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ملزومات یک روایت گری جامع در یادمان عملیات فتح المبین

تهیه و تنظیم: اکبر رستمی*

معرفیجغرافیایمنطقهعملیاتی
در  راویان  و  کارشناسان  اکثر  که  موضوع  اولین 
دارند،  نظر  اجماع  آن  دربارۀ  نور  راهیان  روایت گری 
شناخت  برای  مخاطبان  به  منطقه  جغرافیای  معرفی 
کامل از آنجا است. منطقه عمومی فتح المبین در غرب 
رودخانه کرخه واقع شده است که از شمال به ارتفاعات 
صعب العبور تی شکن، دالپری، چاه نفت و تپه سپتون؛ 
از جنوب به ارتفاعات میشداغ، تپه های رملی و چزابه 

)شیب( و از شرق به مرز بین المللی ) در شمال و جنوب 
2500کیلومتر  با  منطقه  این  می شود.  منتهی  فکه( 
مربع وسعت، از نظر جغرافیایی ناهموار است و عالوه 
گاهی  و  بسیار  ماهور  تپه های  یاد شده،  ارتفاعات  بر 
عبورناپذیری دارد. این بلندی ها به علت پستی زمین در 
شرق کرخه، به شهرهای شوش، هفت تپه و جاده اهواز- 
ابوصلیبی  ارتفاعات  هستند.  مشرف  کاماًل  اندیمشک 
رقابیه،  برغازه،  کوه های  ۱89متر،  و   202 با  خات 

* . پژوهشگر و کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

در این نوشتار برآنیم که ملزومات و شاخص های یک روایت مطلوب را در یادمان فتح المبین که یکی 
از یادمان های اصلی مناطق عملیاتی است استخراج و سپس روایت یکی از راویان باسابقه و قدیمی این 
یادمان را با در نظر داشتن این ملزومات بررسی کنیم تا روایتی جامع و کامل از این یادمان برای راویان 
استخراج شود و در اختیار آنها قرار گیرد. در این نوشتار از متن پیاده شده روایت آقای علی ظهیری - که 
در مورخ 96/۱2/28 در یادمان فتح المبین ضبط شده است- از راویان باسابقه و فرمانده سابق سپاه شوش 

که از رزمندگان بومی منطقه در عملیات فتح المبین بوده، استفاده شده است.

چکیده
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مراکز  رقابیه،  و  ابوغریب  تنگه  سرخ،  کمر  تی شکن، 
رادار، سایت 4 و 5، پادگان عین خوش و نقاط حساسی 
همچون دوسلک و سه راهی قهوه خانه از عوارض مهم 
منطقه عملیاتی فتح المبین هستند. جاده های آسفالت 
دزفول به دلهران، عین خوش به چم سری، جاده تنگه 
ابوغریب، جاده امام زاده عباس به چاه نفت و پل های 
از  نیز  دویریج  و  چیخواب  رودخانه  روی  احداث شده 

راه های مهم موصالتی منطقه محسوب می شوند.
آقای ظهیری دربارۀ منطقه چنین می گوید: »جایی 
است  فتح المبین  عملیاتی  منطقه  آوردید  تشریف  که 
یا به تعبیری دیگر منطقه غرب کرخه، در مجاورت ما 
رودخانه کرخه هست، منطقه عملیاتی غرب کرخه، یا 
منطقه شمال خوزستان، منطقه عملیاتی فتح المبین 
حدود 3000کیلومتر وسعتش هست. اول من منطقه 
را خدمت شما توضیح بدهم، آشنایی پیدا بکنید کجا 
گفتم  که  همین جوری  عملیاتی  منطقه  آمدید، شرق 
رودخانه کرخه هست که شاید تنها مانع طبیعی بوده 
که جلوی دشمن بوده و شهرهایی مثل شوش هست، 
اندیمشک هست، دزفول هست، پایگاه چهارم شکاری 
دزفول هست، جاده مهم استراتژیک تهران اندیمشک 
شاید  منطقه  این  به  هجوم  از  عراق  هدف  که  هست 
تصرف این نقطه و این مسیر حساس بوده، این شرق 
تشریف  که  عملیاتی  منطقه  غرب  عملیاتی،  منطقه 
آوردید پشِت سِر شما که نگاه می کنید حدود بین 65 
تا 70کیلومتر غرب منطقه عملیاتی مرز ایران و عراق 
هست؛ یعنی به تعبیری عراق حدود 70کیلومتر اینجا 
وارد مملکت اسالمی ما شده، خدمت شما عرض بکنم 
از  شمال منطقه دست چپ شما حساب می شود که 
پل نادری گرفته به سمت دشت عباس و می روی آن 

مرز  تا  و  عین خوش  به سمت  و  تپه های صعب العبور 
عراق، جنوب منطقه هم از رقابیه حدود پنجاه کیلومتر 
سمت راست شما حساب می شود پنجاه کیلومتر تا مرز 

هست حدود 3000 کیلومتر مربع است«.

روایتروندجنگتاآغازعملیاتفتحالمبین
دومین موضوع مهم در بحث روایت مطلوب از جنگ، 
به مقاطع  اشاره ای مختصر  این است که راوی ضمن 
جنگ، مشخص کند عملیاتی که در حال روایت آن 
است به کدام مقطع جنگ تحمیلی مربوط می شود تا 
مخاطبان دلیل انجام عملیات را در این نقطه جغرافیایی 
چه  عملیات  این  از  قبل  دریابند  همچنین  دریابند، 

اتفاقاتی در میدان نبرد رخ داده است.
در  بزرگ  عملیات  سومین  فتح المبین  عملیات   
سال دوم جنگ بعد از عملیات طریق القدس بود. این 
تصمیم گیری،  قدرت  از  جلوگیری  هدف  با  عملیات 
آغاز شد. در  تقویت روحیه دشمن  و  تجدید سازمان 
امام  به حضرت  وفادار  انقالبی  نیروهای  زمان که  این 
ابتکار عمل در جنگ و پشت جبهه را در  خمینی)ره( 
"منطقه  و  دزفول"  "غرب  منطقه  دو  داشتند،  دست 
عمومی خرمشهر" )غرب کارون( نظر فرماندهان نظامی 
از آنها برای  باید یکی  الزاماً  را به خود جلب کرد که 
از مدت ها بحث  انتخاب می شد. پس  اجرای عملیات 
منطقه  ارتش،  زمینی  نیروی  فرماندهان  بررسی،  و 
غرب  منطقه  پاسداران،  سپاه  فرماندهان  و  خرمشهر 
پیشنهاد  آینده  بزرگ  عملیات  انجام  برای  را  دزفول 
کردند که سرانجام منطقه پیشنهادی سپاه به دالیلی 
همچون تناسب یگان های خودی با وسعت این منطقه، 
تناسب شرایط طبیعی این منطقه با نیروی رزم قوای 
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پیاده و … برای انجام عملیات فتح المبین برگزیده شد 
و رزمندگان اسالم در شب دوم فروردین سال ۱36۱ 
عراق  اشغالگر  قوای  بیرون راندن  برای  را  عملیات  این 
نام  کردند.  آغاز  خوزستان،  اشغالی  سرزمین های  از 
"فتح المبین" را بر اساس تفأل فرمانده وقت سپاه به 
قرآن و آمدن سورۀ فتح برای عملیات انتخاب کردند. 
آقای ظهیری عملیات فتح المبین چنین روایت می کند:

داریم،  مشترک  مرز  عراق ۱600کیلومتر  با  »ما   
عراق ۱200کیلومترش را وارد شد؛ یعنی به تعبیری 
به پنج استان ما حمله کرد، استان خوزستان که شما 
تشریف دارید در آن و استان ایالم که مجاور خوزستان 
است بعدش استان کرمانشاه، استان کردستان و استان 
کردید  مطالعه  و  دیدید  و  شنیدید  غربی،  آذربایجان 
تعداد  و  لشکر  دوازده  با  عراق  که  مختلف  توی کتب 
ایران اسالمی حمله کرد. جالب است  به  زیادی تیپ 
به  را  نیروها  این  از  نیمی  به  نزدیک  شاید  که  بدانید 

