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 ۱0 ساعت  در  مقدس،  دفاع  دوران  در  حسین)ع(  امام  لشکر۱4  بسیجی  رزمنده  رهنما  غالمرضا  آقای 
صبح ۱9 اسفند ۱394 در محل یادمان شهدای عملیات والفجر8 روایت خود را در جمع دانشجویان 
دانشگاه های اصفهان بیان کرد. وی در این روایت به چند محور مهم پرداخت که عبارت اند از: ۱. موقعیت 
4. شرح  عملیات.  آماده سازی  و  طراحی   .3 فاو.  عملیاتی  منطقه  انتخاب  دالیل   .2 منطقه.  جغرافیایی 
عملیات. 5. پل بعثت. 6. عملیات کربالی 3. آقای رهنما همچنین در پایان روایت خود با ذکر خاطره ای، 

چند توصیه  اخالقی به دانشجویان کرد.
متن پیشرو پیاده شده فایل صوتی روایت آقای غالمرضا رهنما است که با ویرایش حداقلی و گویاسازی، 

محوربندی و سپس نقد و ارزیابی شده است.
واژگان كليدی: روایت اروند، یادمان اروندکنار، عملیات والفجر8، غالمرضا رهنما، راهیان نور.

چکيده

گردان امام موسی بن جعفر)ع( در عملیات والفجر8
روایت غالمرضا رهنما در یادمان اروندكنار

متن روايت 
موقعيت جغرافيايی

»منطقه ای که الن در آن هستید، منطقه  اروندکنار 
که  است  اروند  رودخانه   شما،  مقابل  رودخانه   است. 
و  دجله  رودخانه های  شده؛  تشکیل  رودخانه  3تا  از 
را  شط العرب  می رسند،  هم  به   بصره  در  که  فرات 
بعد می آید توی خرمشهر، کارون  تشکیل می دهند. 
به آن اضافه می شود و می شود اروندرود. این رودخانه  

این  در  آب  حرکت  مسیر  یعنی  است؛  دووجهی 
رودخانه در حالت جزر به سمت دریا است و در حالت 
و  دریا  به سمت  آب  زیر  می کند،  پیدا  حالت  دو  مد 
روی آب چون حالت مد دریا را دارد، به سمت عقب 
پیدا  دو حالت  که  آبادان حرکت می کند  به سمت  و 
این  آب  سرعت  زده اند،  که  تخمینی  طبق  می کند. 
رودخانه 2 متر در ثانیه است؛ یعنی وقتی در حالت 
جزر کامل قرار می گیرد و آب به سرعت به سمت دریا 

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

حجت اله كريمی*
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مقابل  بود.  خواهد  آب  سرعت  کیلومتر   70 می رود، 
شما شبه جزیره فاو است که مال عراق است. رودخانه 
برای هر  اروند رودخانه ای مشترک است و منافعش 

دو کشور است و هر دو کشور استفاده می کنند.

داليل انتخاب منطقه عملياتی فاو
که  شد  برنامه ریزی  شرایطی  در  والفجر8  عملیات 
داده  انجام  که  عملیات هایی  توی  کشور  غرب  از  ما 
آن  یعنی  نمی رسید؛  جایی  به  دیگر  دستمان  بودیم 
نتایجی را که برای فشارآوردن به عراق توی منطقه  
بودیم.  نیاورده  انتظار داشتیم، به دست  غرب کشور 
توی منطقه  جنوب تقریباً همه جای جنوب بجز این 
منطقه، عملیات انجام داده بودیم؛ بعضی هایش موفق 
بود و بعضی هایش هم ناموفق. تنها جایی که به ذهن 
ذهنیت  این  و  بکنند  عملیات  که  فرماندهان  رسید 
هم  را  فکرش  یعنی  نمی شد،  ایجاد  دشمن  برای 
همین  بکنند،  عملیات  بچه ها  بخواهند  که  نمی کرد 

منطقه  اروندرود بود.

