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عملیات والفجر مقدماتی و نقدی بر دو روایت 
در یادمان های فکه و کانال کمیل)اسفند 1396(

تهیه و تنظیم: نوراله جعفری*

مقدمه
بر اساس سخنرانی جناب سرهنگ مهدی  اول  روایت 
محسنی پور، راوی مستقر در یادمان فکه برای کاروان 
خانواده شهدای شهرهای اراک و زرندیه ساوه است که 
در تاریخ ۱396/۱2/29 در ضلع شمالی قتلگاه فکه تنظیم 
شده و روایت دوم برمبنای فایل صوتی سخنرانی روایت 
حجت االسالم و المسلمین مهدی سلیمانی، راوی مستقر 
در یادمان کانال کمیل برای کاروان هیئت فاطمیون قم 
و بسیجیان محله مشیریه تهران و عده دیگری از زائران 

راهیان نور است که این نیز در همان تاریخ، در قسمتی از 
محوطه اصلی کانال کمیل تهیه و تنظیم شده است.

در روایت اول، راوی که خود از رزمندگان لشکر ۱7 
ابتدا دربارۀ شروع جنگ  علی بن ابی طالب)ع( بوده است، 
تحمیلی عراق و نیز شهرها و استان های درگیر این جنگ 
عملیات های  دربارۀ  سپس  می دهد،  کامل  توضیحاتی 
موفق اوایل دفاع مقدس و آزادسازی بخش های اصلی 
سرزمین های اشغالی و نیز عملیات رمضان و محرم مطالبی 
ارائه می کند و سرانجام حوادث رخداده در عملیات والفجر 

* . کارشناس اسناد صوتی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

ابتدا  هدف این مقاله ارزیابی معیارهای روایتگری در روایت های یادمان های فکه و کانال کمیل است. 
کلیاتی از عملیات والفجر مقدماتی ارائه می شود و سپس دو روایت از راویان یادمانهای فکه و کانال کمیل 

سرهنگ مهدی محسنی پور و حجت االسالم و المسلمین مهدی سلیمانی نقد می شود.
چکیده
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مقدماتی را به تفصیل شرح می دهد. 
   در روایت دوم، باتوجه به محیط بسیار خاص کانال 
کمیل و فضای متفاوت آن، راوی که از اعضای مؤسسه 
سیره شهداست تالش می کند در البه الی روایت خود 
به سلحشوری ها و تدین و اخالص شهدا اشاره و با این 

کار روایت خود را جذاب تر کند.

شرحمختصرنبرد
درحالی که ناکامی در عملیات رمضان، دورنمای پیشروی 
در شرق بصره را دور از دسترس نشان می داد، پیروزی در 
عملیات محرم و تسلط بر زمین های تخت استان میسان، 
دستیابی به شهر العماره عراق -که به عنوان تهدید هم زمان 
علیه دو شهر بصره و بغداد محسوب می شد- را امکان پذیر 
کرده بود. به همین منظور و نیز چون فرماندهان جنگ ناگزیر 
بودند در مقابل تجهیزات برتر عراق، زمین سخت را گزینش و 
درگیری در وضعیت دشوار را به دشمن تحمیل کنند، منطقه 
رملی غرب ارتفاعات میشداغ -حدفاصل فکه تا چزابه- برای 

انجام عملیات سرنوشت ساز "والفجر" انتخاب شد.
 

اهدافعملیات
نخستین هدف، تصرف پل غزیله بود و چنانچه این مرحله 
از عملیات با موفقیت انجام می شد، تصرف شهر العماره 

به عنوان دومین هدف در دستور کار قرار می گرفت.
 موقعیتمنطقه

"برقازه"،  و  "میشداغ"  به  شمال  از  عملیاتی  منطقه 
و شهر  "چزابه"  به  از شرق  هورالهویزه"،  به  از جنوب 
"بستان" و از غرب به شهر "العماره" عراق و رودخانه 

دجله منتهی می شد.
دارد؛  وجود  متعددی  رودخانه های  منطقه  این  در 

از جمله رودخانه دویریج که از کوه های شمالی منطقه 
سرچشمه می گیرد و به "هورالسناف" می ریزد و رودخانه 
میمه که سرچشمه آن ارتفاعات ایالم است و به "هور بن 

عمران" )جنوب هورالسناف( منتهی می شود.

استعداددشمن
تا  چیالت  )از  عملیاتی  منطقه  از  پدافند  مسئولیت 
هورالعظیم( بر عهده سپاه چهارم عراق بود. لشکرهای 

سازمانی این سپاه نیز عبارت بودند از:
الف- لشکر ۱4 پیاده؛ شامل: تیپ 42۱ پیاده، تیپ 
422 پیاده، تیپ ۱8 پیاده کوهستانی، تیپ گردان تانک 

سیف سعد.
منطقه گسترش لشکر ۱4 از شیب تا پاسگاه دویریج و 
مقر فرماندهی آن نیز در غرب تقاطع جاده چزابه - غزیله 

با جاده صفریه بود.
ب- لشکر ۱ مکانیزه؛ شامل: تیپ ۱08 پیاده، تیپ 
50۱ پیاده، تیپ ۱ مکانیزه و نیز تیپ های 92، 93 و 94 
پیاده، 34 زرهی و 27 مکانیزه به عنوان احتیاط این لشکر.

منطقه گسترش این لشکر از پاسگاه دویریج تا پاسگاه 
پیچ انگیزه و مقر فرماندهی آن نیز در جنوب منطقه 

بزرگان بود.
ج- لشکر ۱0 زرهی؛ شامل: تیپ ۱7 زرهی، تیپ 42 
زرهی، تیپ 34 زرهی، تیپ 24 مکانیزه، تیپ 4۱2 پیاده.

منطقه گسترش این لشکر از پیچ انگیزه )شیار بجلیه( 
تا جنوب غربی دهلران )چیالت( بود.

د- نیروهای احتیاط؛ شامل: لشکر 3 زرهی، در منطقه 
شرق هورالسناف جنوبی؛ تیپ 30 زرهی از لشکر 6 زرهی، 
در منطقه جنوب زبیدات؛ تیپ ۱6 زرهی از لشکر 6 زرهی، 
در منطقه عماره؛ تیپ 25 مکانیزه از لشکر 6 زرهی، در 
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منطقه شرق هورالسناف؛ تیپ 37 زرهی از لشکر ۱2 
زرهی؛ در منطقه بزرگان؛ تیپ ۱0۱ پیاده گارد مرزی، 
در منطقه عماره؛ تیپ ۱0 زرهی وابسته به ستاد کل، 
احتماالً در شمال عماره؛ تیپ های 48 پیاده و 49 زرهی 
از لشکر ۱۱، در منطقه عماره؛ تیپ 5۱ زرهی مختلط، در 
منطقه فکه؛ یک تیپ گارد ریاست جمهوری، در منطقه 
بند بزرگان؛ تیپ 704 پیاده، در منطقه صفریه تا رشیده.