که  اهمیتی  به خاطِر  چرا  داد،  اختصاص  خوزستان 
خوزستان دارد یعنی شما نگاه کنید عراق اگر حداقل 
ماِل خودش  فارس  را می گرفت کل خلیج  خوزستان 
می شد، عراق ۱9کیلومتر بیشتر مسیر آبی ندارد و کلی 
اهمیت  اقتصادیش،  اهمیت  حاال  را  فارس  خلیج  این 
نیمی  ُخب  نیست  توضیح  فرصت  که  بماند  نظامیش 
از نیروهایش را به اینجا اختصاص داد و از پنج محور 
هم وارد خوزستان شد و جالب است بدانید که بیش 
باز  50درصد  به  نزدیک  بیش،  نمی گویم  حداقل  از، 
نیروهایش را به شمال خوزستان به خاطِر اهمیتی که 
منطقه داشته اختصاص داد، پنج محور عملیاتی وارد 
را محاصره کرد خرمشهر  آبادان  از شلمچه رفت  شد 
را گرفت، از چزابه رفت تا شهر حمیدیه 20کیلومتری 
اهواز و امام پیام داد و آن اتفاقات که ما فرصت ورود 
بهش نداریم از طالئیه رفت تا دب مردان باز چسبیده 
که  می شد  احساس  اهواز  سقوط  خطر  که  اهواز  به 

روایت راویان دفاع مقدس، منطقه عملیاتی فتح المبین، اسفند 95
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به صورت  و  شدند  بسیج  مردم  و  داد  پیام  امام  گفتم 
را  اسمش  کردم  فراموش  قضیه شهید،  آن  و  مردمی 
که چهارده تا گروه به اصطالح دو نفره تشکیل می دهد، 
بیست و هفت، هشت نفر بودند و به صورت گروه های 
می راند  عقب  به  را  عراق  و  می شود  وارد  آرپی جی زن 
حاال ورود نمی کنیم و اینجا از دو محور وارد شد و با 
دو لشکر خیلی قدر خودش، لشکرهای زرهی و مکانیزه 
یعنی لشکرهای زرهی و مکانیزه به این شکل هست که 
نیروی پیاده کم دارند بیشتر ادوات زرهی هست توپ 
و تانک و نفربر و اینها به خاطِر وضعیت منطقه از این 
یگان ها استفاده کرد از شرهانی، پاسگاه شرهانی وارد 
شد لشکر۱0 زرهی اش و منطقه پادگان مهم عین خوش 
را گرفت، دشت عباس را گرفت، من خالصه می گویم 
که زمان را داشته باشیم، سِر شما را درد نیاورم هفت، 
هشت روز شاید کمتر رسید به پل نادری یعنی اگر از 
پل نادری عبور می کرد و دستش به جاده اندیمشک 
اهواز می رسد آنجا گلوگاه خوزستان محسوب می شود 
سقوط  شوش  و  اندیمشک  شهرهای  خود به خود  و 
و  دزفول  سپاهی  و  بسیجی  رزمندگان  که  می کردند 
اندیمشک و خصوصاً خلبانان شجاع هوانیروز ما اینها 
را بمباران کردند و عراقی ها نتوانستند از پل عبور کنند 
این  نادری مستقر شدند  و آمدند چهار کیلومتری پل 
یک محور، محور دومش از فّکه لشکر۱ مکانیزه اش وارد 
شد، آنجایی که لشکر۱0 زرهی اش وارد شد از منطقه 
بود که  شرهانی فقط تیپ 2 لشکر92 زرهی جلویش 
هیچ آمادگی هم نداشت و آن خیانت هایی که بنی صدر 
تقویت  را  یگان ها  هیچ گونه  داشت  به اصطالح  انجام 
بود  نشده  ایجاد  به اصطالح  آمادگی  این  و  بود  نکرده 
که عراق به راحتی آمد تا اینجا و از فّکه هم لشکر یک 

مکانیزه اش حرکت می کند می آید، اینجا هم تیپ 37 
زرهی شیراز جلوی این لشکر۱ مکانیزه اش بوده توی 
منطقه فّکه که اینها هم مقاومت می کنند، هم لشکر2 
زرهی  تیپ 37  هم  زرهی،   لشکر92  تیپ 2  هم  است، 
شیراز مقاومت می کنند ولی تیپ های ناقصی در مقابل 
لشکرهای تا دندان مسلح عراق خالصه نتوانستند زیاد 
دوام بیاورند که خیلی از این سربازهای تیپ 37 زرهی 
شیراز هم آمدند خودشان را به این آب رودخانه زدند 
فاصله های  توی  و  شدند  شهید  هم  خیلی هایشان  و 
بیرون  به اصطالح  آب  توی  از  بچه ها  را  اینها  پایین تر 
اینجا  آوردند ُخب می آیند جلو مناطق حساس است 
را  پنج  و  چهار  سایت  نمی دانم  و  چنانه  و  دسلک  را 
می گیرد سایت چهار و پنجی که اینها اگر اشتباه نکنم 
سال ۱337 امریکا اینها را برای ایران ساخته بود، اینها 
منتها مرکز خیلی حساس و مهم هستند هفده، هجده 
کیلومتر پشِت سِر شما قرار دارند به سمت مرز اینها را 
اینها هم مراکزی بودند که تا  عراق خراب کرده بود، 
شعاع ششصد کیلومتر اینها پرنده ای هم پرواز می کرده 
اینها می توانستند به اصطالح ببینند و دنبال بکنند، عراق 
اینها را منهدم کرد و خودش پایگاه موشکی به اصطالح 
ساخت آنجا که حاال بعداً هم می گویم چه استفاده ای 
شد از این پایگاه موشکی اش همین جوری آمد جلو تا 
از  و  عبور کرد  آمد  نشستید،  از همین جایی که شما 
منطقه یادمان هم عبور کرد و خودش را به رودخانه 
رساند، لشکر یک مکانیزه اش که بچه های شوش هم 
دانیال  بچه  همین شوش  من خودم  بودند،  خرمشهر 
هستم، جزو این بچه ها نبودم که جلوی عراق را گرفتند 
بهشان  ندا  از خرمشهر  و  بودند  بچه ها خرمشهر  ولی 
دادند که عراق دارد می آید شوش را می گیرد، سریع 
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پانزده،  و  توی جنگل  رساندند  را  24ساعته خودشان 
تعدادشان در مقابل  نفر  زیِر بیست  نفر یعنی  شانزده 
ایستادند  رودخانه  این  جلوی  عراق  مکانیزه  لشکر۱ 
رودخانه  از  مکانیزه  لشکر۱  عبور  مانع  و  آن سمت  و 
شدند چون این پل شهید ناجیان را بعد از جنگ هم 
ساختند سال 67،  هیچ پلی روی این مسیر غیر از پل 
نادری هیچ پلی روی این رودخانه وجود نداشت و این 
رودخانه هم خدمت شما عرض کنم که اآلن شما نگاه 
می کنید خیلی آرام، دبی اش کم، حجم آبش به اصطالح 
کنترل  آبش  زدند  را  کرخه  سّد  اآلن  چون  قباًل  کم، 
رودخانه وحشی  نبود یک  که سد  زمانی  وگرنه  شده 
بود و حجم آبش خیلی زیاد بود به راحتی نمی شد از 
نفره  هفده، هجده  گروه  یک  بچه ها  و  کرد  عبور  این 
می شوند  عبورش  مانع  و  می گیرند  را  عراق  جلوی 
فرمانده شان هم که بچه همین شهرستان شوش  که 
ایشان هم  به اصطالح جانباز غالمحسین قالوند  است 
در همان درگیری که یک دانه آرپی جی داشت دست 
خودش بود تیر می خورد در کمرش و جانباز می شود 
و از سال 59 تا حاال قطع  نخاع است، ُخب سِر شما را 
درد نیاورم عراق نتوانست عبور کند و در این منطقه ای 
که شما نشستید آمد مستقر شد، به صورت هاللی شکل 
سنگرهای عراقی را نگاه می کنید در سمت چپ شما، 
این  یادمان  پشِت  هاللی شکل  به صورت  همین جوری 
اینجا  ۱8ماه  عراق  و  شد  مستقر  آمد  عراق  را  تپه ها 
حضور داشت و توی این ۱8ماه عراق شهرهای شوش 
و دزفول و اندیمشک و پایگاه چهارم شکاری و خصوصاً 
جاده استراتژیک اهوازـاندیمشک را زیِر برد توپخانه و 
موشک های خودش داشت و خدمت شما عرض کنم 
شهر دزفول را حدود ۱70 موشک 3متری و 6متری زد 