طراحی و آماده سازی عمليات 
ازنظـر کارشناسـان نظامـی ارونـدرود یـك رودخانـه 
وحشـی اسـت. عبور از ایـن رودخانه غیرممکن اسـت؛ 
نـه اینکـه نشـود بـروی آن طرف؛ چـرا، این طـرف قایق 
را سـوار می شـوی، مـی روی آن طرف. منظـور این عبور 
نیسـت؛ عبـوری کـه نیـروی نظامـی بتوانـد حرکـت 
بکنـد، تجهیـزات بـا خـودش ببـرد، منطقـه را تصرف 
بکنـد، منطقـه را بتواند نگه دارد، این غیرممکن اسـت. 
چـون بچه های بسـیج بـا توکلی کـه داشـتند کارهای 
غیرممکـن را ممکـن می کردند، با همیـن ذهنیت این 

منطقـه شناسـایی شـد. بعضی هـا این جـور می گوینـد 
و تـوی بعضـی از فیلم هـا متأسـفانه این جـور نشـان 
می دهنـد که بسـیجی ها یك صلـوات می فرسـتادند و 
یـك تکبیـری و حرکـت می کردنـد. بـه خـدا بچه هـا، 
این جـوری نبـود. مـا بهتریـن کارشناسـان را داشـتیم، 
عزیزانـی کـه از همـه  وجودشـان بـرای عملیات ها مایه 
می گذاشـتند. یـك چیـز دیگـر هـم از ایـن عملیـات 
ایـن عملیـات  بگویـم؛ آن قـدر در  برایتـان  والفجـر8 
والفجـر8، رعایـت مسـائل امنیتـی و حفاظتـی صورت 
گرفـت کـه ایـن روز، یعنـی روز آغاز عملیـات والفجر8 
را در سـپاه روز حفاظـت اطالعـات نام گـذاری کردنـد. 
درنهایـت  بچه هـا  داشـت.  اهمیـت  این قـدر  یعنـی 
می دادنـد.  انجـام  را  کارهایشـان  پوشـش  و  اختفـا 
و  تـوی منطقـه مسـتقر شـدند  اطالعـات  بچه هـای 
را شـروع کردنـد. حتـی وضعیـت  شناسایی هایشـان 
آب، نقشـه های هواشناسـی و اسـتنادات هواشناسـی 
را بررسـی کردنـد؛ تـوی چـه شـبی، در طـول سـال، 
بیشـترین مـد و کامل تریـن مـد را داریـم؛ کـه وقتـی 
نیـرو می خواهـد عبـور کنـد، راحت تـر عبـور بکنـد. 
چـون عملیات هـای ما، عملیات های شـبانه بـود و باید 
حتمـاً شـب انجـام می شـد کـه دشـمن دیـدش کـم 
باشـد، یکـی از چیزهایـی کـه بایـد رعایـت می کردیم 
ایـن بـود کـه مهتـاب نباشـد. همـه اینهـا را بچه هـای 
اطالعـات عملیات که قرار بود مطالعـات کتابخانه ای را 
انجام بدهند، بررسـی کردند. بـرای مطالعات منطقه ای 
آمدند نشسـتند شـبانه روز توی منطقه ساعت گرفتند، 
ثانیـه گرفتند، جزرومد همـه  اینها را به دسـت آوردند. 
اطالعـات را منتقـل کردنـد و قـرار شـد در این منطقه 
عملیـات انجـام بگیرد. وقتـی توی یك منطقـه ای قرار 
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اسـت عملیات شـود، باید نیروها متناسب با آن منطقه 
آمـاده شـوند. بچه هـا آموزش ها را شـروع کردنـد، ولی 
هیچ کـس نمی دانسـت کجا قرار اسـت عملیات بشـود؛ 
فقـط می دانسـتند جایـی اسـت کـه آب اسـت، چـون 
نـوع به اصطـالح آموزش هـا، آموزش هـای آبـی ـ  خاکی 
بـود. بچه هـا با آب آشـنا شـدند. عملیات هایـی که قرار 
بـود انجـام بدهند را انجـام دادنـد؛ مانورهایـی که باید 
انجـام می دادنـد را انجـام دادند و آماده شـدند. امکانات 
منتقـل شـد بـه منطقه. بـا ظرافـت خاصی ایـن کارها 
انجـام شـد؛ چـون وقتـی عملیـات شـروع می شـود، 
بالفاصلـه پشـتیبانی عملیات نیـاز اسـت. توپخانه باید 
نیروها را پشـتیبانی کند تـا بتوانند توی منطقه جاگیر 
شـوند. بـه همین دلیـل، بایـد امکانـات توپخانه ای مان 
می آمـد، مهماتمـان می آمـد. همـه  ایـن اتفاقـات، بـا 
ظرافـت کامـل انجام شـد. نیروهـا آمدند تـوی منطقه 

