتی لخته ها 
می افتاد قرمز، تا زمین می رسید قرمز بود، محشری برپا 
شد، غوغا شد، پیراهن تکه تکه شد، آن دختر خودش 
را انداخت روی سیم خاردار، فریاد می کشید نمی دانستم 
اینجا کجاست، شهدا را نشناختم. شرهانی را نشناختم. 
زهرا)س( را نشناختم. بعد سریع میکروفن را دادم به این 
دختر کوچولو گفتم حاال خودت را برای جمعیت معرفی 
بصیرت  حاال  کرد،  معرفی  را  خودش  این جوری  کن. 
فرزندان شهدا ]را ببین[، من فرزند شهیدم، من بابایم به 
شهادت رسیده، هرجا از شهید و شهادت بگویند، برای 
فرزندان زهرا بعد از پدرم گریه می کنم. برای فرزندان 
زهرا گریه کنید برای مظلومیت آقا امام حسین در عصر 
عاشورا گریه کنید. می دانید می گویند زینب رفت روی 
پیکر بی جان آقا امام حسین. نیزه شکسته ها را کنار زد، 
یعنی چی؟ در عرب رسم این بود که وقتی چند نفر 
می رفتند شکار و شکاری را می زدند، همه  مثل مسابقه 
می دویدند روی آن شکار. نیزه هایی که در بدن شکار بود 
می شکستند؛ یعنی ما اولین تیر را به این شکار زدیم، اینها 
افتخار می کردند که وقتی رفتند روی پیکر آقا امام حسین 
نیزه ها را شکستند؛ یعنی ما اولین تیر را به فرزند زهرا 
زدیم. شهدا همین جوری شدند . یک عده شهدا را تکه تکه 
عملیاتی  منطقه  و  عاشورا. شرهانی  مثل عصر  کردند، 
از  انسان است. 360 شهید  محرم محل شهادت 360 
بهترین فرزندان امام و فرزندان عزیز اصفهانی و زنجانی 
و همه و همه. همه ملت در کنار رود دویرج بودند. رود 
دویرج، محل عروج ملکوتی پدر و پسر در بغل هم است. 
کجا سراغ دارید ]جایی مثل[ اینجا را. فقط عصر عاشورا، 
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آنجایی که علی  اکبر حسین از اسبش بر زمین افتاد، آقا 
امام حسین رفت باالی سِر جوانش. سِر جوانش را بغل 
کرد و جوانش در دامنش به شهادت رسید. اینجا هم 
 چنین شد، در منطقه عملیاتی والفجر6. سیدابراهیم و 
سیدحسین اسماعیل زاده از لشکر25 کربال پدر و پسر 
بودند، با هم ثبت نام کردند پالک هایشان پشِت سِر هم، 
با هم به شهادت رسیده بودند. وقتی شهیدی را در کنار 
کانال بجلیه عراق پیدا کردیم، از لباسش و جورابش بوی 
عطر و گالبی می آمد که هیچ جای عطاری های دنیا ندارد. 
این قدر اینها عزیزند. دوست داری این پیکرها را فقط 
نگهداری کنی، به کسی ندهی. دوست داری باهاشان 
باهات حرف می زنند. شهید دیگری روی  حرف بزنی، 
بند اسلحه اش، مشخصات خودش را نوشته بود اعزامی 
از اصفهان. بعد از 36 سال خیال می کردی دیروز این 
را نوشته اند. زیر خروارها خاک. شهیدی که مثل سردار 
شهید صداقتی فرمانده گردان یا زهرا در منطقه عملیاتی 
این دست  بود.  قلّه ۱78، دستش مصنوعی  در  محرم 
بعد از 36 سال زیِر خاک قرمز قرمز شده بود. این قدر 
قشنگ بود فقط دوست  داشتی به آن نگاه کنی. دلت 

نمی خواست آن را به کسی بدهی«.
یک  ما  که  می گفت  تفحص  بچه های  از  »آقایی 
ما دستور  به  آوردیم،  را  اینجا. شهید  آوردیم  شهیدی 
دادند شهدا را جمع کنید تا ببرند محمودوند و بعد تهران. 
وقتی خواستم بروم این را بلند کنم مثل اینکه کسی 
می گفت نه فعاًل بگذارش، خیلی وقت ها هی می رفتیم و 
می آمدیم، این می ماند. گفتند این تعمیرکار می رود یک 
آچاری می آورد، یک پیچ گوشتی می آورد یک وسیله ای 
می آورد، با صلوات می رود، پس ما صلوات بفرستیم برویم 
آمدیم  و  فرستادیم  می گوید صلوات  این شهید.  سراغ 

سراغ این شهید و آوردیم اینجا کفنش کنیم، مرتبش 
کنیم، جمجمه را بلند کردیم، جمجمه از دستمان افتاد. 
پالک که دیگر زنجیرش بریده شده و رفته بود داخل 
جمجمه با ِگل هایی که سال های سال رفته بود داخل 
جمجمه قاطی شده بود. شده بود یک تکه ِگل، جمجمه 

که افتاد، ِگل شکست پالک داخلش بود«.
» عزیز ]شهید[ دیگری مشخص بود در حال نماز 
بودند  انداخته  سیم خاردار  حلقه  یک  که  بوده  خواندن 
رویش،  بعد همان طور زنده زنده با یک بیل، لودر مستقیماً 
رویش خاک ریخته بودند و خاک را همین طوری فشار 
داده بودند تا رفته بود ]داخل[ زمین. یک بادگیری که 
تن این عزیز بود پُر از خون شده بود. یکی از دوستان 
گفت رفتیم سراغش. دیدیم همین جوری که رفته، این 
بود.  کرده  گیر  وقتی  سیم خاردار،  به  کرده  گیر  پالک 
همه خوشحال شدیم پالک دارد. وقتی نگاه کردیم این 
دو تا شماره آخر پالک از بین رفته بود و بقیه شماره  ها 
بودند. ناامید شدیم یا فاطمه الزهرا این پالک دارد حاال ما 
چجوری این را به عنوان گمنام معرفی کنیم، چه کارش 
کنیم. می گوید وقتی پیکر را بلند کردیم پاهایش تا اینجا 
داخل پوتین بود تا آخر آخر بسته بود، مثل کسی که در 
حال سجده است. یکی از دوستان دیگر آمد گفت بگذار 
من این بند پوتین را باز کنم. گفتیم بابا بگذار قشنگه 
باز  نه، من دوست دارم  باز نکن گفت  را  بگذار. بندش 
کنم. دوستان وقتی بند پوتین را باز کردند لبه  بند پوتین 
نوشته بود شماره پالک من این است به ترتیب تا آن دو 
عدد آخر که آنجا از بین رفته بود. آنجا همان لحظه ای 
که نوشته بود و همان لحظه که ِگره زده بود، به جوراب 
سفیدی که داخل عرض کنم پایش بود آن شماره هم 
حکاکی شده بود. پوتین بعد را باز کردند دیدند بله. بندش 
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را باز کردم، دیدم ]شماره پالک را[ نوشته بود«.
تاریخی  سیر  به  توجه  بدون  راوی  دوم،  روایت  در 
حوادث و تناسب آنها با یادمان شرهانی و توضیح عملیات 
محرم، پس از اشاره ای گذرا به حال وهوای رزمندگان در 
عملیات محرم و سختی های عملیات  خیبر در سه راه 
طالئیه، دربارۀ کانال بجلیه صحبت می کند و عبور از 
این کانال و موارد مشابه را فقط با توسل به ائمه اطهار 
امکان پذیر می داند. او در ادامه به وصیت-نامه فرمانده 
گردان لشکر 4۱ ثاراهلل و ذکر 
خاطره ای از سردار سلیمانی و 
شهادت برادران باکری و چند 
می کند.  اشاره  دیگر  خاطره 
چنین  را  خود  روایت  راوی 
ادامه می دهد » یادم می آید 
غروبی  خیبر،  عملیات  در 
می خواستند  عراقی ها  که 
صبح  از  کنند،  عقب نشینی 
به  کردند  شروع  علی الطلوع 
غروب  غروب.  تا  آتش بازی 
این قدر  یعنی  بود-  جوری 
بچه ها  که   می  ریختند  آتش 
یا  الحسن  ابن  حجت   یا  اباعبداهلل،  یا  می گفتند  فقط 
که کسی حتی جرئت  فاطمه الزهرا-  یا  صاحب الزمان، 
چون  کند،  تیراندازی  کند  بلند  را  سرش  نمی کرد 
]عراقی ها[ مثل دیوانه آتش می  ریختند. چیزی دیگر آنجا 
غیر از ذکر خدا نبود.  آیا واقعاً، اگر کسی که اهل بیت را 
صدا بزند، جواب نمی دهند؟ وقتی از امام زمان کمک 
می خواهند جواب نمی دهد؟ وقتی از ائمه علیهم السالم 
کمک می خواهند جواب نمی دهند یا جواب می دهند؟«