و به هر حال خیلی مردم اینجا اذیت شدند. برای انجام 
از عزل بنی صدر توی تیرماه  عملیات فتح المبین بعد 
به عنوان فرمانده  سال ۱360و معرفی محسن رضایی 
شهید  معرفی  ۱360و  سال  شهریورماه  در  سپاه  کل 
بزرگوار شهید صیادشیرازی در مهرماه سال ۱360به 
فرماندهی نیروی زمینی ارتش سپاه و ارتش یکی شد و 

این وحدت بین نیروهای مسلح ایجاد شد
اشاره به تمام حوادث رخ داده در منطقه عملیاتی 

موضوع سوم که در یک روایتگری جامع و کامل 
باید رعایت شود بیان تمام وقایع و عملیات هایی است 
که در این مکان و منطقه رخ داده و سپس توضیح کامل 
یکی از این عملیات ها. در جغرافیای منطقه عملیاتی 
فتح المبین عملیات های محدود و ایذایی زیادی مثل 
امام مهدی، تپه چشمه، تپه 350 و عملیات پل نادری 
)ارتش( انجام شد که بهتر است در روایت گری نیز به 
آنها اشاره ای مختصری شود. آقای ظهیری عملیات های 
انجام شده پیش از عملیات فتح المبین را چنین روایت 

چنین می کند:
بود  اینجا  عراق  هجده ماه  که  مدتی  این  »توی 
از  قبل  که  عملیات هایی  همه  به  نمی توانم  اآلن  من 
فتح المبین صورت گرفت که عملیات های بسیار مهم 
و محدود بودند ولی بسیار تأثیرگذار و برای باالبردن 
فرماندهان  روحیه  باالبردن  برای  و  رزمندگان  روحیه 
به اصطالح  عراق  هم  خیلی  و  بود  الزم  بسیار  بسیار 
آسیب دید مثاًل نمونه اش همین درخت های بلندی که 
نگاه کنید روستای زعن است 25 فروردین سال۱360 
اینجا یک عملیاتی انجام شد که فرماندهش هم مرتضی 
را  دشمن  و  شد  انجام  عملیاتی  به اصطالح  بود  صّفار 
خیلی ضربه بهش زدند و برگشتند بچه ها، این روستای 
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سمت راست شما همین درخت هایی که نگاه می کنید 
 29 معروف  قول  به  باز  عملیات  یک  هست  عنکوش 
اینجا  بود   ۱360 سال  فروردین   25 آنجا  اردیبهشت 
29 اردیبهشت سال۱360؛ یعنی در فاصله به اصطالح 
دو ماه دو تا عملیات خوب انجام شد یا نمونه اش یک 
عملیات بزرگی زمان بنی صدر انجام شد، گفت من با 
یک عملیات تمام عراقی ها را تا بغداد می برم و توانش 
به  اعتقادی  و  بود  ارتشی  برادران  نیروهای  روی  هم 
بسیج  و  سپاه  بچه های 
نداشت. اعتقادی نداشت که 
بشود.  اداره  مردمی  جنگ 
ُخب عملیات هم انجام شد 
23مهر سال ۱359شما نگاه 
بکنید شاید کمتر از یک ماه 
بزرگی  بود عملیات  گذشته 
پیشروی  و  دادند  انجام  را 
داشتند  هم  خوبی  بسیار 
آمدند تا سه راه قهوه خانه تا 
به قول معروف جلو منطقه 
خمپاره های عراق کوت کاپن 
آمدند  گرفتند.  را  اینها  و 
رفتند جلو که عراق، جناح چپ ارتش خالی بود عراق 
دور می زند و به هر حال پاتک می کند و آن اتفاقی که 
نباید بیفتد افتاد، چراکه این همه نیروهای خوب ارتش 
ما شهید شدند، اسیر شدند، این همه ادوات زرهی ما، 
چه  شد،  منهدم  چه  ما  چیفتن  تانک های  و  نفربرها 
نباید  که  افتاد  اتفاقی  به هر حال  شد  گرفته  غنیمت 
می افتاد و تا پایان جنگ هم جبرانش برای ارتش خیلی 
مشکل بود، ُخب ارتشی ها و کاًل جبهه ما حاال بحث 

ارتش نیست از آن نقطه ای که بودند عقب تر هم آمدند؛ 
یعنی حتی آن نقطه پدافندی شان هم آمدند عقب تر 
ُخب عملیات های دیگه هم شد که حاال فرصت نیست، 

ُخب به عملیات فتح المبین رسیدیم«.

اهدافعملیات
خود  بیان  روایت  هر  بخش  مهم ترین  و  چهارمین 
عملیات و شرح وقایع آن است. روایت مطلوب، روایتی 
است که جامع باشد و ابعاد مختلف عملیات را در بر 
بگیرد. روایت صرف عملکرد یک یگان نمی تواند روایتی 
کامل باشد. در یک روایت مطلوب باید اهداف عملیات 
ذکر شود. برای مثال اهداف عملیات فتح المبین عبارت 

بودند از:
اشغال شده،  مناطق  از  وسیع  بخشی  آزادسازی   -

همچون سایت 4 و 5، رادار و ده ها روستای منطقه؛ 
- انهدام دو لشکر عراق )۱0 زرهی و ۱ مکانیزه(؛

 -دستیابی به خطوط پدافندی مناسب و استفاده از 
حداقل نیروهای خودی در آن خطوط؛ 

-خارج کردن شهرهای شوش، اندیمشک و دزفول 
از تیررس آتش توپخانه دشمن؛ 

 - اهواز  جاده  از  دشمن  مؤثر  آتش  -دورکردن 
اندیمشک.

شناساییهایقبلازعملیات
اطالعاتی  رزمندگان  که  دقیقی  مطالعات  و  شناسایی  
قبل از عملیات انجام می دادند از جمله مواردی است 
که باید هنگام روایت  نقل شود تا مخاطبان دریابند که 
رزمندگان برای انجام یک عملیات از مدت ها قبل باید 

چه سختی هایی متحمل می شدند.

مهم ترین بخش هر روایت بیان 
خود عملیات و شرح وقایع آن 
روایتی  مطلوب،  روایت  است. 
است که جامع باشــد و ابعاد 
مختلف عملیات را در بر بگیرد. 
روایت صرف عملکرد یک یگان 
نمی تواند روایتی کامل باشد. در 
یک روایت مطلوب باید اهداف 

عملیات ذکر شود
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سازمانرزمعملیات
وضعیت سازمان رزم ایران و عراق در این عملیات بسیار 
اهمیت دارد. این امر سبب می شود زائران دریابند که 
عملیات  و  منطقه  این  در  یگان هایی  و  قرارگاها  چه 
درگیر بودند. سازمان رزم ایران و عراق در این عملیات 

به قرار زیر بود:
استعداد دشمن: مسئولیت پدافند از منطقه غرب 
دزفول برعهده دو لشکر ۱0 زرهی و ۱ مکانیزه ارتش 
عراق بود و به تناسب میزان هوشیاری دشمن و آگاهی 
افزوده  آنها  استعداد  بر  ایران،  نیروهای  عملیات  از 
می شد. در مجموع، استعدا دشمن، تمامی یگان هایی را 
که قبل از شروع عملیات، در منطقه مستقر بودند و 
نیز تمامی یگان هایی را که هنگام عملیات وارد منطقه 

شدند، شامل می شدند.
با  کربال  مرکزی  قرارگاه  خودی:  رزم  سازمان 
سپاه  و  ارتش  زمینی  نیروی  مشترک  فرماندهی 
پاسداران، هدایت کلی عملیات را بر عهده داشت که 