و مسـتقر شدند. 

شرح عمليات
انجام   ۱364/۱۱/20 در  والفجر8  عملیات  بود  قرار 
امام حسین)ع( خط شکن  لشکر  نبود  قرار  ابتدا  بگیرد. 
ازآنجایی که  اما  بود،  پشتیبان  یگان های  و جزء  باشد 
شهید بزرگوار سردار خرازی همیشه می خواست کاری 
که انجام می دهد، کار مطمئنی باشد، عملیات که انجام 
می دهد، مسئولیتی که قبول می کند، مسئولیتی باشد 
که بتواند جوابگویش هم باشد، بنابراین اجازه گرفتند 
که یك سرپل برای خودمان باز کنیم. بچه های گردان 
حضرت یونس)ع(، بچه های غواص، آموزش ها را دیدند 
و آماده شدند. گردانی که قرار بود وقتی خط شکسته 
دشمن  به  غواص  بچه های  از  بعد  بالفاصله  می شود 
که  بود  موسی بن جعفر)ع(  امام  حضرت  گردان  بزند، 
باشیم؛  دوستان  خدمت  که  داشتیم  را  سعادت  این 
البته من به عنوان بی سیم چی گردان اینجا بودم. شب 
عملیات وقتی قرار شد عملیات صورت بگیرد، درست 

روایت غالمرضا رهنما، یادمان شهدای عملیات والفجر8)اروندکنار(، اسفندماه۱394.
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زمانی که همه گروه ها توی منطقه مستقر شده بودند، 
یك دفعه نم نم باران شروع شد. ترس بچه ها را گرفت؛ 
چون این یکی را پیش بینی نکرده بودند. نمی دانستند 
به  بــاران شروع کرد  باران چیست.  این  که حکمت 
و  گروهان ها  فرمانــدهان  بچه ها،  همه   ابتدا  آمدن. 
بــاران چی  قضیـه   که  شدنـد  ناراحت  و...  گردان ها 
است؟ حاال چرا می آید؟ چون ما وقتی می خواستیم 
آن طرف تـوی منطقـه  بیـن نخـل ها حـرکت بکنیـم 
نخلستـان  همـه   )آن طرف 
بود؛ حاال دیگر خیلی هایش 
نیست، مثـل همیـن طـرف 
خودمان. همه اش نخلستان 
بود و مـا باید بیـن نخـل ها 
جاهای  می کردیم(.  حرکت 
ماشیـن رو معموالً لیـز بود. 
خاک  ایــن منطقــه  جوری 
اسـت کـه یـك طــرف یــا 
سفت  اگر  یا  می خورد  لیز 
نبود گل پاها را می گرفت و 
رزمنده نمی توانست حرکت 
بکند. در هر دو حالت حرکت خیلی سخت بود. همه 
را ترس گرفت که این قضیه  باران چیست؟ اما خدا به 
نام نامی حضرت زهرا)س( که رمز این عملیات بود، در 
حق ما لطف کرد و این باران یکی از آن حکمت های 
بود؛ چون دشمنی که فکر نمی کرد توی  خفیه خدا 
دیگر  گرفت  باران  تا  بشود،  عملیات  منطقه  این 
مطمئن شد. کدام آدم عاقلی توی این فضا عملیات 
نه  هستند،  مدعی اش  آنها  که  عقلی  البته  می کند؛ 
عقلی که ما مدعی اش هستیم. خیالشان راحت شد، 