سازمانرزمخودی
بعد از عملیات محرم، سپاه پاسداران درصدد گسترش 
سازمان رزم خود برآمد. بر همین اساس، لشکر فتح به 
"سپاه 3 صاحب الزمان)عج(" تبدیل شد و سازمان تمامی 
تیپ های تابعه آن جز تیپ 44 قمر بنی هاشم)ع( نیز به 

لشکر تغییر یافت.
لشکر ظفر نیز "سپاه ۱۱ قدر" را تشکیل داد و در 
نتیجه دو تیپ 27 و 3۱ آن به لشکر تبدیل شدند و سه 
تیپ جواداالئمه)ع(، امام رضا)ع( و امام صادق)ع( نیز لشکر 5 

نصر را به وجود آوردند. همچنین، یک تیپ مستقل به نام 
تیپ ۱0 سیدالشهدا)ع( تشیکل شد و تحت امر این سپاه 

قرار گرفت.
لشکر فجر هم با تیپ های المهدی)عج(، امام سجاد)ع( 
و ثاراهلل به "سپاه هفتم حدید" تبدیل شد. در این میان، 
لشکر فجر با همان سازمان لشکر باقی ماند. تیپ ثاراهلل نیز 
که به لشکر تبدیل شده بود، به اتفاق لشکر قدس )شامل 
لشکر 7 ولی عصر و تیپ ۱5 امام حسن( و لشکر 8 نجف 

تحت امر سپاه هفتم قرار گرفتند.
به این ترتیب با گسترش سازمان رزم سپاه پاسداران 
و ایجاد سه سپاه عملیاتی، قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء)ص( 

برای انجام این عملیات استعداد زیر را در نظر گرفت:

*قرارگاهکربال
الف سپاه 3 صاحب الزمان)عج(:

 - لشکر ۱4 امام حسین)ع( با استعداد هشت گردان،
 - لشکر 25 کربال با استعداد ۱۱ گردان،

روایت راویان دفاع مقدس، منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی، اسفند 95
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 - لشکر ۱7 علی بن ابیطالب)ع( با استعداد ۱4 گردان،
- تیپ مستقل 44 قمربنی هاشم)ع( با استعداد پنج 

گردان.

ب سپاه 7 حدید:
- قرارگاه قدس، شامل: لشکر 7 ولیعصر)عج( با ۱2 گردان و 

تیپ ۱5 امام حسین)ع( با ۱0 گردان،
- لشکر 8 نجف اشرف با استعداد ۱4 گردان،

- لشکر 4۱ ثاراهلل)ع( با استعداد ۱۱ گردان،
- لشکر ۱9 فجر با استعداد 24 گردان.

*قرارگاهنجف
الف سپاه 11 )قدر(:

 - لشکر 27 محمد رسول اهلل)ص( با استعداد 24 گردان؛
 - لشکر 3۱ عاشورا با استعداد ۱3 گردان؛

 - تیپ مستقل ۱0 سیدالشهدا)ع( با استعداد هفت 
گردان.

ب لشکر مستقل 5 نصر:
 با سه تیپ جواداالئمه)ع( ، امام رضا)ع( و امام صادق)ع( با 

استعداد 23 گردان
ضمناًً از ارتش نیز یگان های زیر تحت امر فرماندهی 

این عملیات بودند:
- لشکر ۱6 زرهی با استعداد شش گردان تانک و 

شش گردان مکانیزه،
- تیپ 84 خرم آباد با استعداد چهار گردان پیاده و 

یک گردان تانک.
استعداد توپخانه شرکت کننده در این عملیات نیز 

عبارت بود از:
ارتش با ۱6 گردان و سپاه با هفت گردان.

طرحعملیات
در طراحی عملیات مقرر شد قوای دو قرارگاه کربال و 
نجف به طرف العماره تک کنند. بر این اساس، در مرحله 
اول، قوای قرارگاه نجف باید در محور طاووسیه تا رشیده، 
حد فاصل خط تا کانال های آخر را تصرف می کردند و 
در مرحله دوم و در ادامه تک، جناح راست تا حاشیه 
غرب  در  و  فکه  آسفالت  جادۀ  )پشت  دویریج  جنوبی 
بزرگراه و سرپل حلفائیه( را. نیروهای قرارگاه کربال نیز باید 
با استفاده از معابر وصولی جای پای تصرف شده توسط 
قرارگاه نجف را تا چزابه ادامه می دادند و در پشت کانال 
پدافند می کردند. در مرحله دوم باید منطقه شرق غزیله و 
شمال هورالهویزه پاک سازی و سرپل غزیله تأمین می شد. 
جناح قوای کربال نیز باید با احداث خاکریز تأمین می شد تا 
چنانچه مأموریت قوای نجف در رسیدن به جاده با مشکل 
مواجه شد، جناح قوای کربال از تعرض و آسیب دشمن 

مصون بماند.
همچنین پیشبینی شده بود که اگر اهداف مراحل 
اول و دوم عملیات تأمین شود، با بازسازی یگان ها و ایجاد 
شرایط مناسب و نیز با توجه به وضعیت دشمن، عملیات 
در مرحله سوم به سمت العماره ادامه یابد و در منطقه 
چیالت و طیب نیز تک فریب انجام شود. لشکر ۱4 امام 
حسین)ع( نیز مأموریت داشت در منطقه فاو عملیات فریب 

انجام دهد.
 

شرحعملیات
رمز  اعالم  از  ۱36۱/۱۱/۱7پس  روز   2۱:30 ساعت  در 
مبارک یااهلل، یااهلل، یااهلل عملیات از پنج محور شمال و 
جنوب رشیده، صفریه و ارتفاعات چومر و خال آغاز شد و 
نیروها در تاریکی مطلق شب به منظور پاک سازی میادین 
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مین و شکستن خطوط دفاعی دشمن و رخنه در این 
خطوط پیشروی کردند. وسعت و عمق موانع و استحکامات 
دشمن و وجود کانال های متعدد که دشمن برای ایجاد آنها 
تالش بسیاری متحمل شده بود، از سرعت پیشروی نیروها 
کاست. در نتیجه، اگرچه خط اول دشمن شکسته شده 
بود، به علت پاک سازی نشدن منطقه - درحالی که تاریکی 
شب رو به پایان بود - طبیعی به نظر می رسید که امکان 
استقرار کامل وجود نداشته باشد. درواقع، تاریکی مطلق 
و  منطقه، عمق  پاک سازی  و  نیروها  الحاق نشدن  شب، 
وسعت زیاد میادین مین، هوشیاری و اطالع قبلی دشمن 
از وقوع عملیات از جمله عوامل بازدارندهای بودند که سبب 

شدند در مرحله اول عملیات ،کل اهداف تأمین نشوند.
به رغم وضعیت موجود، به دلیل انتظارات خاصی که 
در پی آغاز عملیات در مردم ایجاد شده بود و همچنین 
امیدواری مسئوالن و نیز تبلیغات سوء دشمن و ... مرحله 
دوم عملیات در ساعت 2۱ روز ۱36۱/۱۱/20 به منظور 
انهدام نیرو و تجهیزات دشمن آغاز شد. اما این بار نیز 
ناهماهنگی در نیروهای عمل کننده و همچنین هوشیاری 
دشمن و احاطه او بر راه کارهای خودی مانع از پیشروی 

رزمندگان شد.
 