چهار قرارگاه فرعی تحت امر آن بود:
الف- قرارگاه قدس: شامل تیپ 84 پیاده خرم آباد 
با سه گردان؛ تیپ 2 زرهی لشکر 92 زرهی اهواز با سه 
گردان؛ تیپ 4۱ ثار اهلل)ع( با شش گردان؛ تیپ ۱4 امام 

حسین )ع( با9 گردان و عناصری از سپاه ایالم.
ب- قرارگاه نصر: شامل تیپ های ۱، 2 و 3 لشکر 
2۱ پیاده حمزه با ده گردان؛ تیپ 58 ذوالفقار با چهار 
گردان؛ تیپ 27 محمد رسول اهلل)ص( با 9گردان و تیپ 

7 ولی عصر)عج( با 9 گردان.
ج-قرارگاه فجر: شامل لشکر 77 پیاده خراسان با 
سه تیپ؛ تیپ 33 المهدی )عج( با شش گردان؛ تیپ 46 
فجر با پنج گردان؛ تیپ ۱7 علی ابن ابیطالب )ع( با شش 

گردان؛ تیپ امام سجاد )ع( با یازده گردان.
د-قرارگاه فتح: شامل تیپ ۱ لشکر 92 زرهی؛ تیپ 
55 هوابرد؛ تیپ 37 زرهی شیراز؛ تیپ 25 کربال و تیپ 

8 نجف با هشت گردان.
درمجموع، حدود ۱00 گردان از سپاه و 35 گردان 
از ارتش در عملیات شرکت کردند. همچنین، واحدهایی 
از توپخانه، هوانیروز و نیروی هوایی ارتش، مهندسی 
ارتش، پشتیبانی  و  و مهندسی سپاه  جهاد سازندگی 

عملیات را بر عهده داشتند.
راوی  پنجم  بخش  در 
ایران  رزم  سازمان  محترم 
روایت  چنین  را  عراق  و 

می کند: 
قرارگاه  تا  چهار  »ُخب 
من  بود  سپاه  و  ارتش  بین 
من  بگویم  را  این  خالصه 
جاهای قرارگاه ها را می گویم 
عملیات  اهمیت  شما  که 
فتح المبین و وسعت عملیات 
فتح المبین را متوجه بشوید، 
قرارگاه قدس در استان ایالم 

این  از  هرکدام  است،  سِر شما  پشِت  کیلومتر  شصت 
سپاهی  فرمانده  یک  و  ارتشی  فرمانده  یک  قرارگاه ها 
از طرِف سپاه سرلشکر  داشت، فرمانده قرارگاه قدس 
عزیز جعفری که اآلن فرمانده کل سپاه است آن موقع 
درجه نداشتند بچه های سپاه و ارتش چهار تا فرمانده 
سرهنگ  امراهلل،  آنجا  که  بودند  سرهنگ  قرارگاهش 
کنم  عرض  شما  خدمت  بعد  بود،  شهبازی  امر اهلل 
همین سردار قاسم سلیمانی سرلشکر قاسم سلیمانی 

شناســایی  و مطالعات دقیقی 
که رزمندگان اطالعاتی قبل از 
عملیات انجام می دادند از جمله 
مواردی اســت که باید هنگام 
روایت  نقل شــود تا مخاطبان 
دریابند که رزمندگان برای انجام 
یک عملیــات از مدت ها قبل 
متحمل  سختی هایی  چه  باید 

می شدند
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زیرمجموعه قرارگاه قدس بود و اگر به حساب فرمانده 
یکی از تیپ های عمل کننده زیرمجموعه قرارگاه قدس 
بود، قرارگاه نصر 30کیلومتری از پل نادری به سمت 
حسن  شهید  سپاه  طرِف  از  فرماندهش  که  دهلران 
باقری، حسن باقری که به هر حال خودش طراح بزرگ 
یک  به عنوان  که  بود  کسی  بود خودش  عملیات  این 
روزنامه نگار، به عنوان یک خبرنگار وارد مجموعه سپاه 
رهبری  معظم  مقام  که  جمالتی  عین  و  آمد  و  شد 
می گویم  را  اینها  من  گفته  بزرگوار  این شهید  درباره 
و می گذرم، فرمودند که شهید باقری یک سرباز صفر 
بود ولی آمد شد یک نابغه نظامی و یک استراتژیست 
هم  ارتش  طرِف  از  بکنم  عرض  شما  خدمت  نظامی 
قرارگاه نصر به حساب حسن حسنی سعدی که  توی 
اآلن سرلشکری گرفته و از فرماندهان ارتش هست و 
قرارگاه فجر توی شوش فرماندهش شهید دکتر مجید 
بقایی و از طرِف ارتش هم سرهنگ عظیم ... ُخب در 
منطقه رقابیه حدود شاید 50کیلومتر سمت چپ شما 
است فرماندهش از طرِف سپاه سرلشکر رحیم صفوی 
که یک مدتی هم فرمانده سپاه بود و از طرِف ارتش 
هم به اصطالح مسعود منفرد نیاکی سرهنگ تمام بود 
می خواهم راجع به مسعود منفرد نیاکی، من پاسدارم 
بزرگوار  شهید  این  از  دارم  دوست  می خواهم،  ولی 
صحبت کنم ایشان توی مانوری اگر اشتباه نکنم توی 
به شهادت رسید سال ۱384  به اصطالح  غرب کشور 
اّما زمان عملیات فتح المبین فرمانده قرارگاه بودند از 
طرِف ارتش و خودش فرمانده یکی از لشکرهای ارتش 
بود و بین عملیات بیت المقدس و عملیات فتح المبین 
ایشان بچه اش مریض می شود و اصرار بهش می کنند 
که شما نگاه کنید ارتشی است ها، چون این بچه های 

ارتش بعضی جاها از ماها بچه های سپاه از نظر معنوی 
جلو زده بودند این ارتش ما بود و بهش اصرار می کنند 
که شما باید بروید دخترت مریض است گفته بود من 
در  زیر مجموعه ام هست چه جور  آدم  نفر  هزار  دوازده 
این موقعیت حساس من اینها را ِول بکنم و بروم حتی 
آیت اهلل موسوی جزایری بهش اصرار کرده بود نماینده 
حضرت امام در استان و امام جمعه اهواز که شما باید 
بروید گفته بود تکلیف من ماندن در اینجا و خالصه 
بگویم برای چهلم فرزندش، فرزندش مریض بوده فوت 
می کند و برای چهلم فرزندش به اصطالح می رود و آنجا 
حضور پیدا می کند این هم شهدای بزرگ ما در ارتش 
است، ُخب این چهار تا قرارگاه، عملیات قرار بود که 

سال 60 انجام بشود«.

طرحریزیعملیات
عملیات  طرح ریزی  و  عملیاتی  منطقه  انتخاب  روند 
ششمین مؤلفه مهم از روایتگری است. در این عملیات 
که  شد  تقسیم  محور  چهار  به  نظر  مورد  منطقه  نیز 
در هریک از آنها باید یک قرارگاه عملیاتی وارد عمل 

می شد:
محور  این  در  نفت.  چاه  و  تی شکن  محور  الف- 
 ۱0 لشکر  جناح  از  تا  داشت  مأموریت  قدس  قرارگاه 
 ،202 و  کمرسرخ  ارتفاعات  و  شود  عمل  وارد  عراق 
اما مزاده عباس، شهر و پادگان و ارتفاعات عین خوش 
و در نهایت منطقه ابوغریب را به تصرف خود درآورد. 
این قرارگاه در صورت موفقیت می توانست عقبه لشکر 
۱0 را ببندد و به همین دلیل نتیجه عملیات آن، بسیار 

اساسی و سرنوشت ساز بود.
قرارگاه  این محور  نادری. در  ب- محور غرب پل 
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نصر موظف بود اهدافی همچون شاوریه، بلتا، جوفینه، 
علی گره زد، تپه چشمه، شهدا و کوت کاپون را تصرف 
قرارگاه  این  درگیری  نوع  به دلیل  که  کند  تأمین  و 
)تک جبهه ای(، پیش بینی نتایج عملیات در این محور 

دشوار بود.
ج- محور غرب شوش. دشمن در این منطقه به دلیل 
از  وجود اهداف مهمی همچون سایت 4 و 5 و رادار 
مستحکم ترین مواضع و خطوط دفاعی برخوردار بود. 
قرارگاه فجر مأموریت داشت ضمن تصرف این اهداف، 

روی ارتفاعات ابوصلیبی خات مستقر شود.
منطقه  و  رقابیه  تنگه  تصرف  رقابیه.  محور  د- 
دوسلک، وظیفه قرارگاه فتح بود که در نتیجه آن، عقبه 
لشکر ۱ عراق بسته می شد. در صورت موفقیت نیروهای 
این قرارگاه و الحاق آنها با نیروهای قرارگاه قدس، خط 

نهایی عملیات تأمین می شد.
راوی محترم، دربارۀ طرح های مد نظر فرماندهان 

برای اجرای این عملیات توضیح چندانی ندادند.