خیلی نسبت به وقت های دیگر  راحت  شدند. بچه های 
غواص حرکت کردند؛ با آن نذر و نیازهایی که بچه ها 
می کردند. می دانید که ما آموزش هایمان را می دیدیم، 
که  چیزهایی  آن  همه   می کشیدیم،  را  سختی هایش 
اصلی ترین  اما  می کردیم،  فراهم  را  کنیم  فراهم  باید 
کارمان این بود که بچه ها قبل از عملیات، خودشان را 
اول می کشتند. من فکر می کنم یکی از چیزهایی که 
باید من و شماها اینجا یاد بگیریم این است که بچه ها 
اینکه  از  قبل  کنند،  عملیات  بخواهند  اینکه  از  قبل 
بخواهند  اینکه  از  قبل  بکشند،  را  دشمنی  بخواهند 
را  این نفس  بودند.  را کشته  بشوند، خودشان  شهید 
له کرده بودند، داغان کرده بودند. دیگر منّیتی در کار 
نبود. یك وقتی مثاًل یك شخصی به فرماندهی گردان 
یونس)ع( می خواست حرکت بکند، دیگر نمی گفت من 
فرمانده گردان یونس ام؛ نه، می رفت شروع می کرد به 
گریه کردن که نکند یك وقت خدای نکرده اهل بیت)ع( 
ناراحت بشوند؛ نکند من یك وقت منّیتی داشته باشم. 
گردان  می جنگیدند.  رزمندگان  ذهنیتی  چنین  با 
دشمن  با  به محض اینکه  رفت.  و  کرد  حرکت  یونس 
که غافلگیر شده بود، درگیر شدند، خط شکسته شد. 
بچه های گردان ما قرار شد حرکت کنند. هنوز دشمن 
توی خط اول سنگرها پاک سازی نشده بود. داشتیم 
این  رفت  یادم  می رفتیم.  البحار  فاو  جاده   به سمت 
را،  خرازی  شهید  کند  رحمت  خدا  بگویم،  بهتان  را 
وقتی فرمانده گردان ما حاج ناصر بابایی آمد آخرین 
آن  با  حسین  حاج  بشنود،  را  توصیه ها  و  دستورها 
حالت خاص خودش هی می گفت حاجی، حاج ناصر، 
عزیزم، توکلت را به خدا کن؛ رسیدی به جاده  فاو - 
را  اولین کاری که می کنی سجده کن، سرت  البحار 

طبــق تخمينی كــه زده اند، 
سرعت آب اين رودخانه 2 متر 
ثانيه است؛ يعنی وقتی در  در 
حالت جزر كامل قرار می گيرد 
و آب به ســرعت به سمت دريا 
می رود، 70 كيلومتر سرعت آب 