برای  خودش  باقرزاده  سردار  بودیم  طالئیه  ما   «
من تعریف کرد، گفت حاج آقا یک دفعه رزمنده ای آمد 
اینجا گریه ]می کرد[ که برویم یک جایی را ببینیم، از 
سه راه طالئیه می گفت ما مستقیم رفتیم یک جایی دیدم 
نشست و شروع کرد به گریه کردن. خیلی گریه کرد. بعد 
که ساکت شد گفتم چرا ]گریه کردی[، اینجا چی شده؟ 
گفت در عملیات خیبر من همین جا مجروح شدم، دور 
و بر من مجروح های دیگری بودند، آنها شهید شدند. من 
تنها شده بودم، آنجا من متوسل شدم به مادرم فاطمه 
الزهرا. حضرت زهرا سالم اهلل علیها همین جا سِر من را 
به دامن گرفت. هیچ دلیلی هم برای دروغ گفتن نیست، 

اگر اینها نبودند امکان عبور نبود، امکان پیروزی نبود«.
پشِت سِر شما یک کانال هست به نام بجلیه که از 
پاسگاه بجلیه شروع می شود و می رود تا طرف های فکه تا 
]کانال[ گردان حنظله و کمیل. طول این کانال نود و پنج 
است.  پنج کیلومتر  چهار،  عرضش  و  صد کیلومتر  الی 
عمقش هم چهارمتر، پنج متر، سه متر، فرق می کند. شما 
اگر بروید کانال را ببینید، فقط همین عبور از کانال بدون 
اینکه جنگی باشد،  درگیری باشد، ادواتی باشد، تله های 
انفجاری باشد،  سیم های خاردار باشد، مین باشد، تیربار 
دشمن باشد، دوشکای دشمن باشد، شب باشد، تاریک 
باشد، اضطراب باشد، همین جوری بخواهید عبور کنید، 
یا  امکانش هست  اصاًل  است!  برای شما سخت  چقدر 
نیست؟« راوی در ادامه می گوید » ما دو،  سه  هفته قبل 
کاروانی از اهل سنت آورده بودیم. سران اهل سنت به 
توسل و شفاعت اعتقاد ندارند. این چیزها را اینها قبول 
ندارند. ما هم اینها را به آنها نمی گفتیم. اصاًل نگفتیم 
اینجا امام حسین )ع( عنایت کرد. فقط بهشان می گفتیم 
ببینید ]معجزه[ این بچه هایی را که از اینجا عبور کردند. 

راوی بــدون توجه به ســیر 
آنها  تناسب  و  تاریخی حوادث 
با یادمان شــرهانی و توضیح 
عملیات محرم، پس از اشاره ای 
رزمندگان  حال وهوای  به  گذرا 
در عملیات محرم و سختی های 
عملیات  خیبر در سه راه طالئیه، 
صحبت  بجلیه  کانــال  دربارۀ 
می کند و عبــور از این کانال و 
موارد مشابه را فقط با توسل به 

ائمه اطهار امکان پذیر می داند
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آخر بار به من می گفتند حاج آقا فقط خدا عنایت کرده 
وگرنه امکان عبور نیست«.

حجت االسالم شیروی در ادامه به مشکالت عملیات 
والفجر8، با وجود مشکالت کشور و عبور از اروند چنین 

اشاره می-کند
»حتماً می دانید که رمز و راز عملیات والفجر8 -ما 
هزار دفعه تا حاال، توی کتاب ها هم نوشتیم- چقدر از 
فرماندهان مطرح کردند. امریکایی ها می گویند ایرانی ها 
راز عملیات والفجر8 را دروغ می گویند. به ما ]راز واقعی 
را[ نمی گویند، چون باورشان نمی شود. می گویند آقا اگر 
کسی بتواند از این رودخانه عبور کند ما هستیم)یا شوروی 
یا امریکا یا آلمان یا فرانسه( اصالً عبور از رودخانه  اروند 
امکان پذیر نیست. مخصوصاً جهان  برای هیچ کشوری 
سوم و به خصوص ایرانی که سیم خاردار هم تحریم است، 
شما که تحریم هستید چطور می توانید عبور کنید و واقعاً 
آمده  پاکستان  و  دفاع مصر  وزیر  است.  هم همین جور 
بودند. پاکستان همان موقع آمده بود روی کنار اروند قدم 
می زد و به آقای شمخانی گفته بود »چرا دروغ می گویید 
ما از رودخانه عبور کردیم؟« ُخب بچه های ما آن طرف 
آب هستند مگر نمی بینید،  بیا برویم آن طرف آب. گفت 
»من نمی گویم نرفتید، چرا می گویید از رودخانه«. گفتم 
پس چه بگوییم؟  گفت »شما باید بگویید ما از دریا عبور 
کردیم چرا می گویید رودخانه.  اینکه رودخانه نیست«.  این 
آب به قدری غیرطبیعی و کنترل ناپذیر و پیش بینی ناپذیر 
اروند می گویند. اصاًل به معنای وحشی  است که به آن 
می گوییم  ما  می گویند شط العرب،  ]عراق[  آنها  است.  