تکپیشدستانةعراق
در روایت یادمان فتح المبین به تک پیش دستانه عراق 
قبل از عملیات در شوش و چزابه که برای مختل شدن 
کرده  بیان  و  اشاره  نیز  بود  ایران  عملیاتی  برنامه های 

است که این تک چه تأثیراتی بر عملیات داشت.
روای محترم این تک را چنین روایت کرد: 

دنیا  بشود  انجام  می خواست  عملیات  این  »وقتی 
متوجه شد که عملیات بزرگی می خواهد اینجا انجام 
شود عراق متوجه شد به دنبال این بودند که این عملیات 
را به اصطالح به هم بزنند یا حداقل به تأخیر بیندازند که 
موفق هم شدند. چراکه ما با عراق تنها نمی جنگیدیم 

ما با کل دنیا شاید نزدیک به چهل کشور دنیا مستقیماً 
و شاید هفتاد، هشتاد کشور دنیا غیرمستقیم، پشتیبان 
عراق بودند و عراق را از نظر تسلیحات و ازنظر ادوات 
نظامی تأمین می کردند و کشورهای حوزه خلیج فارس 
بهش  دالر  می خواستند  که  هرچی  ماشاءاهلل  الی  هم 
از  می دادند و هیچ مشکلی نداشت و به قول معروف 

همه نظر تأمین بود.
ُخب عراق می آید به قرارگاه فجر ما حمله می کند، 
به قرارگاه فتح ما حمله می کند از چزابه حمله می کند 
حدود  می روند  فجر  و  فتح  قرارگاه  بچه های  همین 
مانع  صرفاً  که  می دهیم  تلفات  آنجا  ما  نفر  هزار  دو 
و  پیشروی  قصدش  عراق  البته  شویم  عراق  پیشروی 
آمدن گرفتن جایی نبود قصدش فقط و فقط برهم زدن 
موفق  که  انداختن  تأخیر  و  بود  فتح المبین  عملیات 
شد. فرماندهان هرچی جلسه می گرفتند و هرچی فکر 
می کردند به نتیجه نرسیدند که چه کار باید کنند، یک 
بحران عجیبی روی جبهه خصوصاً توی منطقه حاکم 
شده بود و به هر حال به این نتیجه رسیدند که یکی به 
نمایندگی از طرِف نیروهای مسلح خدمت حضرت امام 
برسد و بین محسن رضایی و شهید صیاد شیرازی آقای 
محسن رضایی انتخاب می شود. از همین پایگاه وحدتی 
توی  آموزشی  جنگی  اف 5  هواپیمای  یک  با  دزفول 
کابین کمک خلبان می نشیند و از رفتنش از قرارگاه 
کربال تا دزفول و از دزفول تا فرودگاه تهران و تا جماران 
رفت و برگشتش حدود سه ساعت طول می ِکشد. وقتی 
خدمت حضرت امام می رسد گزارشی می دهد خدمت 
حضرت امام حاال مسائلی رد و بدل شد بین شان که 
خیلی هم جالب است اما شاید گفتنش صالح نباشید 
و ما اجازه نداشته باشیم اینها را مطرح کنیم اما بسیار 
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بحث های خوبی مطرح شد و حضرت امام گفته بود که 
شما بروید توکل بر خدا بکنید و ا ن شاءاهلل عملیات تان را 
انجام بدهید و پیروز هستید و حتی آقا محسن خواهش 
و تقاضایی کرده بود که حضرت امام استخاره ای بگیرد 
امام هم فرمایش کرده بود که نیاز به استخاره نیست 
از  و  کنید  باز  را  قرآن  خودتان  آنجا  رفتید  ا ن شاءاهلل 
گزارشی  و  برمی گردد  وقتی  بگیرید  خیر  طلب  قرآن 
می دهد خدمت فرماندهان و می گوید که تأکید شده، 
امام تأکید کرده که این عملیات حتماً باید انجام شود 
شب در عملیات مرحوم آیت اهلل مشکینی اگر اشتباه 
نکنم توی قرار بود، قرآن را بهش می دهند باز می کند 
خیلی جالب است سوره فتح درمی آید حاال خیلی از 
راوی ها می گویند آقا،  آیه اول انا فتحنا لک فتحاً مبیناً، 
نخیر سوره فتح درمی آید آیات هجده تا بیست که نوید 
پیروزی و گرفتن حاال من آیاتش را در حفظم هست، 
گرفتن غنایم زیاد و حتی نوید می دهد که شما پیروزی 
بزرگ تر از این در پیش دارید که واقعاً هم تحقق پیدا 
کرد همان عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر، 
فرماندهان دل شان قرص می شود این عملیات هم طرح 
اولیه اش کربالی2 بوده اسمش و اسم عملیات با آمدن 

سوره فتح، فتح المبین نام گذاری می شود«.

شرحعملیات
بیان وقایع، حوادث و رویداده ای عملیات در محور ها و 
مراحل مختلف یکی از مهم ترین بخش های روایتگری 
صدق  نیز  فتح المبین  عملیات  دربارۀ  امر  این  است. 

می کند.
این عملیات در ساعت 00:30 بامداد ۱36۱/۱/2، با 

رمز مبارک یا زهرا)س( آغاز شد. 

مرحله اول عملیات )۱36۱/۱/2( در محور قرارگاه 
قدس انجام گرفت: در این محور، تیپ ۱4 امام حسین)ع( 
در جناح راست موفق شد با حرکت احاطه ای از شمال 
غربی و غرب رودخانه چیخواب ضمن تصرف منطقه 
عین خوش، عقبه دشمن در این محور را مسدود کند. 
تیپ 4۱ ثار اهلل و تیپ 84 خرم آباد نیز در جناح چپ 
امامزاده  طرف  به  عباس  دشت  شمال  از  قرارگاه  این 
عباس و تپه 202 پیشروی کردند و مواضع دشمن را 
به تصرف خود درآوردند، لیکن این مواضع در جریان 
پاتکه ای شدید دشمن مجدداً به دست نیروهای عراقی 
افتاد. در محور قرار گاه نصر، یگان های عمل کننده در 
ساعت 0۱:30 بامداد با دشمن درگیر شدند. درحالی که 
واحد های ارتش عراق در این محور به شدت مقاومت 
می کردند، یک گردان از تیپ 27 محمد رسول اهلل )ص( 
که مأموریت تصرف علی گره زد و خاموش کردن آتش 
توپخانه مستقر در آن را بر عهده داشت، تا اعماق خطوط 
دشمن نفوذ کرد و قرارگاه توپخانه دشمن را به تصرف 
موفق  قرارگاه  این  دیگر  یگان های  نتیجه،  در  درآورد. 
شدند مواضع اصلی پدافندی دشمن در شمال محور 
پل نادری، سرخه فلیه، سرخه صالح و تپه چشمه، کوت 
به تصرف  را  تپه شاوریه  کاپون، سه راهی قهوه خانه و 
درآورند. در محور قرارگاه فجر، نیروهای قرارگاه به دلیل 
و  آتش  انبوه  حجم  پدافندی،  خطوط  مستحکم بودن 
اکثر  انسداد  نیز  و  هشیاری دشمن دربارۀ جهت تک 
راه کارهای پیش بینی شده خودی، با روشن شدن هوا به 