خواهد بود.
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بگذار روی آسفالت ها سجده کن و بعد به من خبر بده 
که رسیدی به جاده  آسفالت. حرکت کردیم. بچه های 
غواص خط اول را پاک سازی می کردند. هنوز سنگرها 
پاک سازی نشده، گردان حضرت امام موسی بن جعفر)ع( 
یك  -  البحار.  فاو   جاده   به سمت  رفتیم  کرد.  حرکت 
گلوله بیشتر توی این مسیر نیامد. این طرف و آن طرف 
تقریباً  ما که  آمد کنار ستون  گلوله  اما یك  می آمد، 
7، 8 تا از بچه ها شهید شدند. وقتی با بقیه  دوستان 
که  دپویی  پشت  البحار،   - فاو  جاده   به  رسیدیم 
عراقی ها جلو جاده خودشان زده بودند، مستقر شدیم. 
عراقی ها هنوز گیج و منگ بودند و نمی دانستند چه 
اتفاقی افتاده. یك تانك ازسمت بصره  - البحار داشت 
را  فاو؛ یك دفعه بچه ها  به سمت  برود  حرکت می کرد 
خودش  جلو  که  را  بسیجی ها  دید،  خیابان  روی  که 
دید، هول کرد؛ آمد دور بزند که وقتی از جاده خارج 
شد چپ کرد. یعنی رفت روی دپو و برگشت و تقریباً 
تعادلش را از دست داد و توی حالت نیمه چپ کردن 
ایستاد. وقتی بچه ها عراقی ها را از داخل تانك بیرون 
آوردند، یکی از بچه ها که عربی بلد بود با آنها صحبت 
کرد و از آنها پرسید که اصاًل از عملیات خبر داشتند 
حاج  دیگر  نداشتند.  خبر  که  شدیم  مطمئن  نه؟  یا 
ناصر سر به سجده گذاشت، سجده اش را به جا آورد 
و به شهید خرازی خبر داد که ما به جاده رسیدیم و 
آن صدای خیلی شیرین و دلنشین شهید خرازی آمد 
که الحمدهلل، الحمدهلل، خدا را شکر، خدا را شکر. حاج 
حسین خرازی گفت بچه ها چطورند؟ گفتیم خدا را 
شکر، مشکل خاصی پیش نیامد. بعد از آن گردان های 
انجام  ادامه  عملیات که بحمداهلل  دیگر، شب دیگر و 

شد و ویژگی های خاص خودش را داشت.

پل بعثت
ایـن  از کارهـای بـزرگ دیگـری کـه وقتـی  یکـی 
عملیـات والفجر8 انجام شـد، در دسـتور کار دروس 
قـرار گرفـت و  از کشـورهای دنیـا  نظامـی خیلـی 
به عنـوان یکـی از عملیات هـای آبـی خاکـی عبـور 
بـود کـه  بعثـت  پـل  از آب رویـش کار می کننـد، 
روی رودخانـه  وحشـی ای بـا ایـن طـول و عرضـی 
کـه خدمتتـان عـرض کـردم و بـا آن سـرعت آب 

احــداث کردنـد. وقتـــی 
نیـروهـا آن طـرف رفتنـد، 
باید پشتیبانی می شــدند. 
روزهــای اول چـه جـوری 
پشتیبــانی کردیـم، بماند. 
بیــچــارگــی هایی  چــه 
کشیـــدیم تـــا بچـه هــا 
را آن طـــرف پشتیبـــانی 
کردیـم. قرار شــد پل زده 
شـود. بچه های مهنــدسی 
رزمی که بهتــرین هایشان 
را داشــتیـــم، بچه هــای 

جهـاد مشـهد، متولـی ایـن کار شـدند. برنامه ریـزی 
یـك  زدنـد؛  رودخانـه  ایـن  روی  را  پلـی  کردنـد، 
پـل ثابـت کـه وقتـی عراقی هـا می آمدنـد بمبـاران 
می کردنـد، شـاید به سـاعت نمی کشـید کـه مجدداً 
بازسـازی می شـد و مسـیر بـرای حرکـت رزمندگان 
و تجهیزات آزاد می شـد. یکی از شـاهکارهای بزرگ 
مهندسـی رزمـی دنیـا پـل بعثـت اسـت کـه آن هم 
ایـن منطقـه  فلسـفه  خـاص خـودش را دارد و در 