بررسیعملیات
از نقطه رهایی نیروهای خودی تا خط دوم عراق، بیش از 
۱6 نوع مانع در منطقه وجود داشت که یا عارضه طبیعی 
بودند یا دشمن تعبیه و ایجاد کرده بود. دشمن با این 
اقدامات درواقع آنچه را به صورت تجربه از عملیات های 
گذشته به دست آورده بود، تقریباً به صورت کامل در منطقه 
عملیاتی والفجر مقدماتی عملی کرد. ارتش عراق قصد 
داشت با ایجاد این موانع تا حد امکان، پیشروی نیروهای 

ایرانی را به تأخیر بی اندازد. بنابراین، این موانع زنگ خطر 
و عامل هشداردهندهای برای عراق بودند. از سوی دیگر، 
وجود این موانع توان نیروهای تک ور را برای تأمین اهداف 
در شب سلب می کرد. عالوه بر این، دو موضوع مهم در 
تاکتیک های دشمن در عملیات والفجر مقدماتی مشاهده 
می شد که عبارت بودند از: گرفتن جناح و به کارگیری 

نیروی احتیاط.
موضوع دیگر اینکه، در گذشته نیروهای هجومی و 
اصلی دشمن در خطوط حضور داشتند و به طور طبیعی 
در معرض آسیب پذیری نیروها مهاجم بودند؛ اما در این 
عملیات چون دشمن شکستن خط را پیش بینی می کرد، 
عماًل  و  داد  قرار  احتیاط  در  را  نیروهای هجومی خود 
تصمیم گرفت با گذاردن نیروهای پدافندی در خط و 
عمق بخشیدن به میادین مین و ایجاد موانع دیگر پس از 
گرفتن توان نیروهای مهاجم، با واردکردن نیروهای اصلی 

خود مناطق تصرف شده را پس  بگیرد.
 

نتایجعملیات
که  دریافتند  خودی  نظامی  طراحان  عملیات،  این  با 
عملیات های بعدی باید در مناطق عاری از نقاط قوت 
دشمن )موانع، آتش توپخانه و ...( انجام شود. از سوی 
دیگر، مناطق انتخابی باید به گونه ای باشند که ضعف های 
خودی در آن کمتر و جنگ با اتکا به نیروهای انسانی، 
در آن مناطق عملی باشد. عالوه بر آن، فرماندهان سپاه 
پرهیز  باید ضمن  نتیجه رسیدند که  این  به  پاسداران 
از انتخاب مناطق با عمق زیاد، این انتخاب متناسب با 
سازمان رزم خودی باشد. در این عملیات، عالوه بر انهدام 
نیروهای  از  گردان  یک  و  و 704  تیپ های 905  زیاد 

سودانی، ۱۱3 تن از نیروهای دشمن نیز اسیر شدند.
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 نقدوبررسیدوروایتدریادمانهایفکهو
کانالکمیل)اسفندماه96(

در یک دسته بندی کلی، مفاهیم و شاخص های مطلوب 
برای ارائه یک روایت مستند و متناسب با یادمان و منطقه 
عملیاتی مورد نظر به چند مرحله )نقطه( تقسیم می شوند 
که عبارتاند از: ۱. نقطه شروع 2. نقطه اوج 3. نقطه پایان.

الف-نقطهشروع
خط  روایت  یک  برای  اگر 
سیر یا روند منحنی واری در 
نظر بگیریم که از یک نقطه 
دیگر  نقطه ای  در  و  شروع 
یک  در  و  می رسد  اوج  به 
می یابد،  خاتمه  نیز  نقطه 
بهتراست شرح  نقطه شروع 
موقعیت منطقه عملیاتی)اعم 
تاریخی  سابقه  و  جغرافیا  از 
باشد،  مخاطبان  برای  آن( 
واقعیات  اوج آن شرح  نقطه 
صحنه نبرد، ذکر مجاهدت ها 
در  جانبازی  و  رشادت ها 
عملیات های مختلف و نقطه 
پایان نیز مفاهیم عبرت انگیز 
به عنوان  دفاع مقدس  دوران 
چراغ راه آینده باشد. بنابراین، 
در ابتدای این خط،  وضعیت 
جغرافیایی منطقه و یادمان، 
مصنوعی  و  طبیعی  عوارض 
آن، وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تاریخ اجمالی 

انقالب اسالمی و جنگ در منطقه از پیروزی انقالب تا 
شروع جنگ و نهایتاً آزادسازی مناطق اشغالی و... توضیح 

داده می شود.
در روایت اول، سرهنگ محسنی فر، روایت معقول 
و مبتنی بر اصول را آغاز و بعد از بیان کلیاتی دربارۀ 
ویژگی های منطقه فکه، با ذکر تاریخی مختصر از آغاز 
جنگ رژیم بعثی علیه ایران و محورهای مختلف این حمله 
سراسری، به عملیات های موفقیت آمیز ابتدای جنگ اشاره 
می کند و با ذکر جزییاتی از وضعیت سیاسی آن روز کشور 

به شرح عملیات والفجر مقدماتی می پردازد:
»منطقه ای که آمدید منطقه فّکه جنوبی یا منطقه 
عملیات والفجرمقدماتی است. این طرف استان میسان 
عراق به مرکزیت شهراالماره، پشِت سرتان تنگه چزابه، 
بعدش شهر بُستان، هویزه، سوسنگرد و ... اهواز است؛ 
تا شرهانی منطقه  قرار دارد که  فّکه شمالی  این طرف 
عملیاتی محرم، شهرموسیان و دهلران، و استان ایالم ادامه 
می یابد؛ این طرف هم منطقه عملیات فتح المبین، ارتفاعات 
رقابیه و میشداغ، دشت عباس، سایت 4و5 و شهرشوش 

قرار دارد که تا شهر اندیمشک و دزفول ادامه می یابد.
عراق  مکانیزه  لشکر۱   ۱359 سال  3۱شهریور  در 
به دستور اربابانش از این پاسگاه فّکه به کشور ما حمله 
کرد. بخشی از این لشکر مستقیماً رفت ارتفاعات رقابیه 
و میشداغ را گرفت، بعد هم رفت چنانه و دشت عباس، 
سایت 4و5 و تا کنار رودخانه کرخه روبه روی شهر شوش. 
بخشی از آن هم جدا شد رفت تنگه چزابه و شهر بُستان 
راگرفت و از اینجا هم به سمت شهر سوسنگرد رفت . 
لشکر ۱0 هم از شرهانی آمد، عینخوش، دشت عباس، 
سهراه قهوه خانه، پل نادری که قرار بود با هم ملحق شوند 
و شهرهای اندیمشک و دزفول را گرفت و از طالئیه هم 

منطقه  آمدید  کــه  منطقه ای 
فّکه جنوبی یا منطقه عملیات 
والفجرمقدماتی است. این طرف 
استان میسان عراق به مرکزیت 
شهراالماره، پشِت سرتان تنگه 
بُستان،  شــهر  بعدش  چزابه، 
هویزه، سوســنگرد و ... اهواز 
اســت؛ این طرف فّکه شمالی 
قرار دارد که تا شرهانی منطقه 
شهرموسیان  محرم،  عملیاتی 
ادامه  ایالم  استان  و  و دهلران، 
می یابــد؛ این طرف هم منطقه 
ارتفاعات  فتح المبین،  عملیات 
رقابیه و میشداغ، دشت عباس، 
سایت 4و 5 و شهرشوش قرار 
دارد که تا شــهر اندیمشک و 

دزفول ادامه می یابد.
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آمدند شهر اهواز را بگیرند. می خواستند خوزستان را کاًل 
از ایران جدا کنند.