اروند وحشی«.
»من می خواهم یک ُخرده اینها را مقایسه کنیم. اگر 
واقعاً توسل نبود، ایمان نبود، اعتقاد به خدا نبود، اعتماد 

به خدا نبود، اخالص نبود، راز و نیاز نبود، گریه نبود، نماز 
نبود، اصاًل عبور از این مناطق و فتح  آنها امکان پذیر 
بود. امکان نداشت.  ببینید شهدا چه چیزی را به صحنه 
آوردند ؟ اعتماد به خدا، توکل به خدا، ایمان به خدا، اهل 
بیت، کارآمدی اهل بیت)ع( معنویت، گریه، بندگی. اگر ما 
اینها را از دفاع مقدس نگیریم و در جامعه منتشر نکنیم، 
ایثارهایی که  پس چه چیز دفاع مقدس خوب است؟ 

کردند، گذشت هایی که کردند!«
»علی  محمدی، فرمانده 
گردان لشکر4۱ ثاراهلل است، 
ببینید،  را  وصیتنامه اش 
می گوید خدایا اگر من شهید 
شدم و قدرت شفاعت داشتم، 
شفاعت  که  کسانی  اولین 
عراقی هایی  همین  می کنم 
هستند که با من جنگیدند 
و من را کشتند. من اینها را 
شفاعت شان می کنم، شفاعت 
بکند؟  کی  را  بیچاره ها  این 
کدام حقوق بشری می تواند 
این را بفهمد؟ یعنی چه؟ این 

امام حسین است که شمر را  از  الگوی گرفته شده  یک 
شفاعت می کند. دفاع مقدس این مواردش خیلی قشنگ 
دیدم  اروند  در  من  است.  قشنگ  است، گذشت هایش 
که بچه ها اسیری را گرفته بودند. او بچه ها را مسخره 
می کرد، اسیر بود،  زخمی بود ]ولی[ بچه ها را مسخره 
می کرد. اول جنگ یک سرهنگی را گرفتند، مجروح بود 
می خواستند خون بهش وصل کنند می گفت نه. خون 
شما نجس است. دو روز بهش گفتند خیلی ُخب خون 

کنترل ناپذیر  و  غیرطبیعــی 
که  اســت  پیش بینی ناپذیر  و 
ارونــد می گویند. اصاًل  به آن 
به معنای وحشــی است.  آنها 
]عراق[ می گویند شط العرب، ما 

می گوییم اروند وحشی
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نمی خواهی. اگر تلف شدی به ما ربطی ندارد. روز سوم 
می کنی؟  گریه  چرا  گفتند  می کند،  گریه  دارد  دیدند 
سردار کاله کج فرمانده سپاه سوسنگرد، خودش می گفت، 
روز سوم داشت گریه می کرد گفتیم چرا گریه می کنی؟ 
گفت چرا ما با شما داریم می جنگیم؟ شما که آدم های 
خوبی هستید. توی دفاع مقدس چرا این اتفاق افتاد؟ 
چرا آن اتفاق افتاد؟ جنگ اخالق بود با بی اخالقی، جنگ 
ایمان بود با بی ایمانی، جنگ اعتقاد بود، جنگ اهل بیت 
با دشمن اهل بیت بود. آقای قاسم سلیمانی در خاطراتش 
یادم  را قاسم سلیمانی  تلخ  این خاطره  می گوید -من 
نمی رود-  شهید هّمت در عملیات خیبر به من پیام داد 
که قاسم می توانی یک گردان به من قرض بدهی من 

بروم شهدایمان را بیاورم«.
»قاسم سلیمانی که این را دیده است می گوید من در 
عملیات خیبر یک خاطره دارم که یادم نمی رود. عراقی ها 
بچه های ما را گرفتند و چشم هایشان را بستند و به حالت 
از روی  سجده همه را خواباندند و جلوی چشم بقیه، 
سرشان با تانک رفتند. می گوید توی ُکردستان یکی از 
رفقای شهدا می گوید ُکردستان یک اسیر را گرفتند و با 
یک میخ بلند کوبیدند توی مغزش تا از اینجایش آمد 
بیرون. پس چرا اینها مقاومت کردند، چه دلیل داشت که 
بتوانند مقاومت کنند. اصاًل مقامت در این منطقه برای 
دشمن امری تصور ناپذیر و محال بود. آنهایی که برای 
سقوط انقالب اسالمی و مهار انقالب اسالمی برنامه ریزی 
را  این  اّما  بودند  کرده  پیش بینی  درست  بودند  کرده 
بچه چهارده ساله،  متوّجه شوند که یک  نمی توانستند 
و   می کند  اعتماد  خدا  به  وقتی  سیزده ساله،  بچه   یک 
از منطقه ارومیه )سال ۱362( با اتوبوس های آن زمان 
بلند می شود و می رود ریاست جمهوری تهران می نشیند 

آنجا، گریه می کند که چی؟ من می خواهم رئیس جمهور 
را ببینم، با رئیس جمهور کار دارم، می برندش خدمت 
آقا. چه می گویی تو؟ آقا من یک خواهشی از شما دارم، 
کتابش  اینترنت هم هست،  -در  داری؟  چه خواهشی 
هم چاپ شده- شما به روحانی ها بگو که دیگه دروغ 
نگویند، چرا روحانی ها دروغ می گویند؟ مگر روحانی ها 
روضه نمی خوانند؟ -می گویند قاسم بن الحسن ۱3 سالگی 
شهید شد. ُخب چرا؟  در تاریخ هم ثبت شده؟- می گوید 
چرا من می خواهم بروم جبهه نمی گذارند. اصالً ادبیات 
دنیا به هم ریخت. اینکه چرا این قدر با انقالب اسالمی 
را برخورد می کنند برای این است که چیزهایی گفته 
که تمام سالح های دنیا را از کار انداخته.. تمام طرح و 
برنامه های دشمن را از کار انداخته. تمام مواضع دشمن 
متزلزل است. ما نباید به شانتاژهایی که می شود نگاه 
کنیم- اینکه آقا نظام جمهوری اسالمی کارآمد نیست، 
ولی فقیه کارآمد نیست، کارآمد بوده- شما هیچ جا را 
نمی شناسید که انقالبی در آن شده باشد و چهل سال با 

آن مبارزه کنند«. 
»اینجا خیلی بچه ها ناله کردند، خیلی التماس کردند 
را حذف کند.  اینها  بخواهد  واقعاً  قادر نیست  و کسی 
تعریف می کند.  آقای حاج حسین کاجی یک خاطره 
از بعضی خاطرات در ظاهر خیلی راحت عبور می کنیم 
ولی واقعیت این است که در باطنش خیلی حرف است. 
حسین کاجی می گوید به ما گفته بودند توی گروهانتان، 
توی گردانتان، توی لشکرتان اگر نیرویی دارید که مشکل 
دارند، ضعفی دارند، گرفتاری دارند، بدهی دارند، کمکی 
بهشان شود. من دیدم یک نیرویی داریم که مثل بقیه 
جوان ها عادی مثاًل جوان نیست کمی غیرعادی است، از 
سنش کمی گذشته. گفتم شما از کجا آمدی، مشکلت 
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چیست؟ کی هستی؟ نمی گفت، بچه های قمی هم خیلی 
حساس هستند. گفتم بیا برو مرخصی. آمد مرخصی، 
باهاش آمدم مرخصی. رفت توی یک کوچه، رفت توی 
یک کوچه، زنگ در را زد دیدم یک زن نابینا در را باز 
کرد، آمد برود توی خانه، پایم را گذاشتم پشِت در، سرش 
را بلند کرد دید من هستم. گفت برای چی این کار را 
نیایم توی خانه تو را ببینم تو  تا  می کنی؟ گفتم من 
کی هستی، نمی روم، من باید ببینم تو کی هستی. اصرار 
کردم گفت بیا تو. رفتیم توی خانه دیدیم یک خانه چهل، 
پنجاه متری است که خوِد قمی ها می گویند درپیتی. بعد 
گفتم تو کی هستی؟ چرا به ما نمی گویی، گفت »حاال که 
آمدی بهت می گویم. من قمی نیستم، من و این خانم، ما 
چهارده سال ازدواج کرده بودیم بچه دار نمی شدیم. بعد 
از چهارده  سال خدا یک بچه ای به ما داده، یک پسری 
به ما داد، پسر بزرگ شد، همین که خودش را شناخت 
گفت من می خواهم بروم طلبه شوم، آمد طلبه شد بعد 
از یک مدتی گفت که من می خواهم بروم جبهه، آمد 
رفت جبهه و شهید شد، این هم مادر شهید است، از 
بس که در فراق این بچه که یک بچه داشت بعد از ۱4 
سال گریه کرد چشم هایش را بینایی اش را از دست داد. 
این مادر شهید است. من هم داشتم این مادر را اداره 
می کردم، زندگی مان را می کردیم، ]همسرم[ یک روز از 
خواب بلند شد گفت خواب پسرم را دیدم گله کرده که 
بابا چرا اسلحه من را برنمی دارد، چرا بابا پرچم من را به 
دستت نمی گیرد. من هم آمدم جبهه. همه قصه من، 
همه زندگی من همین است«.  در عملیات بعدی که با 
خوِد ما بود شهید شد. ]یعنی[ پدر هم شهید شد. من 
گذاشتمش در آمبوالنس و بردمش سردخانه. آمدیم به 
زنش بگوییم که آماده شود برای اینکه تشییع جنازه اش 