موقعیت اولیه خود بازگشتند.
مأموریت   )۱36۱/۱/4( عملیات  دوم  مرحله  در 
اصلی به عهده قرارگاه فتح بود: قرارگاه فتح قرار بود 
با تصرف تنگه رقابیه، عقب لشکر ۱ دشمن را تهدید 
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نیروهای عراقی در منطقه  تهدید عقبه  کند و ضمن 
قرارگاه  به  دشمن  فشار  کاهش  موجب  فجر،  قرارگاه 
قدس شود. قرارگاه های نصر و قدس نیز در این مرحله 
مأموریت داشتند با ترسیم خطوط پدافندی خود، در 
فجر  قرارگاه  و  کنند.  مقاومت  پاتکه ای دشمن  مقابل 
همچون مرحله اول عملیات مأموریت داشت به منظور 
بپردازد  ایذایی  عملیات  انجام  به  توجه دشمن،  جلب 
عملیات  اصلی  محور  از  را  عراقی  فرماندهان  ذهن  و 

منحرف کند.
عملیات  محور  دو  از  اول  مرحله  همچون  قرارگاه 
خود را آغاز کرد. یک تیپ پیاده به همراه یک گردان 
زرهی با هدف تصرف ارتفاعات رقابیه، از حاشیه تنگه 
نیز  تیپ  دو  و  شدند  عمل  وارد  آب گرفتگی  و  رقابیه 
به منظور   - را تنگه ذلیجان  محور اصلی حرکت خود 
دور زدن دشمن- قرار دادند و در نتیجه موفق شدند 
تعداد  همراه  میشداغ  و  رقابیه  ارتفاعات  رقابیه،  تنگه 

زیادی تجهیزات سنگین دشمن را به تصرف درآورند. 
در  فشار خود  از  عراقی  نیروهای  این حرکت،  پی  در 
محور عین خوش کاستند و پاتکه ای سنگین را متوجه 
منطقه رقابیه کردند و به رغم اینکه خطوط پدافندی 
نیروهای خودی در داخل تنگه تا آستانه سقوط پیش 
رفت، مقاومت رزمندگان باعث حفظ تأمین اهداف این 

مرحله شد.
فرماندهان   )۱36۱/۱/7( عملیات  سوم  مرحله  در 
در  موفقیت آمیز  نتایج  کسب  از  پس  ارتش  و  سپاه 
مرحله دوم عملیات، به این نتیجه رسیدند که نیروهای 
دشمن به علت از هم پاشیدگی سازمان و گسستگی در 
عملیاتی  منطقه  از  احتماالً  خود،  فرماندهی  سیستم 
بنابراین، تصمیم گرفته شد هرچه  فرار خواهند کرد. 
سریع تر با انجام عملیاتی دیگر، قوای دشمن منهدم و 
خطوط پدافندی قوای خودی تصحیح و تقویت شود. 
از  این مرحله  مانور  از طراحی  اساس، پس  بر همین 

روایت راویان دفاع مقدس، منطقه عملیاتی فتح المبین، اسفند 95
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حمله  هفتم  روز  بامداد  در  نیروهای خودی  عملیات، 
خود را آغاز کردند و همان گونه که پیش بینی می شد، 
دشمن برای مصوت ماندن از انهدام و اسارت نیروهایش، 
بسیاری از مواضع خود را به ناچار ترک و به منتهی الیه 
و  دوسلک  )چنانه،  منطقه  در  خود  پدافندی  خطوط 

غرب ارتفاعات تینه( عقب نشینی کرد.
نیروهای   )۱36۱/۱/8( عملیات  چهارم  درمرحله 
قرارگاه نصر، منطقه تصرف شده در شرق ارتفاعات تینه 
را پاک سازی کردند و پس از آن به کمک قرارگاه قدس 
شتافتند. قرارگاه قدس که در روز گذشته ارتفاعات 202 
تنگه ابوغریب را به تصرف درآورده بود، می کوشید از 
فرار نیروهای درحال عقب نشینی عراق جلوگیری کند. 
قرارگاه فجر نیز مسؤلیت پاک سازی منطقه تصرف شده 
خود را بر عهده داشت. نیروهای قرارگاه فتح نیز ضمن 
عبور از تنگه ذلیجان به سمت برغازه و دوسلک موفق 
شدند این دو منطقه را به تصرف درآورند و به نیروهای 
مرزهای  به سمت  و سپس  ملحق شوند  نصر  قرارگاه 

بین المللی پیشروی کنند.
ارتفاعات  عملیات،  از  مرحله  این  طی  درمجموع، 
و  درآمدند  کامل  تصرف  به  برغازه  و  دوسلک  تینه، 
دشمن به غرب رودخانه دویریج و تپه ۱82 عقب رانده 
شد. گفتنی است که نیروهای خودی در تالش اصلی 
خود در این مرحله که دستیابی به عقبه های دشمن 
و جلوگیری از فرار نیروهای عراق بود، موفق نبودند و 
دشمن توانست بسیاری از نیروها و تجهیزات خود را از 

منطقه عملیاتی خارج کند.
چنین  را  عملیات  در  رخ داده  وقایع  محترم  راوی 

روایت کرد: 
»اگر من بخواهم جزئیات مراحل عملیات را یکی 

یکی برای شما بگویم فکر کنم تا شب باید بنشینید 
اینجا و گوش بدهید اّما شاید نیاز هم نیست. من خیلی 
شما را وارد فاز نظامی نمی کنم اما این عملیات در چهار 
مرحله انجام شد. من چهار مرحله را فقط اشاره می کنم 
و خصوصیات و برجستگی این عملیات را در چند جمله 
شما  خدمت  عملیات  ُخب  می کنم.  تمام  و  می گویم 
عرض کنم که عملیات در چهار مرحله انجام شد. در 
مرحله اولش در ۱36۱/۱/2، قرارگاه های قدس و نصر 
مؤثر بودند و قرارگاه های فتح و فجر ما خیلی موفقیتی 
در مرحله اول نداشتند و مرحله دومش هم پنجم و 
ششم انجام شد و مرحله سومش یک روز بود که همان 
گرفتن سایت چهار و پنج بود و فقط هفتم انجام شد و 
مرحله چهارمش که اصاًل نمی شود گفت مرحله، چهار 
عملیات داشتیم هشتم و نهم، چراکه عراق دیگه بعد از 
مرحله دوم سازمان رزمش از هم پاشید. فقط به دنبال 

راه فراری بود که خودش را از این مهلکه نجات دهد.
ُخب من ویژگی های این عملیات را بگویم و بحث 
می توانم  جرئت  به  عملیات  این  یک،  کنم.  تمام  را 
بگویم شاید تنها عملیاتی بوده که در طول هشت سال 
دفاع مقدس ما در آن به تمام اهدافمان رسیدیم و نه 
به تمام اهداف بلکه فراتر از آنچه فرماندهان پیش بینی 
را  اینها  که  نیست  فرصتی  گفتم  حاال  بودند.  کرده 
شوش  شهرهای  مطلب،  یک  این  شود.  داده  توضیح 
اهواز،  اندیمشک  مهم  جاده  و  اندیمشک  و  دزفول  و 
پایگاه چهارم شکاری اینها از بُرد توپخانه و موشک های 
توضیح  را هم که  پنجم  و  است. سایت چهار  دشمن 
کلید  بگیرد من  را  اینها  هرکه  بود  گفته  دادم. صدام 
بصره را بهش می دهم، آزاد شدند اینها. صدها روستای 
مهم توی منطقه آزاد شدند 2400 تا 2500کیلومتر 
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مربع از منطقه آزاد شد. واقعاً عملیاتی بود که به تمام 
اهداف مان رسیدیم. این یک، دو در کوتاه ترین زمان این 
عملیات انجام شد. وسعت عملیات را نگاه کنید، شما 
نگاه کنید به خرمشهر. عملیات بیت المقدس 25 روز 
طول کشید. جزایر مجنون عملیات خیبر50روز طول 
از 75 روز حاال به  فاو عملیات والفجر8 بیش  کشید. 
تا  تعبیری می گویند هفتاد و هشت روز طول کشید 
شهر و عملیات تثبیت شود و اهدافی که مّد نظر بود 
باشد  رفته  بصره  به سمت  بود  بنا  البته  حاصل شود. 
اهداف دیگه بود اّما ُخب با توجه به شرایط خاصی که 
بود به هر حال بعد از 75 روز توانستند آنجا را تثبیت 
این عملیات ۱36۱/۱/2شروع شد. هشتم،  ولی  کنند 
نهم حاال بگوییم اصاًل ده روز طول کشید. این هم یک 
ویژگی دارد بیش از ۱5000 نفر در این عملیات از عراق 