افتاد. اتفـاق 

والفجر8،  عمليات  در  آن قدر 
و  امنيتی  مســائل  رعايــت 
كه  گرفت  صــورت  حفاظتی 
را  والفجر8  عمليات  آغاز  روز 
در سپاه روز حفاظت اطالعات 

نام گذاری كردند.
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اهداف و داليل اجرای عمليات والفجر8
بوبیان.  جزیره  نام  به  هست  ما  سر  پشت   جزیره ای 
این جزیره را کویتی ها به عراق داده بودند و عراقی ها 
نفت  و  بود  شده  باز  خلیج فارس  به  دستشان  راحت 
صادر  نفت  می خواستیم  که  هم  ما  می کردند.  صادر 
نمی گذاشتند.  و  می زدند  را  کشتی هایمان  کنیم، 
یعنی ما دستمان به خلیج بیشتر باز بود، اما به واسطه  
جزیره  بوبیانی که آنها به عراقی ها دادند، آنها راحت 
کشتی های ما را می زدند و 
یکی  می کردند.  نفت صادر 
از دالیل انجام این عملیات 
این بود که دست عراقی ها 
را از خلیــج فـارس کوتــاه 
کنیــم و این اتفــاق افتاد. 
دالیل دیـگری هم دارد که 

ان شاءاهلل برایتان می گویم.

عمليات كربالی3
زنجیره   این  اینکه  به خاطر 
کنیم،  کامل  را  عملیات 
خلیج فارس  عمق  در  شد.  انجام  کربالی3  عملیات 
آنجا  از  عراقی ها  که  بود  البکر  و  االمیه  اسکله  دوتا 
نفت صادر می کردند. باید این اسکله ها را می گرفتیم 
تا دست عراقی ها را به طور کامل از خلیج فارس کوتاه 
و  ندارد  دریایی  نیروی  دیگر  عراق  بگوییم  و  کنیم 
گردان  بچه های  هم  باز  را  کار  این  است.  صفر صفر 
حضرت یونس)ع( انجام دادند. یك شب بچه ها رفتند 
و نتوانستند؛ چون جزرومد دریا خیلی بیشتر از این 
رودخانه است. شب دوم که می خواستند بروند، وقتی 

شروع  آب  یك دفعه  می رسند،  اسکله  نزدیکی های 
حرکت  جهت  برخالف  یعنی  مدشدن؛  به  می کند 
که  می زدند  فین  می زدند،  پا  داشتند  که  بچه ها 
بروند به سمت اسکله، حرکت  می کند. آقای مظاهری 
می گوید یك لحظه که سرم پایین بود، گفتم خدایا 
یك برج حقوقم را که 2000 تومان هم بیشتر نبود، 
بچه ها  این  اگر  می کنم،  زمان)عج(  امام  سالمتی  نذر 
آقای  بشود.  موفق  عملیات  این  و  برسند  اسکله  به 
پله های  از  رسیدیم،  وقتی  می کرد  تعریف  مظاهری 
گذاشته  را  پایش  عراقی  یك  دیدم  باال  رفتم  اسکله 
است سینه سنگرش و لم داده است. با خودش هم 
سنگرهایشان  داخل  هم  بقیه  و  می خواند  شعری 
باال،  آمدم  جبهه ای  به صورت  وقتی  می گوید  بودند. 
لباس  آدمی  یك  دید  یك دفعه  کرد.  سکته  عراقی 
خرطومی  لوله  و  عینك  و  فین  با  پوشیده،  غواصی 
و با اسلحه...، خالصه تا می خواستم بکشمش، سکته 
کرد و مرد. الحمدهلل آن عملیات هم به سالمتی انجام 
شد و یکی از افتخارات بزرگ استان اصفهان عملیات 

کربالی3 شد. 