کنیم، هرچی زنگ را  زدیم دیدیم کسی جواب نمی دهد. 
از همسایه شان سؤال کردم این خانمی که اینجا بود کجا 
رفته؟  گفت مگر خبر نداری گفتیم نه چی شده؟ گفت ده 
روز پیش فوت کرد ما هم رفتیم دفنش کردیم. هیچی، 

هیچ کس از این خانواده خبر ندارد«.
»کسانی در دفاع مقدس خودشان را هزینه کردند که 
اصاًل اسم شان جایی ثبت نشده است. کسی خبر ندارد، 
هیچ کس نمی داند. ما از شهید هّمت را یک مقداریش 
می شناسیم، شهید باکری را مقداریش را می شناسیم. 
شهید باکری سه تا برادر هستند، علی آقایشان قبل از 
انقالب توی دریاچه نمک قم انداختنش و اصاًل جسدش 
برنگشت که دیگه هم برنمی گردد. آقا مهدی شان هم 
که آن اتفاق افتاد در عملیات بدر، حمید آقایشان هم در 
عملیات خیبر. خواهرش گریه می کرد. می گفت سه تا 
برادر دارم ولی یک قبر ندارند که بروم سِر قبر برادرم 
بنشینم. این هزینه ها شده است. همه اینها را می دانیم 
شما هم می دانید. پایین تر، مقتل ده شهید است که به 
آنها می گویند ده تن. اینکه اینها چطور تفحص شدند 
داستان خودش را دارد. این شهیدی که اینجا دفن است 
داستان خودش را دارد. یک وقت چند تا از دانشجوها آمده 
بودند آنجا که پرچم هست و روایتگری می کردند. یکی 
از آنها همین جوری که با زمین داشت بازی می کرد دید 
یک لباس پیدا شده شهید را پیدایش کردند. شهدای 
ما هنوز خودشان را نشان ندادند، هنوز حرف هایشان را 

نزدند«.
» آقای بهمن کهن، یکی از بچه هایی که در تفحص 
مؤسسه سیره شهدا کار می کند، دو، سه هفته پیش در 
گلزار شهدا برای من تعریف کرد. گفت من خانمم مشکل 
داشت. خودم اینجا بودم. خانمم هم توی بوشهر بود، به 
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ما انتقالی نمی دادند بیاییم اینجا. یا من باید برمی گشتم 
دو  قم.  آوردمش  استعفا  داد،  می دادم.  انصراف  آن  یا 
روز دیگه وقت داشتیم که یا من انصراف بدهم یا اون. 
آمدم در گلزار شهدا. یکی از راوی ها داشت روایت گری 
می کرد، گفت هرچی می خواهید از شهدا بخواهید، شهدا 
دست شان باز است.  گفت خانمم توی دلش گفته بود 
ای شهدا اگر راست می گویید کار من را درست کنید 
ما بیاییم. شوهرم هم می خواهد برای شما کار کند. فردا  
کارم درست شد. شبش به خانمم گفتم  من خواب دیدم 
همان جایی که گلزار شهداست ایستادم. ایستاده بودم 
دیدم دو تا شهید از قبر آمدند بیرون، یکی شان محکم 
کوبید در سینه خودش گفت که کشور ماِل ما است، 
آن طرف  و  این طرف  چی  داریم،  حمایت  هم  خودمان 

دارید شما می روید، چرا اعتماد نمی کنید«.
» من یک رفیق داشتم از دوران راهنمایی باهاش 
رفیق بودم، معاون گردان شد، عملیات خیبر که آمدیم، 
من ازدواج کردم ایشان عقد کرده بود، به من گفت که 
فالنی من از عملیات برگردم می خواهم ازدواج کنم، یک 
مقداری حاال تجربه ات را به من بگو. تمام شد، سه روز 
بعدش گفتند که رضازاده شهید شده. خوراک رفیقش 
که با هم عقد اخوت خوانده بودند، گریه شد ، دائم گریه 
می کرد. بعد هم شهید شد. یک تیر خورد مستقیم توی 

سجده گاهش شهید شد«.
» در دفاع مقدس انسان هایی به نام مرتضی جاویدی 
رشد کردند. مرتضی جاویدی را می شناسید، کتابش را 
کی خوانده؟ امام خمینی که ما هیچ شناختی از او نداریم. 
هرکی هم می گوید من امام را می شناختم، َولُو  آنکه غریق 
استخر فرح باشد هم کشکی دارد می گوید. تنها کسی 
که سجده گاهش را بوسیده آقای مرتضی جاویدی است، 

می دانید چرا؟ چون کاری که مرتضی جاویدی کرد، تا آخر 
تاریخ باید بماند. در عملیات والفجر2، 20کیلومتر  تا عمق 
دشمن می روند. این طرف و آن طرفش عمل نمی کند. آقای 
سردار اسدی به او می گوید که برادر جاویدی برگردید، 
ماندید در دشمن. می گوید سالم من را به امام برسانید، 
بگویید امام، تنگه احد یک دفعه اتفاق افتاد دیگه اجازه 
ننگ  این  به  مرتکب  ما  دیگه  بیفتد،  اتفاق  نمی دهیم 
نمی شویم، ما حیثیت شما را نمی بریم، می ایستیم اینجا. 
از گردانش دویست نفر ماندند، از کانال که جنگ را شروع 
کردند تا اینجا برسند، هزار تا شهید هم دادند. این شهدا 
پراکنده اند. کسی نمی بیند، ولی این گردان شهدا را کنار 
هم می گذارند، مثل امام حسین)ع( توی خیمه، رفقایشان را 
کنار همدیگر می گذارند. پنج روز، شش روز در محاصره 
می جنگند. اما عقب نمی آیند. ]وقتی می گوید[ به امام سالم 
من را برسانید، امام اشکش درمی آید. مادر شهیدی رفت 
خدمت امام، ]به او گفت[ این پسر اولم است این طوری بود 
و در این موقع شهید شد، این هم پسر دومم است. یکهو 
نگاه کرد دید امام دارد گریه می کند. گفت من اینها را دادم 
گریه نکنی، پس چرا گریه می کنی؟ من بچه هایم را دادم 
که اشکت را نبینم. االن چقدر دارند اشک رهبری را دارند 
درمی آورند؟ االن چه کسانی دارند اشک آقا را درمی آورند؟ 
ما نمی دانیم، بعد مرتضی جاویدی را آوردندش خدمت 
حضرت امام. آقا محسن می گوید معرفیش کردیم. امام 
فرمود دستت چی شده گفت خراش خورده. آمد امام را 
بوسید، ریش امام را، محاسن امام را، صورت امام را، پای 
امام را، دست امام را، این قدر بوسید تا خسته شد، بلند شد، 
دقیقاً امام سجده گاهش را آمد بوسید، اینها چه انسان هایی 