در  امام  نماینده  رهبری،  معظم  مقام  زمان  درآن 
بود. دو  شورای عالی دفاع و شهید چمران، وزیر دفاع 
راه از یک کانال کندند قسمتی از آب کارون را داخل 
آن ریختند و منطقه دب حردان را آبیاری کردند. به این 
ترتیب، تانکهای دشمن نتوانست وارد شهر اهواز شود. از 
شلمچه آمدند داخل که شهر خرمشهر و شهر آبادان را 
بگیرند. جوانان خرمشهر و رزمندگانی که در خرمشهر 
بودند جلوی نیروهای بعثی ایستادگی کردند. ولی بعد 
از 34روز مقاومت به علّت خیانت رئیس جمهور وقت آن 
زمان )بنی صدر( که نگذاشت مهمات به خرمشهر برسد و 
بسیجیها وارد شهر خرمشهر شوند، قسمت غربی خرمشهر 
دسِت دشمن افتاد. وقتی خیانت بنی صدر برای امام و همه 

روشن شد، امام از فرماندهی کل قوا خلعاش کرد.
بنی صدر همراه رجوی، با لباس زنانه به خارج از کشور 
فرار کردند. از آن به بعد اتحاد رزمندگان اسالم، سپاه و 
ارتش و بسیج و جهاد بیشتر شد و عملیات هایی گسترده 
را علیه دشمن شروع کردند. در اولین عملیات )عملیات 
ثامن االئمه در شرق کارون( حصر آبادان شکسته شد. در 
عملیات بعد )عملیات طریق القدس(، شهر بُستان، تنگه 
چزابه و هفتاد روستای شهر بُستان آزاد شدند. در عملیات 
سوم یعنی عملیات فتح المبین از کنار رودخانه کرخه تا 
کنار رودخانه چیخواب ارتفاعات رقابیه، میشداغ، دشت 
عباس، سایت 4 و 5 بیش از 2500کیلومتر از خاکمان از 
دست بعثی ها پس گرفته شد. در عملیات چهارم، عملیات 
الی بیت المقدس، از بعد از دب حردان، کنار رودخانه کارون 
تا خرمشهر کنار اروند، شلمچه و یادمان شهدای هویزه 
پادگان حمید و طالئیه از لوث وجود بعثی ها پاک سازی 

شد. به این ترتیب، بیش از 5000 کیلومتر از خاکمان آزاد 
شد. عملیات پنج )عملیات رمضان( از شلمچه تا کوشک-

در خاک دشمن- و برای تنبیه متجاوز انجام شد. عملیات 
بعد از آن نیز یعنی عملیات محرم در شمال این منطقه، 
ارتفاعات حمرین انجام شد و شهر زبیدات عراق و هفتاد 

حلقه چاه نفت عراق به تصرف رزمندگان درآمد«.
در روایت دوم راوی به شدت تحت تأثیر فضای خاص 
و آکنده از احساس محدوده کانال کمیل قرار می گیرد 

هوای  و  حال  به  باتوجه  و 
مستمعان خود، به موقعیت 
تاریخچه  و  منطقه  مکانی 
دفاع مقدس و کلیات عملیات 
اشاره  مقدماتی  والفجر 
فقط  نمی کند.  مستقیمی 
سعی می کند به سرعت دربارۀ 
عملیات  در  رخ داده  اتفاقات 
البته دربرخی  بگوید.  سخن 
محدودی  مطالب  موارد 
ارائه می کند که کافی به نظر 

نمی رسد. 

ب-نقطهاوج
در این مرحله، به طور خاص بهتر است به موارد زیر اشاره 
شود: 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... . همچنین باید از بیان مباحث مورد 
اختالف بین ارتش و سپاه و نیز عرب و ایرانی و... اجتناب 

شود.

در روایت دوم راوی به شــدت 
تحــت تأثیر فضــای خاص و 
آکنده از احساس محدوده کانال 
کمیل قرار می گیرد و باتوجه به 
حال و هوای مســتمعان خود، 
به موقعیت مکانــی منطقه و 
تاریخچه دفاع مقدس و کلیات 
عملیات والفجر مقدماتی اشاره 

مستقیمی نمی کند.
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در روایت اول، روای پس از بیان فلسفۀ کامل انجام 
عملیات والفجر مقدماتی، به موانع فراوان ایجاد شده در 
منطقه اشاره و چگونگی ایجاد این موانع و شکل کلی آنها 

را ترسیم می کند.
»و اّما دشمن که از این شکست ها تجربه کسب کرده 
بود، این منطقه را به منطقۀ پدافند خود تبدیل کرد. 
کشورهای اروپایی ازموسیان تا تنگه چزابه کانالی به طول 
ِنودکیلومتر، عمق چهار تا پنج متر و عرض پنج تا شش متر 
برای دشمن کندند. در بیشتر جاهای این کانال هم سیم 
کارگذاشته  مین های ضدنفر  فوگاز،  بشکه های  خاردار، 
بودند. در بعضی جاها تا 3 کانال هم کنده بودند و بیش 
از ۱6ردیف انواع موانع را سِر راه رزمندگان کار گذاشته 
بودند. دشمن در این سرزمین، معادن مین با عمق بیش 

از500متر جلوی رزمندگان کارگذاشته بود.
سال  بهمن  هفدهم  شب  در  اسالم  رزمندگان   
۱36۱عملیات را ساعت 9:30 دقیقه با رمز یا اهلل، یا اهلل 
یا اهلل و مسافتی بین ۱3 تا ۱7کیلومتر راه شروع کردند. 
راهپیمایی هر یگانی فرق می کرد. در این رملی که شما 
االن با دست خالی آمدید و خسته شدید، آن عزیزان 
بارهایشان  می کردند.  حمل  تا 20کیلو  بین ۱4  باری 
متفاوت بود. بعضی ها پل و نردبان آورده بودند که از کانال 
عبور کنند، یکسری برانکارد برای حمل مجروح آورده 
بودند. یکسری مهمات آرپی جی، آرپی جی و تیربارچی، 
تیربارچی و مهماتش و آذوقه و آب. همه اینها بر وزن 
رزمنده اضافه می کرد. در بعضی جاها پاهایشان تا ساق 
داخل رمل می رفت، اما این مسافت را طی کردند، به موانع 
که می رسیدند باید با موانع می جنگیدند و از موانع عبور 
می کردند. بعد از عبور از موانع با سنگرهای کمین دشمن 

درگیر می شدند.