پيمان با شهدا
هم  است،  سخت  هم  آدم شدن  خدا،  به  بچه ها،   
راحت. سختی اش از این جهت است که اگر الن نیت 
پیمان  شما  با  می خواهم  ِ، شهدا  بِْسمِ اهللَّ بگویی  کنی 
ببندم، این غلط هایی که می کردم را نکنم، شیطان ها 
می ریزند دورت و اجازه نمی دهند تکان بخوری؛ این 
مثل  که  است  این  هم  راحتی اش  است.  سختی اش 
شهدا ]با شهادت[ راحت می شود، این قدر نگویید پس 
بی لیاقت های  و  بدبخت ها  آن  ما هم جزء  شما چی؟ 

اين باران يکی از آن حکمت های 
خفيه خدا بود؛ چون دشمنی كه 
منطقه  اين  توی  نمی كرد  فکر 
باران گرفت  تا  عمليات بشود، 
ديگر مطمئن شــد. كدام آدم 
عمليات  فضا  اين  توی  عاقلی 
می كند؛ البتــه عقلی كه آنها 

مدعی اش هستند.



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاالت

سال شانزدهم    شماره پنجاه و نهم    زمستان ۱396

49

جنگیم؛ جزء آنهایی که لیاقت نداشتند. شاید ما هم 
خیلی، شاید که نه، حتماً خیلی کم کاری کردیم، خیلی 
باختیم. اما می شود، به خدا هر لحظه برای پیرش، برای 
جوانش، برای بچه اش، برای زنش، برای مردش، این 
امکان هست که آدم شود؛ فقط این دل کندن را نیاز 
عارف  بکند.  بفهمد چه کار  و  بکند  آدم دل  دارد، که 
باشد، اشاره ها را دریافت بکند، بفهمد ِکی چه کار باید 
بکند. خیلی وقت ها می گویند بابا، این حرف را نزن، 
سیاسی است، این حرف را نزن، نمی دانم فالن است. 
می گویم بابا دینمان یك دین کامل است. خدا رحمت 
کند شهید مدرس را گفت سیاست ما، عین دیانت ما 
است. یعنی چه؟ یعنی من اگر توی بحث های سیاسی 
نفهمم، کاله سرم می رود، اگر توی بحث های اقتصادی 
نفهمم کاله سرم می رود، از آدم شدنم فاصله می گیرم. 
]مقام  آقا  است  که حضرت  زندگی  این همان سبك 

معظم رهبری[ به آن اشاره می کنند....«

ارزيابی روايت 
دانشجویان  جمع  در  رهنما  غالمرضا  آقای  روایت 
را می توان در زمره روایت های  دانشگاه های اصفهان 
یگانی نسبتاً خوب و کم اشکال ارزیابی کرد که دارای 
روایت  این  قوت  نقاط  از  است.  زیادی  قوت  نقاط 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. عقالنيت در جنگ: آقای رهنما در بخشی از روایت 

خود با اشاره به برخی از روایت های بیان شده از جنگ 
زیر  را  رزمندگان  و  فرماندهان  تدبیر  و  عقالنیت  که 
سؤال می برند و طوری وانمود می کنند که گویا صرفاً 
امور جنگ  با توکل و توسل و بدون تدبیر و تعقل، 
پیش رفته است، گفت: »بعضی ها این جور می گویند و 
توی بعضی از فیلم ها متأسفانه این جور نشان می دهند 
که بسیجی ها یك صلوات می فرستادند و یك تکبیری 
نبود.  این جوری  بچه ها  خدا  به  می کردند؛  حرکت  و 
ما بهترین کارشناسان را داشتیم، بهترین عزیزانی را 

روایت غالمرضا رهنما، یادمان شهدای عملیات والفجر8)اروندکنار(، اسفندماه۱394.
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مایه  عملیات ها  برای  وجودشان  همه   از  که  داشتیم 
می گذاشتند....«

2. انتقال مفاهيم معنوی و ترويج سبك زندگی اسالمی:  