شدند؟ به کجا رسیدند؟«
» نه شهید گریه دارد، نه جانباز گریه دارد. ما اگر 
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ناله می کنیم، ما اگر گریه می کنیم به حال خودمان باید 
گریه کنیم که شرمنده شهدا نباشیم.  صحبتی می کنیم 
سیاسی  گفته  کی  نکن.  سیاسی اش  آقاجان  می گویند 
بیاییم  باشیم که ما  نکنیم. نمی شود تقسیم کار کرده 
اینجا، ایام عید بیاییم اینجا گریه کنیم آقایان هم بروند 
توی جزیره نمی دانم قشم و جزیره فالن کار کثافت کاری 
را سردست  اینها  اینجا شهید شدند.  اینها   ... خودشان 
بگیرند، اسالم سردست گرفته می شود، اهل بیت سردست 
گرفته می شود، فرهنگ امام زمان سردست گرفته می شود. 
زمینه ساز عصر ظهور می شود. آقای حاج رحیم صارمی 
برای خوِد من تعریف می کرد می گفت ما چهار تا شهید 
را تفحص کردیم، یک شهید را تفحص کردیم، گفتیم چرا 
این شهید این جوری است شهید که باید افقی خوابیده 
باشد چرا عمودی است. آمدیم شهید را ببینیم دیدیم نه 
چهار تا هستند، کم کم دیدیم چهار تا شهید ما را اینها 
به هم بستند با این سیم های تلفن، اینها را زنده زنده در 

زمین چال کردند توی خاک داخل زمین گذاشتند. کوتاه 
شما   برای  اینجا  می آمد  چوبین  اگر سرهنگ  نیامدیم. 
خاطره ای از یک خلبانی می گفت. 7کیلومتر  پایین تر از 
این جاده، خلبانی را می گیرند و روی همان جاده آسفالت 
که ما داریم می آییم دهلران، به او می گویند به خمینی 
را  نمی کند. سرش  توهین  کنیم.  آزادت  تا  توهین کن 
همانجا با کالهش جدا می کنند. مدت های مدیدی مردم 
به این خلبان فحش می دادند که این جاسوسی کرده و 
پناهنده شده.  یک چوپانی که یک گوشه نشسته بود و بعد 
هم به خارج رفته بود ماجرا را می بیند. مدتی بعد پسرش 
می آید. به پسرش وصیت کرده که برو این را بگو. من 
مدیون هستم. می روند تفحص می کنند شهید را پیدایش 
می کنند تازه می بینند این چه ایثارگری و چه گذشتی 
کرده، یک خلبانی که زمان شاه تربیت شده، اما ببینید 
درونمقام والیت و اصل والیت چه اتفاقی برایش افتاد، من 

دیگر عرایضم را جمع وجور کنم«.

روایت راویان دفاع مقدس، یادمان شرهانی، اسفند 95
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ج-نقطهپایان
عملیات  ایام  به  مربوط  خاطرات  ذکر  پایان،  نقطه  در 
و تفحص شهدا در منطقه عملیاتی و همچنین پیوند 
مباحث نظامی دفاع مقدس با مسائل معنویـ  معرفتی، 
دفاع  دوران  با  مخاطب  بیشتر  هرچه  آشنایی  موجب 
مقدس و به کارگیری مفاهیم برخاسته از آن دوران در 
درنظرگرفتن  با  باید  راوی  امروز خود می شود.  زندگی 
روایت  سیر  خط  منحنی  خصوص  در  که  مفروضاتی 
گفته شد، در نقطه پایان روایت بین دوران دفاع مقدس 
و زمان معاصر ارتباطی منطقی و معنادار برقرار کرده و 
روی مفاهیمی مانند والیتمداری و جنگ عاشورایی و... 

تأکید کند. 
گروه  تالش  به  پرداختن  با  راوی  اول،  روایت  در   
شرهانی،  در  شهدا  تفحص  برای  اصفهان  از  اعزامی 
شرهانی  در  را  یادمان  تأسیس  چگونگی  و  تاریخچه 
»از  می برد  پایان  به  را  خود  روایت  و  می کند  گزارش 
بچه ها روزهای اول تفحص در شرهانی- سردار شهید 
غالمی، مسئول تفحص لشکر۱4 امام حسین- می گوید 
من حرکت کردم رفتم، قرارگاه کربال. سالم علیکم، آقا ما 
می خواهیم مأموریت بریم شهدایمان را بیاوریم. برادران 
عزیز بعد از اینکه جنگ تمام شد ما نبرد سنگینی با 
از  منطقه  این  در  داشتیم.  عراق  در  منافقین  گروهک 
بودند.  نفاق مستقر  تا  مهران- گروهک  فّکه  از  اینجا- 
ُخب شما می روید شرهانی، در کمین منافقین می افتید، 
ما  به  شما  داریم  قبول  می رسند.  شهادت  به  بچه ها 
مأموریت بدهید ما می دانیم کی ها کجا افتادند. برویم 
بیاوریم. با اصرار هفت روز مأموریت دادند. سردار از زبان 
حال آن شبش می گوید »از یک طرف خوشحال بودم 
که مأموریت گرفتم از طرِف دیگر ناراحت بودم که یک 