این مسیری که شما در آن نشسته اید، مسیر لشکر27 
و لشکر3۱ عاشورا بود، عزیزانی که وارد موانع شدند براثر 
درگیری با سنگرهای کمین دشمن و انفجار مین داخل 
را  مجروحها  شدند.  مجروح  یکسره  مین  میدان  معابر 
آوردند داخل این گودال گذاشتند که صبح عملیات از 
مسیر جاده با آمبوالنس به عقب انتقال دهند. چون این 
خاک مسیر ماشین رو نداشت، آنها را گذاشتند که صبح 
روز بعد بیایند دنبالشان. بقیه هم به راهشان ادامه دادند. 
اما بچه های قرارگاه کربال که از بچه های 8 نجف لشکر۱7 
و دوستان رزمنده دیگر بودند تا عمق 8کیلومتری داخل 

کشور عراق پیشروی کردند«.
را در عملیات  در روایت دوم، راوی وضعیت موانع 
والفجر مقدماتی شرح می دهد، اما اصل را بر شرح وضعیت 
موانع کانال کمیل و اطراف آن قرار می دهد که با توجه 
به هنرمندانه بودن بیان راوی تأثیر بسیاری بر مخاطبان 

می گذارد. 
»اینجا کجاست؟ اینجا قرارگاه کمیل است. ساعت 
ثابت نیا  احمد  فّکه،  پُرستاره  آسمان  توی  شب.   9:30
بچه هایش را )دست چپ شما ۱7، ۱8کیلومتر باالتر( 
دعوت کرد به شنیدن رمز عملیات. عملیاتی که بعدها 
به عملیات والفجر مقدماتی معروف شد. فرماندهان پشِت 

بی سیم رمز عملیات را گفتند.
 بسم اهلل الرحمن الرحیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک 
نستعین، ال حول و ال قوه ااّل بااهلل، الهی قد تری ما انا 
فیه. یا اهلل یا اهلل یا اهلل. به مظلومیت علی اصغر به پیش، 
آفتاب  این  توی  خط.  به  زدند  کمیل  گردان  بچه های 
سال  برویم  من  با  بیا  دقیقه  سه  دو  نمیکنم،  اذیتتان 
این بچه ها  با  تاریکی هوا  ۱36۱؛ 35 سال پیش توی 
بزن به دل رمل. رملی که تا دندان مسلح است. بیش از 
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شانزده نوع مانع جنگی جلوی راهت است. جوان می آیی 
با گردان کمیلی ها وارد عمل شوی. آمدند، زمینی که با 
عمق چندکیلومتر مین گذاری شده، مین های ایتالیایی که 
توی این زمین کاشته شده بودند، موانعی که جلوی راه 
این بچه ها بود نمونه ای از مانعی است که شما داخلش 
نشسته اید. دشمن درون کانال هایی را که یوگسالوی ها 
به دنبال پیمان ورشو برای آنان کنده بودند، پُر از موانع 
مختلف سیم خاردارهای حلقوی بشکه های فوگاز، تله های 

انفجاری کردند که جلوی راه این بچه ها را سّد کنند.
 از این کانال که آمدی باال دسِت راستت را نگاه کن. 
تپه تپه ها و پرچم قرمزهای کوچکی را روی زمین می بینی. 
اینجا کانال سوم است؛ کانال حنظله. یک کانال تیشکل، 
نفررو، یک متر در یک متر و نیم. حاج نادر می گفت »وقتی 
داشتیم توی این کانال ها رد می شدیم باید سرهایمان را 
خم  می کردیم آخر بعد از کانال سوم سطح زمین را کنده 
بودند و تیربارهایشان را در 20سانتی سطح زمین کاشته 
بودند«. بنویسید والفجر مقدماتی، بخوانید عملیات موانع. 

عملیات موانع یعنی این، تیرتراش هایی که سطح زمین 
کار گذاشته بودند می گفت باال سِر این کانال ها همین طور 
تیرهای رسام حرکت می کرد که می گفت اگر یک جوان 
بلند می شد از کانال می ایستاد تیر به پایش می خورد. 
خیلی ها که تیر به سرشان اصابت کرده بود به شهادت 
رسیدند، حاج ... )اسم فرد در صوت واضح نیست( می گفت 
»رفیقم سرش را آورد باال یک تیر خورد زیِر گلویش«. به 

مظلومیت علی اصغر به پیش...
کانالی  است.  کمیل  کانال  اینجا  کجاست،  اینجا   
که بچه ها هدفشان این بود بروند دسِت راست شما پل 
قزیله، سقوط االماره، فشار روی بصره. سال ۱36۱ اگر 
این عملیات کامالً موفقیت آمیز بود شاید صدام شکست 
اتفاقی  اّما چه  را می پذیرفت و جنگ ما تمام می شد. 
افتاد؟ چی شد بچه های گردان کمیل و حنظله حّد فاصل 
اینجایی که شما نشستید، ۱60، ۱70 قدم جلوترتان دو تا 
گردان پرپر شدند. حدود سیصد  تا جوان و نوجوان اینجا 

لب تشنه به شهادت رسیدند.

روایت راویان دفاع مقدس، منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی، اسفند 95
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ج-نقطهپایان
در خاتمه خط سیر مورد اشاره، ذکر خاطرات مربوط به ایام 
عملیات و خاطرات شهدا در منطقه عملیاتی و همچنین 
معنوی  مسائل  با  دفاع مقدس  نظامی  مباحث  پیوند 
معرفتی، موجب می شود مخاطب با دوران دفاع مقدس 
هرچه بیشتر آشنا شود و مفاهیم برخاسته از آن دوران را 
در زندگی امروز خود به کار گیرد. بنابراین، با درنظرگرفتن 
این مفروضات، راوی باید در نقطه پایان روایت بین دوران 
ارتباطی منطقی و معنادار  دفاع مقدس و زمان معاصر 
برقرار کند و روی مفاهیمی چند، مانند والیتمداری و 

جنگ عاشورایی و... تأکید کند. 
از  بعد  اول، جناب سرهنگ محسنی پور  در روایت 
شرح موانع و اتفاقات عملیات در قسمت قبلی، با بیان 
مجاهدت های رزمندگان در سرزمین فکه بحث خود را 
بدون پیوند زدن بین مطالب با شرایط کنونی جامعه و 
بدون استفاده درست و نتیجه گیری از مطالب زیبایی که 

در کل روایت بیان کرد، بحث خود را به پایان می برد:
»فرماندهان صبح که شد دیدند یکسری یگان ها براثر 
درگیری با کمین های دشمن و موانع زیادتری که سِر 
راهشان بوده نتوانسته اند از موانع عبور کنند، به همین دلیل 
به آنهایی هم که پیشروی کرده بودند دستور عقب نشینی 
دادند. اما گردان های کمیل و حنظله که نتوانستند به عقب 
برگردند، در محاصره باقی ماندند. دشمن پشِت سرشان را 
بسته بود. این قتگاه که در آن هستید هم داستان خودش 
قتلگاه  این جمع )جمع زخمی هایی که در  از  را دارد. 
کنونی فکه باقی مانده بودند( یک نفر زنده مانده است. 
جعفر ربیعی از تخریب چی های لشکر27 محمد رسول اهلل 
می گوید »باالی سِر قتلگاه یک نخل بود. من پشِت سِر 
آن نخل الی بوته های علف جان پناه گرفته بودم. اما براثر 