استفاده از مجالی که برای مخاطبان به وجود آمده 
ترویج  و  معنوی  مفاهیم  برخی  انتقال  به منظور  بود 
روایت  مثبت  نکات  ازجمله  اسالمی،  زندگی  سبك 
روایت خود  پایان  در  بود. وی  رهنما  آقای غالمرضا 
فرصت  از  رهنما،  ابراهیم  از شهید  با ذکر خاطره ای 
برای  را  اخالقی  و  دینی  توصیه هایی  کرده،  استفاده 
با شهدا  آنان خواست که  از  بیان کرد و  دانشجویان 
پیمان ببندند و برای اصالح خود از آنها یاری بطلبند.
والفجر8:  عمليات  با  مرتبط  مهم  مطالب  به  اشاره   .3

مطالب  طرح  باید  را  روایت  این  قوت  نقاط  از  یکی 
به  باتوجه  دانست.  والفجر8  عملیات  با  مرتبط  مهم 
اینکه این عملیات از طراحی تا اجرا، هم ازنظر زمان 
به  مربوط  مختلف  مسائل  و  محورها  ازحیث  هم  و 
یك عملیات، عملیاتی وسیع و پردامنه است، اشاره 
قوت  نقاط  از  یکی  عملیات  این  مهم  رخدادهای  به 
این عملیات  ازجمله محورهای مهم  روایت می باشد 
که در بسیاری از روایت های راویان مورد غفلت قرار 
می گیرد، مبحث مربوط به پل بعثت است. این پل که 
از شاهکارهای مهندسی دوران دفاع مقدس به شمار 
والفجر8  عملیات  تثبیت  در  حیاتی  نقشی  می رود 
داشته است؛ بنابراین اشاره به آن در روایت عملیات 

والفجر8 ضروری و البته مفید است.

مثبت  نکات  و  قوت  نقاط  باوجود  مذکور  روایت 
شد  اشاره  باال  در سطور  آنها  از  برخی  به  که  فراوان 
و باتوجه به اینکه روایتی یگانی از یك عملیات ملی 
نقد می باشد. هرچند  قابل  است،  ارائه کرده  بزرگ  و 
رعایت وابستگی و عالیق مخاطبان می تواند از مزایای 
اندازه به  افراط در آن به همان  اما  یك روایت باشد، 
نادیده انگاری نقش سایرین و در نتیجه، نقص در روایت 
می انجامد. روایت آقای رهنما به ویژه در بخش شرح 
عملیات، نمونه ای از چنین روایتی است. در عملیاتی 
دیگری  یگان های  حسین)ع(  امام  لشکر۱4  بجز  که 
رسول)ص(،  ثاراهلل)ع(، 27 حضرت  کربال، 4۱  نظیر 25 
5 نصر، 7 ولی عصر)عج(، 8 نجف، 3۱ عاشورا، ۱9 فجر، 
و  المهدی)عج(   33 تیپ های  و  علی بن ابی طالب)ع(   ۱7
44 قمربنی هاشم)ع( از سپاه حضور داشتند، پرداختن 
به یك گردان از یك لشکر )گردان حضرت یونس)ع(( 

نمی تواند روایتی جامع از یك عملیات به شمار رود.
وارد  روایت  این  به  که  نقدی  مهم ترین  بنابراین 
است ارائه تصویری یگانی از عملیات والفجر8 است. 
بیش  که  والفجر8  سرنوشت ساز  و  مهم  عملیات  در 
از 75 روز طول کشید و حدود ۱40 گردان نیروی 
رزمی با پشتیبانی وسیع هوایی و توپخانه ای در آن 
شرکت داشتند، صحنه های بی نظیری از حماسه های 
مختلف خلق شد. ضمن اینکه نقطه ای استراتژیك از 
دشمن تصرف شد تا در مذاکرات سیاسی از آن برای 
احقاق حق جمهوری اسالمی ایران بهره برداری شود.