مأموریت کم است. هر روزی از این هفت روز را به یکی از 
ائمه متوسل شدیم. می گوید روز اول، دوم، سوم، چهارم، 
پنجم، ششم هر کاری کردیم در منطقه عملیاتی محرم 
شهیدی پیدا شود نشد، واویال، حاال چکار کنیم. شهدا 
ما را قبول ندارند باید برویم اول خودمان را بسازیم حاال 
برگردیم به آنجایی که دعوا می کردیم بیاییم شهدایمان 
را جمع کنیم بگوییم چه. چیزی در دست نداریم. به 
فرمانده، به مادران شهدا، به فرزندان شهدا چه بگوییم؟ 
می گوید آن شب هرکسی یک گوشه ای نشست. زانوی 
غم در بغل گرفت زار زار گریه  کرد. یکی می گفت فردا 
روز میالد آقا امام زمان، ناجی عالم بشریت، نیمه شعبان 
است، به به عجب روز خوبی است پس متوسل شویم به 
عزیز دل زهرا. رمز حرکت برای پیدا کردن شهید هم نام 
مبارک آقا امام زمان است. حاال گوش کنید، یک عده 
گفتند آقا ما متوسل می شویم جوابمان را نمی دهند. نه 
آقا این جوری نیست، باید از ته دل بگویید. باید حوصله 
آخر  روز  شعبان،  نیمه  روز  صبح  ُخب  باشید.  داشته 
مورد  نقطه  به طرف  کردیم  حرکت  می گوید  مأموریت 
پایان  به  داشت  روز  به سرعت می گذشت.  نظر. ساعت 
می رسید. ظهر شد اما شهیدی پیدا نشد، واویال. نماز 
ظهر را خواندیم، یک غذای مختصر کنسروی را خوردیم، 
شروع کردیم کارکردن ساعت یک، دو، سه، چهار، پنج. 
آفتاب رفت پشِت قلّه ۱75. غروب کرد و شهیدی پیدا 
نشد، حاال چکار کنیم؟ برگردیم برویم آقا امام زمان هم 
قابل نمی داند، یا صاحب  العصر و الزمان. ما می خواهیم 
با شرمندگی می خواهیم برویم، چکار  اما  برویم دیگر، 
کنیم؟ برویم. می شود یادگاری برداریم، بردار، یادگاری 
چی ها بودند؟ تلویزیون، فرش، ماشین؟ نه اینجا هیچ کدام 
از اینها را ندارد. می گوید بچه ها یکی یک مشت خاک 
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برداشتند، یکی یک تکه سیم خاردار، یکی یک پوکه، یکی 
یک تکه ترکش. می گوید من گل های شقایق شرهانی را 
دیدم. بلند شدم قوطی کنسروی که ظهر استفاده کرده 
بودم برداشتم و رفتم کنار گل نشستم. گل می خواهم از 
ته دربیاورمت از ریشه در بیاورمت. با خاک در بیاورمت و 
با خودم ببرمت. می گوید وقتی نشستم می خواستم گل 
را از ته، از ریشه و با خاک، گل در جمجمه سِر شهید 
است فریاد زدم یا صاحب العصر و الزمان کمک کردید، 
کمک دیگری کن، چی می خواهی از آقا امام زمان، دعای 
آقا امام زمان خوانده شد چی می خواهی از آقا امام زمان. 
چرا  از آقا امام زمان نمی خواهی. شما هم بخواهید که 
این شهید پالک داشته باشد، مشخص شود، کی است؟ 
از کدام لشکر است؟ نیمه شعبان میالد آقا امام زمان 
وقتی شهید را کاماًل زیر خاک بیرون آوردند دیدند پالک 
توی گردنش است. همه خوشحال بودند. پالک را آوردند 
و استعالمش کردند. اولین شهید شرهانی، شهید مهدی 
به  خوش  است.  حسین  امام  لشکر۱4  از  منتظر القائم 
حالت شهید مهدی منتظرالقائم. روز نیمه  شعبان است 
و نام و لقبت هم متعلق است به آقا امام زمان. بعد از این 
شهید هزار و سیصد تا از شهدا پیدا شد. راوی می گوید 
وقتی این شهید اینجا پیدا شد، در اصفهان هیچ کس 
شهید  فردا  می گفتند  مردم  همه  نداشت.  اطالعات 
وقتی  می شود؟  مگر  آمد،  خواهد  منتظر القائم  مهدی 
می روند از پدرش می پرسند می گوید آقا مهدی دیشب 
با یک دسته گل به استقبالم آمد. راوی های می گویند در 
کل اصفهان، دوستان هیچ کسی در خانه ها نماند، همه 
آمدند به استقبال شهید مهدی منتظر القائم. پس خوب 
جایی آمدید خوب جایی را انتخاب کردید. ا نشاءاهلل که 
سالی سرشار از نعمت الهی، و سالی با عزت، با شرافت، با 

سربلندی داشته باشیم«. 
دفاع  دوران  رسالت  و  وظیفه  راوی  دوم،  روایت  در 
مقدس و راهیان نور را زمینه سازی ظهور حضرت ولیعصر 
می داند. هرچند در این زمینه بهتر است متخصصان حوزه 
مهدویت اظهار نظر کنند، به نظر می رسد این مقوله فراتر 
از آن چیزی است که مخاطب دفاع مقدس با سفر راهیان 
نور به دست آورد. بنابراین، بهتر است راوی ابتدا داده های 
درست و منطقی و نه پراکنده در اختیار مخاطب بگذارد، 

سپس از او بخواهد جمع بندی مطلوب را آرزو کند.
راوی در خاتمه روایتش چنین می گوید:»ا نشاءاهلل ما 
بتوانیم به وظیفه مان عمل کنیم. ما هم وظیفه داریم، این 
انقالب اسالمی، این دفاع مقدس را اگر به زمینه سازی عصر 
ظهور منجر نشود رها نکنیم؛ یعنی حداقلش  این است که 
ببینیم وظیفه مان برای عصر ظهور چیست. االن خیلی ها 
درصدد این هستند که مثل داستان کربال که امام حسین 
را شهید کردند و حضرت زینب را اسیر کردند، بگویند دیگر 
همه چیز تمام شده است. چه کسانی نگذاشتند این قضیه 
تمام شود. راوی های کربال نگذاشتند. راوی کربال، امام سجاد 
و حضرت زینب و حضرت سکینه بودند. راوی هایی که ما 
هستیم، شما هستید نباید بگذاریم این قصه تمام شود، نباید 
بگذاریم این اتفاق بیفتد که بگویند آقا ولی فقیه کارآمد 
نیست،  نظام اسالمی کارآمد نیست، باید کارآمدیش را نشان 
دهیم. االن که ما دنیا را فتح کردیم و همه جا توانستیم 
حرف مان را بزنیم، علوم اهل بیت در همه جا منتشر شده. 
مادر شهیدی آمده بود اینجا. سنگر پایین چند سال پیش، 
یک ُخرده از من سؤال کرد و من هم برایش توضیح دادم. 
من نمی دانستم مادر شهید است. فکر کردم زنی است که 
دیدم  بود.  قد بلندی  پیرزن  یک  می گیرد.  اطالعات  دارد 
برگشته به این بیابان نگاه می کند انگار که بچه اش پشِت این 
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خاکریز است. گفت محمد، گفتم محمدت کیست؟ گفت 
بچه  من شهید شده اینجا مفقود شده.، باور کنید با مژه های 
چشمش داشت این شهیدش را تفحص می کرد. می خواست 
شهیدش را  پیدا کند. بچه ها جمع شدند تسلی بهش دادند، 
احترامش کردند، دلداری بهش دادند. در اینجا ما وقتی 
شهید می آوردیم، مادر شهید می آمد، پدر شهید می آمد، 
به محِض اینکه جنازه را می دید همه دلداریش می دادند 
که گریه نکن، اجر شما پیش خدا محفوظ است شما را 
خدا انتخاب کرد. شما انتخاب شده هستید. شهدا پیش 
خدا هستند. عند ربهم یرزقون هستند. پیش امام حسین 
هستند. خودشان به خواب می آمدند، خودشان سفارش 
می کردند. ولی در کربال وقتی امام حسین)ع( می رود باالی 
سِر علی اکبر جوانش- گناه نکرده، آن هم علی اکبر، آن هم 
امام حسین، حاال فرض هم بگیریم نعوذباهلل یک گناهی هم 
کرده باشند وقتی یک پدری باالی سِر یک پسری می رود 
دیگه شماتتش نمی کنند- به جای اینکه به او تسلی بدهند، 
هلهله و خنده کردند، کارهایی را کردند که امام حسین 
خودش هم شهید شد. وقتی زینب آمد توی گودی قتلگاه 
و می خواهد امام حسین را پیدا کند هرچه نگاه می کند، 
او را پیدا نمی کند. مگرچقدر گذشته بود. می گفت برادرم 
همین جا شهید شده، پس جنازه برادرم چی شد، زینب 
مثل همین مادر شهیدی که داشت نگاه می کرد بچه اش را 
پیدا کند، همه جا را می گردد. اما اینجا به مادر شهید تسلی 
دادند ولی در کربال همه به زینب نگاه می کردند. زینب 
مستأصل بود می گفت برادرم یک مرتبه دید از زیِر شمشیر 
شکسته ها، نیزه ها شکسته. اخی، الی، زینب جان می فرماید 
من نیزه شکسته ها را کنار زدم شمشیر شکسته ها را کنار 
زدم. زینب توقع داشت بدن مطهر اباعبداهلل را ببیند، سِر 
اباعبداهلل را به دامن بگیرد یک مرتبه بدن بی پیکر، بدن 