از  نداشتم.  بودم، آب هم  خونریزی، خیلی تشنه شده 
روی شبنم علف ها که دور و اطرافم بود شبنم ها را با زبان 
می گرفتم داخل دهان می بردم تا تازه شود ولی تشنگی ام 
برطرف نمی شد. شهیدی در چندمتری ام بود، هرجوری 
بود خودم را با آرنج دست هایم رساندم به آن شهید، قمقمه 
شهید را با دندان و سر فانوسقه اش باز کردم، گذاشتم بین 
دو ساعد دستم در قمقمه را با دندان باز کردم. همین که 
آمدم قمقمه را بلند کنم که آب بخورم، قمقمه از بین دو 
ساعد دستم ُسر خورد و افتاد روی رمل ها. رمل ها آبش را 
مکیدند و چیزی نصیب من نشد. این عزیز می گوید که 
براثر تشنگی از هوش می رفتم و دوباره به هوش می آمدم 
و صدای ناله این مجروحانی که اینجا بود می شنیدم. یکی 
امام زمان را صدا می کرد، یکی امام حسین را و یکی پس 
از دیگری براثر خونریزی و تشنگی به شهادت می رسیدند. 
تا روز پنجم دیگر صدای کسی نمی آمد. می گوید روز 
باالی سرم  نفر  دیدم چند  آمدم  به هوش  وقتی  پنجم 
هستند دیدم که عراقی هستند. عراقی ها من را به اسارت 
بردند«. آقای ربیعی به اسارت رفت، این عزیزان هم با لب 
تشنه اینجا به شهادت رسیدند. آقای ربیعی از اسارت که 
برگشت خاطره این قتلگاه را برای سید مرتضی آوینی 
تعریف کرد. بیستم فروردین سال ۱372 سید مرتضی 
آوینی با اکیپ همراهش که برای ساختن فیلم مستندی 
از این قتلگاه از این مسیر آمدند، پایش خورد به مین والمر 
و خودش و سعید یزدانپرست هر دو مجروح شدند و قبل 

از رسیدن به بیمارستان به شهادت رسیدند.
که  مهمان  خودمان  شهر  در  معموالً  ما  عزیزان 
می خواهد بیاید خانه مان می گوییم قدم روی چشم ما 
بگذارید و مهمان ما باشید ولی این تعارفی بیش نیست، 
چون هیچ مهمانی روی چشم هیچ صاحبخانهای قدم 
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نگذاشته، ولی شما مهمان شهدا هستید و شهدا دعوتتان 
مهمان   ۱396 سال  سه شنبه  آخرین  ایام  که  کردند 
ویژه شان باشید. گفتند قدم روی چشم ما بگذارید بیش از 
دویست و چهل چشم زیبای بهترین یاران امام با این خاک 
آمیخته شده و زیر قدمهای مهمانانشان قرار گرفته و شما 
قدم روی چشم آنها می گذارید. پس حاال که می آیید و 
مهمان ویژه شهدا هستید از شهدا عاقبت به خیری برای 
آنهایی که  برای  برای فرزندانتان،  خودتان خانوادهتان، 
حّقی به گردنتان دارند، برای همهشان دعا کنید چون 
شهدا حاجت خیلی ها را برآورده کردند. این عکسی که 
پشِت سرتان است، اولین عکسی است که وقتی آمدند 
در این قتلگاه از این قتلگاه گرفتند. عکس استخوان شهدا 
که بعضی از آنها از این خاکها بیرون مانده است، توی این 
عکس پیداست. پس دست خالی از پیش این شهدا بیرون 

نروید«.
در روایت دوم، راوی با ذکر برخی از اتفاقات صحنه 
نبرد و تمجید از مقاومت سلحشورانه رزمندگان اسالم، 
با زیرکی تمام سعی می کند بین مطالب متعدد دربارۀ 
مجاهدت های رزمندگان و مسائل روز ارتباط برقرار کند 
و دربارۀ مسئله نفوذ )که از دغدغه های اصلی ای است که 

دائم امام خامنه ای)مدظله( تذکر داده است( هشدار دهد.
»حاج آقا زود بگو گرم مان است. در یک کلمه رفیق، 
دقت کردی رفیقت که هیئت می آمد دیگر خبری ازش 
نیست. دیگرهیچ جا پیدایش نمی شود. گوش می دهید 
به صحبت های نائب امام زمان در سال های اخیر، همان 
عاملی که بعد از 35سال دارد از دل شهر ما جوان هایمان 
را تلف می کند چیست؟ نفوذ، نفوذ، نفوذ است. حواست 
بود. دشمن نفوذ کرد وسط پست های اینستاگرام و تلگرام 
و دلت را از مجلس امام حسین برد و جدا کرد یا نه. 

نفوذی میدانی یعنی چی؟ نفوذی یعنی این؛ سیدعبداهلل 
میرسپاسی سیزده ساله. این حنظله است. می گفت »یک 
ستون داشت از سمت چپ می آمد سمت ما همه شان 
لباس خاکی به تنشان بود و به پیشانی هایشان سربند 
قرمز بسته بودند. ما گمان می کردیم بچه های گروهان های 
بغلی می خواهند گردان ما ملحق شوند و با ما عمل کنند. 
رسیدند چند متری بچه های ما ...« نفوذی یعنی این. نفوذی 
نماز می خواند، نفوذی مثل ما لباس می پوشد، مثل شما 
اهل رفتن به مسجد است. ولی نفوذی می تواند دشمن 
باشد. سعید قاسمی می گفت »در اطالعات عملیات ما 
می خواندیم،  نماز  سرش  پشِت  جلو،  می فرستادیمش 
کجا  نیست  ازش  دیدیم خبری  مقدماتی  والفجر  قبل 
رفته، اسیر دشمن شده، چه اتفاقی برایش افتاده، هرچه 
گشتیم پیدایش نکردیم. چند هفته بعد رادیو عراق دیدیم 
صدای آشنایی می آید، من محسن صرب اهرابی هستم«. 
اطالعات این عملیات را برداشت و به عراق پناهنده شد. 
نفوذی یعنی آن نامردهایی که می گفتند اینجا بچه ها در 
این پنج روز محاصره آب و غذا برای خوردن نداشتند، 
می گفت دیگه فشنگ نداشتیم برای جنگیدن، تانکرهای 
دشمن آنجا شیرهایشان را باز می کردند آب در آن دشت 
ریخته می شد. منافقین می آمدند به زبان فارسی پشِت 
بلندگوها داد می زدند. بیایید بیایید که صدام بهتان امان 
داده است. قسم می خورد می گفت به خدا قسم یک دانه از 
بچه های ما دستش را بلند نکرد بگوید جلوی دشمن من 
تسلیمم، انّ الذین قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا تتنزل علیهم 
المالئکه. کانال کمیل است، کانال حنظله است، شما اگر 
جای این بچه ها بودید می دیدید تشنه تان شده است، 
احساس خستگی می کنید، چکار می کردید؟ می گفت 
»ولوله افتاد بین بچه ها، بچه ها برویم اسیر بشویم، جانمان 
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سالم بماند. سیدجعفر طاهری، قاری قرآن گردان کمیل 
بود رو کرد به بچه ها گفت بچه ها می خواهید برویم تسلیم 
بشویم، می رویم، ولی بچه ها اگر تلویزیون عراق فیلم ما را 
گرفت امام نگاهش به چهره ما افتاد به آقا گفتند آقا اینها 
در والفجر مقدماتی خودشان را تسلیم دشمن کردند امام 
خجالت کشید چی داریم جواب امام را بدهیم؟ این را 
که گفت بچه ها روحیه گرفتند ایستادند و جنگیدند. اصاًل 
شما لفظ امام را از این بچه های گردان کمیل و حنظله 
زیاد می شنیدید، لحظات آخر 
از  بی سیم چی  بود،  محاصره 
اینجا حاج هّمت را می گرفت. 
دارد  بی سیم  شارژ  »حاجی 
کانال  ته  از  می شود،  تمام 
بعثی ها دارند میآیند یکی یکی 
بچه ها را تیر خالص می زنند« 
سیدحسین می گفت »هّمت 
داشت به پهنای صورت گریه 
می کرد التماس می کرد تو را 
خدا بی سیم ات را قطع نکن، 
تو را خدا هرچی می خواهی 
بگویی بگو«. می گوید آخرین 
حرفی که زد این بود»حاجی 
برو سالم ما را به امام برسان 
بگو آقا یادت است گفتی بچه هایت حسین وار مقاومت 
کنند. اینجا بچه هایت حسین وار مقاومت کردند ماندند و 
تا لحظه آخر جنگیدند«. سنگر دل شهرت را فتح نکنند 
عزیز دلم، خسته شدی آمدی کانال کمیل، پناه آوردی به 
شهدا نمی دانم، ولی این شهدا نگذاشتند حرف امامشان 
روی زمین بماند. ظهر گرمای روز اول سال ۱397مردانه 