به اسارت درآمدند.
هم  که  بگویم  عراقی ها  از  خاطره ای  من 
اهمیت گرفتن توپخانه را توسط بچه ها نشان می دهد که 
فرصت نشد من بگویم. من خودم عرب زبانم وقتی  اسرا 
را آوردند در این شهر،  تعداد زیادی از فرماندهانشان 
را که فرماندهان ما جدا و تخلیه اطالعاتی کرده بودند 
دراختیار ما گذاشتند که اینها را سازماندهی کنیم و به 
اردوگاه ها بفرستیم ما هم اینها را بردیم هفت تپه که 
ده کیلومتر با شهر شوش فاصله است. جای امنی که 
هم فرصتی باشد هم امنیت باشد. فرماندهانشان را در 
سینما هفت تپه جا داده بودیم. یکی از فرماندهان از من 
سؤال کرد که آقا نیروهای شما کجا رسیدند من هم با 
صداقت گفتم یک رودخانه فصلی پهلوی دویرج اینجا 
رفتید  شما  دویرج،  رودخانه  شرق  ما  بچه های  گفتم 
غرب رودخانه دویرج، تبسمی کرد سر انداخت پایین، 

گفتمش چرا می خندی؟ گفت چون اسیرم مسخره ام 
را گفتم، مسخره ام  واقعیت  می کنی؟ گفتم نخیر من 
نکردم گفت آقا اآلن نیروهایتان باید توی بغداد باشند. 
گفتم شما بر چه اساسی این حرف را می زنی، زد روی 
عراق  بودم  توپخانه  فرمانده  من  گفت  خودش  سینه 
می گفت، می گفت آقای محترم، به زبان عربی، می گفت 
عملیات  فهمیدیم  ما  نشده،  شروع  هنوز  عملیات 
می خواهد بشود اصاًل هنوز خط مقدم درگیری نشده 
گفت شما نظامی هستید توپخانه کجا باید مستقر بشود 
گفتم توپخانه حداقل 20کیلومتر پشِت سِر نیروها باید 
مستقر بشود، گفت درست است گفت من توی مقر 
فرماندهی توپخانه 20کیلومتر پشِت سِر نیروها. گفت 
آقا چهار، پنج تا از این نیروهای کم سن و سال شما وارد 
سنگر شد. من را دستگیر کرد حاال جنابعالی آمدی به 
من می گویی بچه ها شرق رودخانه دویرج ماندند آقا این 
حرف ها چیه می زنی؟ شما صدام را گرفتید یا نه؟ گفتم 
واهلل ما صدام را کجا، خدا خیرت بده بابا عملیات تمام 

شد، باورش نمی شد...

بیانرشادتهایرزمندگان
که  آنجا  تا  باید  یادمان  این  در  کامل  روایت  در   
برای  اسالم  رزمندگان  سخت  نبرد  به  است  ممکن 
اشاره  عراق  سنگین  پاتکه ای  اهداف،  به  دستیابی 
انجام گیرد  نبرد  از صحنه  توصیفی حماسی  و  شود 
خاطرات  و  بحث ها  تقریباً  به  میرشکاری  آقای  که 
بیان  در  نیز  ظهیری  آقای  کردند.  مطرح  را  خوبی 
حماسه آفرینی رزمندگان در این عملیات مطالبی به 

شرح زیر را بیان کردند:
رمز  نوشته  تابلوها  این  روی  می کنید  نگاه  »شما 
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عملیات یا فاطمه الزهرا چرا؟ چون آن ایام، ایام فاطمیه 
بود و همه به اصطالح به بی بی فاطمه زهرا متوسل شدند 
و این عملیات بزرگ را انجام دادند. جالب است بدانید 
فاطمه الزهرا  یا  رمز  با  ما  بزرگ  عملیات های  از  خیلی 
است. همین فاوی که آزاد شد عملیات والفجر8 هم با 
رمز یا فاطمه الزهرا بود. ُخب این دل فرماندهان قرص 
می شود. جمالت آخر دیگه. عزیزان نگاه می کنید به دور 
و برتان همین شیار شیخی است که شما نشستید اینجا 
نگاه  که  را  پرچم هایی  این 
و سبز  قرمز  و  زرد  می کنید 
هرکدام  می کنید  نگاه  که 
نشانـــه یک شهیــد است. 
بچه ها در این منطقه مرحله 
انجام  که  را  عملیات  اول 
دادند توی این شیارها با این 
با این سنگرهای  کمین ها و 
عراقی مواجه شدند نه اینکه 
نمی دانـستــند سنــگرهای 
عراقی اینجا هستند، نه اینکه 
نمی دانســتند کمیـــن های 
عراقی ها، بلکه ده ها بار اینها را 
شناسایی کرده بودند ولی موقع عملیات باید خط شکسته 
شود. در محدوده یادمان حدود ۱20 نفر از بهترین عزیزان 
ما به شهادت رسیدند که در مرحله اول عملیات هم نشد 
آنها را تخلیه کنیم. پنج، شش روز جنازه اینها در این 
آفتاب گرمی که اآلن شما مشاهده می کنید جنازه هایشان 
ماند. بعد از پنج، شش روز جنازه هایشان تغییر کردند و 
بعضی ها ورم کردند. در مرحله دوم، سوم عملیات بچه ها 

موفق شدند این شهدا را تخلیه کنند«. 

نتایجودستاوردهایعملیات
تلفات و خسارت  نتایج عملیات،  به  باید  در روایت 
مجروحان  و  شهدا  از  آماری  همچنین  و  دشمن 
مورد  اکثراً  که  هم  فاو  سقوط  بحث  نیز   و  خودی 
تا  شود  پرداخته  است،  افراد  بین  شبهه  و  سؤال 
حضار از آگاه شوند. از مهم ترین دستاوردهای این 

عملیات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
خاک  از  مربع  2500 کیلومتر  آزادسازی   .۱
جمهوری اسالمی)ده ها بخش و روستا، سایت 4 و 

5 رادار، جاده مهم دزفول- دلهران و...(؛
در  مرز  به  خودی  نیروهای  نزدیک شدن   .2

منطقه غرب شوش و دزفول؛
و  اندیمشک  دزفول،  شهرهای  خارج شدن   .3
شوش و مراکز مهمی همچون پایگاه هوایی دزفول 

از تیررس توپخانه دشمن؛
4. انهدام بیش از چهار لشکر، 36۱ دستگاه تانک 
خودرو،  دستگاه   300 هواپیما،  فروند   ۱8 نفربر،  و 
50 قبضه توپ و 30 دستگاه مهندسی ارتش عراق؛

5. به غنیمت درآمدن 320 دستگاه تانک و نفربر، 
500 دستگاه خودرو، ۱65 قبضه توپ، 50 دستگاه 
مهندسی و مقادیر زیادی سالح و تجهیزات انفرادی؛

از  نفر  هزار   ۱5 بیش  درآمدن  اسارت  به   .6
نیروهای دشمن؛

از  نفر  هزار   4 حدود  مجروح  شدن  و  کشته   .7
نیروهای دشمن.