بی سر امام حسین)ع( را دید. اما چه بدنی هرچه کرد بدن را 
به دست بگیرد نتوانست. خم شد لب ها را گذاشت به گلوی 
بریده ای ابی عبداهلل. آیا کسی زینب را با تسلی جدا کرد؟ 
نه به زور ، با شالق و تازیانه ... )علی لعنت اهلل علی القوم 

الظالمین( زینب را جدا کردند. 
ا نشاءاهلل که موفق و مؤید باشید. حتماً انقالب اسالمی 
موفق و پیروز می شود و ما به اهدافمان می رسیم. شهدا 
دست از انقالب شان برنمی دارند. خدا هم دست از شهدا 
برنمی دارد. امروز که آمدید اینجا، اشک چشمتان هم 
جاری شد، دعا کنید که ا نشاءاهلل ما جزو زمینه سازان 
عصر ظهور باشیم و بتوانیم وظیفه مان را انجام دهیم«.  

مؤلفههایروایتهدفمنددرمنطقهعملیاتی
محرم

قرار داد که  تنگنا  را نمی توان در  راوی دفاع مقدس 
اما  بیان کند،  را  یا چه مطالبی  روایت  را  چه چیزی 
واضح است که یک روایت )روایت درست( در درجه 
افراد  و  فرماندهان  عملیاتی،  منطقه  با  باید  نخست 
شاخص و شرح آن عملیات هماهنگی و تناسب داشته 
باشد. ترویج واقعیت ها و ارزش های دفاع مقدس به طور 
است  ضروری  باشد.  روایتگری  تابلوی  باید  شایسته 
و  با حماسه  هم  را  دفاع، شکست ها  روایت  در  حتی 
مقاومت و قهرمانی توضیح دهند و شکست را آنچنان 

روایت کنند که مایه سربلندی باشد.
واضح است که روایت در هریادمان باید به مثابه یک 
سناریو محتوایی معین و مشخص داشته باشد. اجزای 
ابتدا در ذهن راوی شکل می گیرد  این سناریو  اصلی 
به  ـ  راوی  داشته های  به  بسته  ـ  هنرمندانه   و سپس 
در  باید  روایت  هر  درحقیقت،  می شود.  ارائه  مخاطب 
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این  باشد: ۱.  برگیرنده پاسخ به چند پرسش اساسی 
موقعیت  دربرگیرنده  پرسش  )این  کجاست؟  منطقه 
جغرافیایی منطقه است(، 2. چه عملیات یا اتفاقاتی در 
این منطقه رخ داده است؟ )این سؤال نیز در بردارنده 
توضیح مباحث مربوط به عملیات نظامی و اقتضائات آن 
است(، 3. چرا این مباحث باید گفته شود؟ )این پرسش 
روایت  ماهیت  دربارۀ  پرسش  اصلی ترین  نوعی  به  که 
است، ناظر بر ارائه یکسری مفاهیم مرتبط با گفتمان 

انقالب اسالمی و دفاع مقدس است(. 
دشوارترین  از  یکی  مقدس  دفاع  روایت  بی تردید 
مناطق  در  مسئولیت ها  ارزشمندترین  حال  درعین  و 
عملیاتی است. هنر اصلی راوی این است که ترکیبی 
نیاز  به  بسته  را  پرسش ها  این  به  پاسخ  از  متجانس 
موضوعات  و  مفاهیم  درواقع،  دهد.  ارائه  مخاطب 
حماسی، ابعاد معنوی و معرفتی که راوی بیان می کند 
 باید با منطقه عملیاتی، یگان ها و افراد شاخص ارتباط و 
هماهنگی درستی داشته باشد. نتیجه این هماهنگی را 
درنهایت باید به صورت یک الگو به مخاطب ارائه شود. 
و  زمانی  محدودیت  درنظرگرفتن  با  بنابراین- 
است-  روبه رو  آن  با  راوی  هر  که  مطالبی  گستردگی 
ارزنده،  و  مثبت  نکات  داشتن  باوجود  روایت ها  این 
کاستی هایی دارند که تقویت آنها به غنای روایت در 
جهت تبدیل آن به یک روایت مستند و متقن کمک 

می کند.
به طور کلی، به منظور ارزیابی روایت ها در یادمان های 
به  راوی  هدایت  برای  را  معیارهایی  می توان  مختلف، 
مسیر صحیح ارائه کرد که آن را نصب العین خود قرار 
دهد. معیارهایی که با آنها می توان روایت های راویان در 

یادمان های مختلف  ارزیابی کرد، عبارت اند از: 

الف-بایدها
۱. بیان مشخصات جغرافیایی و تاریخی منطقه

2. شرح موضوعات عملیاتی یادمان و اشراف بر منطقه
3. توضیح واقعیات جنگ و مباحث عقالنی و ابتکارات 

عملیات ها
4 جذابیت و بیان روان و رسا در ارائه مطالب

از  اجتناب  و  مطالب  پیوستگی  و  انسجام   5
پراکنده گویی

مستند  و  دقیق  روایت   6
)متقن(

صحیح  ارتباط  برقراری   7
بین مباحث دفاع مقدس و 

مسائل روز
8 جامعیت روایت و تناسب 

آن با یادمان  
مسائل  روشمند  تبیین   9

حماسی و معرفتی

ب-نبایدها
و  آمار  ارائه  از  پرهیز   .۱

اطالعات نادرست
2. پرهیز از اغراق و مبالغه

3. خودداری از بیان صحنه های دلخراش
بر خواب  مبتنی  روایت های  در  تأکید  از  اجتناب   .4

و خیاالت
5. اجتناب از داستان سرایی و تأکید بر متأثر کردن و 

گریاندن مخاطب
و  یگانی  نقطه ای،  نگاه  و  صنفی  روایت  از  پرهیز   .6

محلی 

نمی توان  را  مقدس  دفاع  راوی 
در تنگنا قرار داد که چه چیزی 
را روایت یا چه مطالبی را بیان 
کند، اما واضح اســت که یک 
روایت )روایت درست( در درجه 
نخست باید با منطقه عملیاتی، 
فرماندهان و افراد شــاخص و 
شرح آن عملیات هماهنگی و 

تناسب داشته باشد
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یادمان روایتهای ارزیابی و آسیبشناسی
شرهانی)اسفند1396(