دستت را بگذار روی تربت این شهدا. بیعت ببند. نگذار 
حرف نائب مهدی فاطمه روی زمین بماند رفیق. نوحه 
می خواندم از حضرت آقا خطاب به آن پسر شهیدی که 
گله کرده بود به آقا. آقا جوان هایمان، آقا مملکتمان، اوضاع 
خراب است فساد زیاد است. فقط یک کلمه گفته بود 
گردان کمیلی های سپاه مهدی فاطمه به گوش باشید، 
جوانان عزیز، ما چشم به راهیم که شماها از راه برسید، 
نائب امام زمان که هیچ، خوِد امام زمان چشم به راه شما 
ابراهیم  امام هادی، مهمان  بچه ها ظهر شهادت  است. 
هادی شدید. ابراهیم هادی که اینجا نه تنها قتلگاهش 
است که مزارش است. اینجا زائرهای شهدا، حاج مهدی 
آقا، اینجا کانال کمیل است. اینجا فقط قتلگاه شهدا نیست. 
خوش آمدید به گلزار شهدای گردان کمیل و حنظله. تنها 
تفاوت اینجا با گلزار شهدا این است که دنبال سنگ مزاری 
نگردید. حاجی گفت »شهدای اینجا اینقدر انس گرفته 
بودند به نام مادرشان فاطمه، این الفاطمیون؟ بچه های 
فاطمیون، اینقدر انس گرفته بودند به نام حضرت زهرا که 
یک جاهایی در خلوتشان شاید در شب های این کانال یک 
جایی، دلشان خوب که شکست حضرت زهرا)ع( را مادر 
صدا زدند. مادر ما هم دوست داریم مثل تو بی مزار باشیم. 
شدند ابراهیم هادی، گردان کمیل. آنکه هر سال خواهرش 
می آید با حسرتی در این کانال را نگاه می کند. نمی دانم 
در جمع شما خواهر شهید هست، مادر شهید هست یا نه. 
خدا می داند، با حسرتی داخل این کانال را نگاه می کرد. 
گفتم حاج خانم از مادر آقاابراهیم چه خبر؟ )چند سال 
پیش( گفت حاج آقا مادر ما که از ندیدن ابراهیم هادی دق 
کرد و از دنیا رفت. مهمان های علیرضا بنکدار گوش کنید. 
گوش هایتان را تیز کنید، لب تشنه شدید صدای العطش 

علیرضا بنکدار به گوشتان می رسد.

سیدجعفر طاهری، قاری قرآن 
گردان کمیل بــود رو کرد به 
بچه ها گفت بچه ها می خواهید 
برویم تسلیم بشویم، می رویم، 
ولی بچه ها اگر تلویزیون عراق 
نگاهش  امام  گرفت  را  ما  فیلم 
به چهره ما افتاد به آقا گفتند 
آقا اینهــا در والفجر مقدماتی 
دشمن  تســلیم  را  خودشان 
کردند امام خجالت کشید چی 
داریم جواب امام را بدهیم؟ این 
را که گفت بچه ها روحیه گرفتند 

ایستادند و جنگیدند
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افتاده  حالت  همین  به  که  کمیلی  گردان  معاون   
بود گوشه کانال؛ دست و پای زخمی و باندپیچیشده. 
بود،  رفته  ازش  زیادی  آقا سید مدنی می گفت »خون 
تشنه شده بود، کنارم چند ساعتی که زنده بود، می دیدم 
را  گوشم  می خورد.  تکان  دارد  لبهایش  هرازچندگاهی 
می بردم نزدیک. دیدم با صدایی خسته می گوید »آقاسید 
تشنهام، آب نرسید«. آب نداشتیم بهش بدهیم. به خدا 
بچه ها اینجا آب آوردند به من بدهند، آب بخورم. خدا 
می داند خجالت کشیدم. از حال می رفت، به هوش می آمد، 
می گفت »سید به خدا جیگرم دارد می سوزد آب نرسید« 
چندساعتی کنارم افتاده بود، دیگه هرچی صدایش زدم، 
علیرضا علیرضا. سی و پنج سال پیش جواب سید را اینجا 
نداد، شما صدایش بزنید ببینید جواب شما را می دهد. 
بود،  آخه علیرضا بنکدار توی وصیتنامه اش آرزو کرده 
خدایا من دوست دارم مثل بچه های مفقوداالثر مادرم 
فاطمه که بدن هایشان افتاد و بی مزار شدند، بدنم برنگردد.

عملیاتی منطقه در روایتهدفمند مؤلفههای
والفجرمقدماتی

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

باشد.

بی تردید، روایت در هریادمان باید به مانند یک سناریو 
اصلی  اجزای  باشد.  مشخص  و  معین  محتوایی  دارای 
این سناریو ابتدا در ذهن راوی شکل می گیرد و سپس 
ارائه  مخاطب  به  راوی  داشته های  به  بسته  هنرمندانه  
می شود. در حقیقت هر روایت باید در برگیرنده پاسخ به 
چند پرسش اساسی باشد:۱. این منطقه کجاست؟ این 
پرسش در برگیرندۀ موقعیت جغرافیایی منطقه است، 2. 
چه عملیات یا اتفاقاتی در این منطقه رخ داده است؟ پاسخ 

به این سؤال نیز در بردارنده 
به  مربوط  مباحث  شرح 
عملیات نظامی و اقتضائات آن 
است، 3. چرا این مباحث باید 
این پرسش که  گفته شود؟ 
به نوعی اصلی ترین سؤال در 
ماهیت روایت است، ناظر بر 
ارائه یکسری مفاهیم مرتبط 
با گفتمان انقالب اسالمی و 

دفاع مقدس است. 
 روایت دفاع مقدس یکی 
از دشوارترین و درعین حال 
مسئولیت ها  ارزشمندترین 
است.  عملیاتی  مناطق  در 
هنر اصلی راوی این است که 

ترکیبی متجانس از پاسخ به پرسش های سه گانه فوق را 
بسته به نیاز مخاطب بدهد. درواقع، مفاهیم و موضوعات 
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. 