بیان  این گونه  را  عملیات  نتایج  محترم  راوی   
کردند:

و  ایثار  مرهون  عملیات  این  در  بزرگ  »فتح 
است.  بوده  فرماندهان  تدابیر  و  رزمندگان  گذشت 

حدود 120  یادمان  محدوده  در 
نفر از بهترین عزیــزان ما به 
شهادت رسیدند که در مرحله 
اول عملیات هم نشــد آنها را 
تخلیه کنیم. پنج، شــش روز 
جنازه اینها در این آفتاب گرمی 
که اآلن شما مشاهده می کنید 
جنازه هایشان ماند. بعد از پنج، 
تغییر  روز جنازه هایشان  شش 

کردند و بعضی ها ورم کردند
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برای مثال، وحدت بی نظیر فرماندهان سپاه و ارتش 
این  و  داشت  عملیات  این  در  تعیین کننده  نقشی 
وحدت هم مدیون و مرهون حضور شهید بزرگواری 
مثل شهید صیادشیرازی است. کسی که بنی صدر 
عزلش کرد. او سرهنگ تمام بودو بنی صدر شاید دو 
درجه او را گرفت و سرگردش کرد. بالتکلیف بود و 
با بچه های سپاه شاید به عنوان یک نیروی بسیجی 
به خاطِر  و  اخالصش  به خاطِر  ولی  می کرد  خدمت 
شهید  وقتی  که  رسید  درجه ای  به  والیت مداریش 
شد مقام معظم رهبری نشست و تابوت شهید صیاد 
شیرازی را بوسید که برای هیچ مسئولی، برای هیچ 
مقام لشکری و کشوری این کار را انجام نداده بود و 
این نشانه اخالص و بزرگواری شهید صیادشیرازی 

است.
از  نفر   3500 ما  عملیات  این  در  مجموع،  در 
بهترین عزیزان ما، مخلص ترین عزیزان ما، کسانی 
ارتش،  بین  از  یعنی شهدا  برگزید شان  که خداوند 
بهترین،  از  نفر  بین جهاد، 3500  از  سپاه،  بین  از 
منطقه  این  که  رسیدند  شهادت  به  عزیزان  این  از 
آزاد شد که به هر حال اینها خون خودشان را دادند 
که امروز ما در امنیت باشیم، در آرامش باشیم، در 
نفر   ۱5000 از  بیش  هم  عراقی ها  باشیم.  آسایش 
اسیر، حدود 25000 نفر کشته و زخمی دادند. اگر 
بخواهیم آمار سالح و مهمات و غنایمی که گرفته 
شد را بگوییم باید ساعت ها توضیح بدهم. فقط این 
را بگویم که می گویند توپخانه سپاه و زرهی سپاه 
به اصطالح تشکیل شد،  از عملیات فتح المبین  بعد 
این نشانه این است که تمام این غنایم را از عراقی ها 

گرفتند.

عدمروایتصنفی
موضوعی که در هر روایت می شود به آن اشاره کرد، 
یک  در  است.  دیگر  تخصصی  واحدهای  عملکرد 
روایت مطلوب در این یادمان باید از عملکرد بی نظیر 
جهادگران سازندگی )احداث جاده و تونل(، مهندسی، 
نیروی هوایی و هوانیروز ارتش  و واحدهای تخصصی 
دیگر نیز یاد کرد. نباید به روایت صرف از یک یگان یا 
نیرو و واحد خاص اکتفا کرد، زیرا بذر تفرقه می افکند.

جانروایت
مهم ترین  شاید  و  آخرین 
روایت خوب  از یک  مبحث 
گفتن  یادمان  این  در 
حماسه آفرینی  و  خاطره 
فضای  ترسیم  و  رزمندگان 
ائمه  به  توسالت  و  معنوی 
و در کل نقش معنویت در 
با ذکر  راوی  است.  جبهه ها 
رشادت ها  از  نمونه  دو  یکی 
رزمندگان  گذشت های  و 
می تواند پیوندی میان جبهه 

از  مناسبی  جمع بندی  و  برقرار  کنونی  روز  مسائل  با 
مطالب ارائه کند. یک راوی باتجربه می تواند تأثیر گذاری 

خاصی بر مخاطبان خود داشته باشد.

جمعبندی
روایت  یک  ملزومات  تمام  شد  سعی  نوشتار  این  در 
خوب در یادمان فتح المبین ذکر شود. نگارنده بر این 
موضوع که در روایتگری وقت محدودی در اختیار راوی 

وحدت بی نظیر فرماندهان سپاه 
و ارتش نقشی تعیین کننده در 
این عملیات داشت و این وحدت 
هم مدیــون و مرهون حضور 
شــهید بزرگواری مثل شهید 
که  کسی  است.  صیادشیرازی 

بنی صدر عزلش کرد
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قرار دارد واقف است، ولی عقیده دارد که با زمان بندی 
موارد،  تمام  به  می شود  حواشی  از  پرهیز  و  مناسب 

هرچند مختصر، اشاره کرد.
نکته دیگر که در این یادمان برخالف یادمان های 
دیگر دفاع مقدس، یک راوی باید بتواند عظمت پیروزی 
به دست آمده را با غرور و افتخار ملی به مخاطبانش القا 
کند تا زائران بعد از استماع روایت با حس امید فراوان 
و غرور مضاعف از عملکرد رزمندگان اسالم یادمان را 

ترک کنند.
شایان ذکر است که آقای ظهیری یکی از راویان 
در  نوبت  چندین  هرسال  و  است  نور  راهیان  باسابقه 
روایتگری  به  دیگر  یادمان های  و  فتح المبین  یادمان 
با  نیز  فتح المبین  یادمان  در  ایشان  روایت  می پردازد. 
توجه به ارزیابی )مقایسه با پارامترهای روایت خوب( 
بود، هرچند  روایت خوبی  انجام گرفت درمجموع  که 
قوت  شد.  اشاره  آنها  به  که  داشت  نیز  کاستی هایی 
روایت ایشان، نبود تحریف، اغراق، بزرگنمایی و گفتن 
در  تأسف  با  که  است  روایتگری  در  نادرست  مطالب 
برخی روایتگری های امروز شاهد هستیم. امری که به 
حرکت عظیم فرهنگی راهیان نور آسیب بزرگی می زند. 
نکات زیر  به  آقای ظهیری می توان  در تحلیل روایت 

توجه کرد: 
۱. منطقه عملیاتی را تقریباً خوب معرفی کردند. 

2. در بیان روند جنگ تا آغاز عملیات فتح المبین 
روایتگری نسبتا خوبی را داشتند و سعی کردند تمام 
زوایای این عملیات و عملیات های قبلی تا این مقطع 

را شرح دهند.
اهداف  به  اهداف  بخش  در  هم  محترم  راوی   .3

ترکیبی  به صورت  و  روایت  انتهای  در  هم  و  عملیات 
اشاره ای مختصر به نتایج عملیات کردند. البته بهتر بود 
اشاره  اهداف  به  به صورت مشخص  روایت،  ابتدای  در 
وضعیت  از  خوب  نسبتاً  توضیحی  محترم  راوی  شود. 
می دهند  ارائه  برای حضار  عراق  و  ایران  رزم  سازمان 
و این برای زائران که از شهرهای مختلفی به مناطق 
عملیاتی می آیند جذاب است. آقای ظهیری در روایت 
اشاره ای  طرح ریزی  و  شناسایی  موضوعات  به  خود 
نکردند و فقط به مسائل حماسی، شرح عملیات و نتایج 
کردند  اشاره  مختصر  خیلی  عملیات  دستاوردهای  و 
که با درنظرداشتن مواردی که به عنوان ملزومات این 
بخش ها به آن اشاره شد می توانند به غنای مطالب خود 

بیفزایند.
به عنوان  ایشان  روایتگری  در  که  دیگری  مواردی 

نقاط قوت درخور ذکر است، عبارت اند از:
۱. راوی با صداقت و صمیمیتی بسیار زیاد و با شور 
حال خوب و ظاهری آراسته به روایتگری می پردازد و 
مطالبی که ارائه می کند تقریباً با منطقه مرتبط است. 
اثربخشی  نیز  او  رسا  صدای  و  خوب  بسیار  بیان  فن 

مناسبی بر مخاطبان داشت.
2. با توجه به اینکه ایشان یکی از بهترین مکان های 
به خوبی  بود  کرده  انتخاب  روایتگری  برای  را  یادمان 
می توانست احساسات حضار را مدیریت و در عین حال 
با یک تصویرسازی خوب و ارتباط با جغرافیای منطقه 
نکته ای  انتهای روایت خود  ایشان در  روایتگری کند. 
مهم و خوب را دربارۀ پیام شهدا و عظمت کار آنها به 
مخاطبان می گویند که  درواقع جنبه مثبت در روایت 

ایشان بود.