از  محرم(  عملیاتی  )منطقه  شرهانی  منطقه  هرچند، 
محورهای اصلی تهاجم عراق در آغاز جنگ نبوده است، 
راوی باید حوزه جغرافیای منطقه عملیاتی، حتی االمکان 
موانع  جاده ها،  رودخانه ها،  و  دهلران  عمومی  منطقه 
طبیعی و مصنوعی منطقه را تشریح کند. از نظر تاریخی 
نیز عالوه بر پرداختن به تهاجم های مرزی قبل از شروع 
جنگ، فعالیت گروه های ضدانقالب و عوامل عراق در 
از عملیات نیز اشاره  منطقه، به مقاومت مردمی قبل 
کند. دربارۀ مباحث عملیاتی راوی باید به عملیات های 
فتح المبین و محرم، سازمان رزم این عملیات ها، روزهای 
نبرد، انهدام ها و اسرا، میزان پیشروی، وضعیت تلفات 
مباحث  دربارۀ  و  بپردازد  و...  شرکت کننده  یگان های 
مانند  مواردی  به  جنگ  معرفت شناختی  و  حماسی 
فرماندهان و افراد شاخص در عملیات و مفاهیمی نظیر 
تکلیف مداری و بصیرت رزمندگان و.... همچنین از بیان 
نقش فعال گروه های مردمی و... از جمله شهدای بومی 

غافل نماند.  

روایتاول)روایتآقایچوبین(
الف-نقاطقوت

 نقطه قوت این روایت و شاید مزیت اصلی آن ارائه مطالب 
و مستندات براساس تجربیات راوی _که حاصل حضور 
مستمر او در این یادمان به عنوان مسئول آن است- و 
تقریباً رعایت پیوستگی اطالعات است. راوی همچنین 
از فن بیان بسیار خوبی برخوردار است و تالش می کند 
روایتی کاربردی و جامع ارائه کند که صرف نظر از مواردی 
که به آنها اشاره خواهد شد، در این امر موفق بوده است. 

ب-نقاطضعف
نور  راهیان  سفر  در  راوی  از  که  شناختی  به  توجه  با 
۱395 در یادمان شرهانی به دست آوردم و نیز مسئولیت 
او در اداره یادمان، می توانم او را یکی از افراد مطلع و 
یادمان و در خصوص عملیات محرم  این  پرتالش در 
بدانم. با وجود این، روایت او هرچند استنادهای دقیقی 
در حوزه تفحص شهدا در یادمان شرهانی دارد، از نظر 
الگوی مورد نظر ما )پرداختن به موقعیت جغرافیایی و 
شرح عملیات محرم و مباحث معرفت شناختی مرتبط( 

در سطح نازلی قرار دارد. 
)به طوری که  روایت  سازماندهی  در  تناسب  نبود 
اختصاص  تفحص  به خاطرات  روایت  از  زیادی  بخش 
یافته و سازمان رزم کلی و فلش ها و روند کلی عملیات 
اشاره  است(،  مانده  مغفول  دیگر  یگان های  محور  در 
مختصر به شرح عملیات و نقطه عطف آن)غرق شدن 
تعدادی از رزمندگان در آب( و... ازجمله ضعف های این 
روایت هستند. بدیهی است توجه به موارِد مورد اشاره به 
بهبود روایت و نزدیک شدن آن به روایت متقن و مطلوب 

کمک می کند.

روایتدوم)حجتاالسالمشیروی(
الف-نقاطقوت

شاید به منظور ارزیابی بهتر و دقیق تر هر روایت الزم 
باشد روایت راوی را شنید و شرایط او را درک کرد، تا 
از این منظر بهتر بتوان روایت او را ارزیابی کرد. یکی 
از نقاط قوت عمده این روایت، تشبیه صحنه های دفاع 
رزمندگان ایران در جنگ هشت ساله با واقعه عاشورا و 
کارکردهای مشابه آنهاست. البته از این نکته نباید غافل 
بود که این شباهت سازی زمانی ارزشمند است که راوی 
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پس از پرداختن مبسوط به جغرافیا و شرح عملیات و 
رعایت ترتیب و توالی منطقی رویدادها به آن بپردازد. 
برای نمونه، راوی در ابتدای روایت به حق مطلب در 
این باره اشاره کرده است:» فلسفه انقالب اسالمی این 
بود که دین و خداپرستی و بندگی در مقابل خدا و 
به کمال رسیدن را به صحنه بیاورد. ُخب این تئوری 
مطرح شد. انقالب اسالمی که این تئوری را مطرح کرد 
حاال باید این را عملیاتی کاربردی  کند. دفاع مقدس این 
را کاربردی کرد؛ یعنی هر اندیشه ای که در اسالم، در 
آیات و روایات و در سیره اهل بیت بود در دفاع مقدس 

عملیاتی و اجرا شد«. 

ب-نقاطضعف
سطح  و  زمانی  محدودیت  درنظرگرفتن  با  روایت  این 
مخاطبان آن، روایتی نسبتاً ضعیف است و کاستی هایی 
دارد که برطرف کردن آنها به ارتقای روایت و غنای آن 

کمک می کند.
ضعف عمده این روایت نپرداختن به عملیات محرم 
است. راوی از هر دری سخن گفته است؛ از سختی عبور 
از کانال بجلیه و عملیات خیبر گرفته تا ذکر خاطراتی از 
سردار سلیمانی و رزمندگان، اما نه موقعیت جغرافیایی 
را تشریح کرده و نه عملیات محرم را. بنابراین، روایت او 
کمترین تناسب را با یادمان شرهانی دارد. شاید در مکانی 

دیگر هم می شد این روایت را ارائه کرد. 

پراکنده گویی نیز در سخنان او مشهود است. روایت 
انسجام بسیار کمی دارد. یکی از نمونه های بارز آن ذکر 
خاطرات رزمندگان در مناطق مختلف، با هدف اشاره 
به معجزات شهدا است. این امر باعث می شود تدابیر و 
طراحی  در  یگان ها  مسئوالن  و  فرماندهان  تالش های 
و  ابتکارات  و  خالقیت ها  عملیات ها،  آماده سازی  و 
مجاهدت های رزمندگان در ذهن مخاطب کم اثر شود. 
همچنین راوی در مواردی با به کاربردن تعابیر عامیانه 
در روایت مانند » کثافت کاری، درپیتی و...« صرف نظر از 
جنبه منفی آن، به محتوا و کیفیت روایت ضربه می زند 
و اصل روایت را آسیب پذیر می کند. این امر با ماهیت 

روایتگری و فلسفه وجودی آن نیز در تعارض است. 
***

شایان ذکر است که تمامی مواردی که راوی به آنها 
اشاره می کند، باید از حماسه ای عظیم حکایت کند که 
سال   8 طول  در  آزادگان  و  جانبازان  ایثارگران،  شهدا، 
جنگ مشقت بار خلق کرده اند. راویان باید به این موضوع 
اشاره کنند. چراکه مشابهت های زیادی بین دفاع مقدس 
ما و قیام امام حسین)ع( وجود دارد. مقام معظم رهبری نیز 
دفاع مقدس را "نمی از یم عاشورا" توصیف کرده است. 
بنابراین، راوی باید از این ظرفیت فرهنگی برای هدایت 
کاروان ها در مسیر درست بهره ببرد.  امیدکه دفاع مقدس 
ملت ایران به تأسی از نهضت امام حسین)ع( درس ایثار، 

ایستادگی و مقاومت به مردم جهان بدهد.
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