به  که  کمیلی  گــردان  معاون 
گوشه  بود  افتاده  حالت  همین 
کانال؛ دســت و پای زخمی و 
مدنی  سید  آقا  باندپیچیشده. 
ازش  زیادی  می گفت »خــون 
رفته بود، تشــنه شــده بود، 
زنده  که  چندســاعتی  کنارم 
بود، می دیــدم هرازچندگاهی 
لب هایش دارد تکان می خورد. 
گوشــم را می بــردم نزدیک. 
دیدم با صدایی خسته می گوید 
»آقاسید تشنه ام، آب نرسید «. 

آب نداشتیم بهش بدهیم. 
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بنابراین، با درنظرگرفتن محدودیت زمانی و گستردگی 
مطالبی که هر راوی با آن مواجه است، این روایت ها باوجود 
نکات مثبت و ارزنده آنها کاستی هایی دارد که تقویت آنها 
به غنای روایت و تبدیل آن به یک روایت مستند و متقن 

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

می توان برای ارزیابی در نظر گرفت، عبارتاند از: 

الف-بایدها:
۱. بیان مشخصات جغرافیایی و تاریخی منطقه

2. شرح موضوعات عملیاتی یادمان و اشراف به 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

6. روایت دقیق و مستند )متقن(
7. برقراری ارتباط صحیح بین مباحث دفاع مقدس و 

مسائل روز
8. جامعیت روایت و تناسب آن با یادمان 

9. تبیین روشمند مسائل حماسی و معرفتی
ب-نبایدها:

۱. پرهیز از ارائه آمار و اطالعات نادرست
2. پرهیز از اغراق و مبالغه

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

5. اجتناب از داستان سرایی و تأکید بر متأثر کردن و 
گریاندن مخاطب

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

آسیبشناسیوارزیابیروایتهاییادمانهای
فکهوکانالکمیل)اسفند96(

باتوجه به اینکه منطقه فکه و اطراف آن )همانند چذابه 
و شرهانی و...( از فلش های حمله رژیم بعثی به خاک ایران 
و یکی از مناطق استراتژیک و اصلی مقابله با ارتش عراق 
و سازمان منافقین )مجاهدین خلق( بودند، عملیات های 
بزرگ و کوچک متعددی در آن رخ داده است که باتوجه 
به این موضوع راوی منطقه فکه باید عوارض متعدد طبیعی 
و مصنوعی در آن را به خوبی بشناسد تا بتواند منطقه را 
به خوبی شرح دهد. راوی باید عالوه بر تسلط بر وضعیت 
والفجر  چون  متعددی  عملیات های  زمینه  در  منطقه، 
و... اطالعات  مقدماتی، والفجر یک، محرم، فتح المبین 
کاملی داشته باشد تا بتواند اطالعات مورد نیاز را به خوبی به 
مستمع منتقل کند. شناخت میزان پیشروی و فرماندهان 
سرشناس و اتفاقات متعددی که در این عملیات ها رخ 
داده است می تواند پلی باشد تا راوی به مباحث معرفتی 
خود وارد شود و مفاهیمی چون تکلیف مداری و مقاومت 
فوق العاده رزمندگان این عملیات ها -به ویژه عملیات والفجر 

مقدماتی- را تا حد امکان به تصویر بکشد.

ـروایــتاول)روایــتجنــابســرهنــگ
محسنیپور(

الف-نقاطقوت
نقطه قوت اصلی این راوی بزرگوار چهارچوب داشتن روایت 
و دادن اطالعات بسیار خوب دربارۀ منطقه عملیاتی والفجر 
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مقدماتی و همچنین کلیت عملیات های دفاع مقدس است. 
ایشان با تجربۀ فراوانی که با سال ها حضور به عنوان راوی 
استقراری منطقه فکه کسب کرده، توانسته است مطالب را 
با دسته بندی بسیار دقیقی برای مخاطبان خود بیان کند.

ب-نقاطضعف
تنها ضعفی که در روایت این روای وجود دارد کم پرداختن 
به نقطۀ پایانی و ارتباط ندادن اتفاقات و حوادث عملیات و 
فرهنگ شهدا با شرایط کنونی جامعه است. همانطور که 
اشاره شد ایشان تسلط فراوانی بر تاریخچه منطقه فکه و 
عملیات های متعدد رخداده در آن و یگان های مؤثر در 
عملیات ها و... دارد که إنشاءاهلل در صورتی که بتواند تمرکز 
بیشتر بر پایان روایت خود داشته باشد می تواند یک روایت 
استاندارد و باکیفیت تری )بر اساس معیارهای ترسیم شده 

در این مجله( ارئه کند. 

ـروایتدوم)حجتاالسالمسلیمانی(
الف-نقاطقوت

با توجه به این موضوع که مؤلف خود در زمان ضبط روایت 
از مستمعان راوی بودهام، نقطه قوت اصلی ایشان را توان او 
در ایجاد ارتباط بین حوادث گوناگون در دورۀ دفاع مقدس 
و شرایط کنونی جامعه و بیان درس های متعددی می دانم 
که می توان از تاریخ دفاع مقدس آموخت. ایشان با دقت 
در ظرایف حوادث، عملیات ها را چنان دقیق روایت و در 
ذهن مخاطب ترسیم می کند که مخاطب مجذوب روایت 
می شود و سفری ذهنی به دوران دفاع مقدس می کند و 

مطالب در عمق جان او اثر می گذارد. 

البته حضور در منطقۀ بسیار معنوی و خاص کانال 
کمیل و مستمعانی مستعد که تازه از قتلگاه فکه خارج 
شده اند و قلوب آمادهای برای ریختن اشک و شنیدن 
سخنان احساسی دارند قطعاً به ایشان را در بیان روایتشان 

بسیارکمک کرده است.

ب-نقاطضعف
اصل  به  نپرداختن  محترم  راوی  این  بزرگ  ضعف 
به ویژه عملیات   - فکه  عملیات های رخ داده در منطقه 
والفجر مقدماتی- است که موجب گنگی بخشی از روایت 
ایشان و نیز باعث شده مخاطب به شناخت دقیقی از 
آنچه راوی درحال بیان آن است دست نیابد. طبیعتاً اگر 
مخاطب شناخت درستی از منطقه عمومی فکه و عملیات 
والفجر مقدماتی نداشته باشد نمی تواند با اتفاقات کانال 
کمیل ارتباط خوبی برقرار کند و این موضوع بخشی از 
کار راوی محترم را زیر سؤال می برد و بی نتیجه می کند. 
نتیجه آنکه، اگر راوی به منطقه فکه و عملیات والفجر 
مقدماتی اشاره مناسبی می کرد، می توانست تأثیر بیشتری 

بر مخاطب خود بگذارد. 
***

شایان ذکر است که ما در این مقاله یک روایت از هر 
راوی را مبنای تحلیل قرار داده ایم که این خود ضعفی جدی 
در تحلیل ایجاد می کند، چراکه ممکن است راوی گرامی 
فقط در این یک روایت ضعف یا قوت خاصی را بروز داده 
باشد. به عبارت دیگر، نمی توان بر مبنای یک روایت درباره 

شکل کلی روایتگری یک راوی تحلیلی درست ارائه کرد.
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