یادمان شهدای فتح المبین

این عملیات در دوم فروردین  ۱۳۶۱بعد از حدود  ۱۸ماه از شروع جنگ ایران و عراق ،با رمز«
یازهرا(س)» آغاز شد

امام خامنه ای در یازدهمین روز از فروردین ماه سال  ۱۳۸9با حضور در این یادمان خطاب به
جوانان میهن فرمودند « :عزم راسخ شما ،هوشمندی و بصیرت شما ،ایستادگی و قاطعیت و

شجاعت شما میتواند همهی دشمنان را هرچند بظاهر بزرگ و نیرومند باشند ،به شکست بکشاند ».

یادمان زیارتی فتح المبین در نزدیکی شهرستان شوش واقع شده و با توجه بر برگزاریاردوهای راهیان نور دانش آموزی در چندین ماه سال بازدید کننده دارد .این یادمان با نظر به
وجود شیارها و پرداخت های هنرمندانه جذابیت و حال و هوای جالبی دارد .محل یادمان بهانه
ای است تا زائرین راهیان نور با عملیات بزرگ و تعیین کنندۀ فتح المبین آشنا شوند.
دسترسی زائرین راهیان نور به این یادمان با صفا در غرب شهر دانیال نبی (س) کار سختی نیست
ولی دل کندن از حال و هوای دوست داشتنی اش حقیقتاً دشوار و مشکل است .حضور در محفل
خاطرات فتح المبین دستاویزی است تا ضمن تنفس در هوای غرور آفرین نوروز ،با جغرافیایی
جبهه خوزستان نیز آشنا شویم .یکی از پیچیدگی های نبرد در خوزستان همین شکل عوارضی
است که در زیاتگاه فتح المبین مشاهده می شود .این آشنایی دریچه ای است تا عظمت کار
طراحان عملیات فتح المبین را بهتر درک کنیم.
احمد متوسلیان ،محمد ابراهیم همت و محمود شهبازی از جبهه های غرب آمده بودند و حسن

باقری روی نقشه توجیهشان می کرد .به باقری کنایه می زدند که فکر می کردیم اطالعات مهمی
بهمان می دهید .انگار این جا به جای منطقه ،نقشه نشان آدم می دهند و آدم را روی کاغذ توجیه
می کنند .باقری گفت برادر احمد توجیه در جنوب متکی به نقشه است و شرایط با جبهۀ غرب
فرق دارد .منطقه وسیع است و آن قدر شیار و ارتفاع هست که کامالً با غرب و آنچه شما می
توانید از باالی ارتفاع دو سه هزار متری ببینید کامالً متفاوت است .اطالعات نقشه ها حاصل یک
سال کار شناسایی میدانی و عکسبرداری هوایی متوالی از منطقه است .اگر بخواهید در دشت ها
و تپه ماهورهای جنوب بدون نقشه حرکت کنید در همان قدم اول زمینگیر می شوید .باقری آنها
را به منطقه برد ،توجیهشان کرد و با دوربین تک تک عارضه ها را نشانشان داد .احمد به شهبازی و
همت گفت حق با برادر باقری است این جا بدون نقشه نمی شود هیچ کاری کرد.

در این منطقه تعدادی از رزمندگان قرارگاه فجر به فرماندهی شهید بقایی با دشمن درگیر شدند
که به شهادت چند تن از آنها منجر شد .نامگذاری شیارهای یادمان بیاد همان شهدا انجام شده
است.
هشت شهید گمنام از سال  ۱۳۸0در این یادمان میزبان دلهای مشتاق زائرین هستند.
عملیات فتح المبین
*منطقه :جبهه جنوبی – شوش و دزفول
*رمز :یا زهرا (سالم اهلل علیها)
*تاریخ ۶۱/۱/2 :تا ۶۱/۱/۱0
*هدف :آزاد سازی منطقه غرب دزفول و جاده دزفول – دهلران و تامین اندیمشک ،شوش ،
دزفول و جاده اندیمشک – اهواز
*وسعت منطقه آزاد شده  2400 :کیلومتر مربع
پیش از شروع عملیات محسن رضایی فرمانده وقت سپاه برای رسیدن به اطمینان قلب به قرآن
م مَا فِی
مراجعه کرد .آیۀ  ۱۸سورۀ فتح (لَقَدْ رَضِیَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَۀِ فَعَلِ َ
م فَتْحًا قَرِیبًا) آمد و نام عملیات از آیات همین سوره اقتباس شد.
م وَأَثَابَهُ ْ
م فَأَنزَلَ السَّکِینَۀَ عَلَیْهِ ْ
قُلُوبِهِ ْ
پیروزی رزمندگان اسالم در عملیات شوق آفرین فتح المبین موجی از شادی و شعف را در
سراسر ایران گستراند و موجب تقویت روحیۀ جبهه ها شد .بازتاب داخلی و خارجی فتح المبین
بیانگر این واقعیت است که پس از گذشت  ۱۸ماه از آغاز جنگ ،سازمان رزمی نیروهای ایران به
جایگاه قابل قبولی رسیده بود و همین امر مقدمه آزادسازی خرمشهر گردید.
صدام که در روز نخستین جنگ مصاحبه اش را نیمه تمام گذاشته بود تا  ۳روز بعد در اهواز آن
را تمام کند ،مجبور به پذیرش شکست شد ولی در اقدامی مضحک برای جلوگیری از تخریب

چهره بین المللی خود فرار ارتش بعث را عقب نشینی تاکتیکی خواند .فضاحت شکست به حدی
بود که وی برای سرپوش گذاشتن بر ضعف ارتش عراق ،گفت:
«من از کلمۀ اسیر نفرت داشته و دارم ،ولی برادران طبیعی است که در جنگ ها نظامیانی اسیر
می شوند .آنهایی که به اسارت در آمده اند جزو نیروهای بی تجربه بوده اند».
یادمان شهدای فتحالمبین در  ۸کیلومتری شمالغربی شوش و در غرب رودخانه کرخه قرار
دارد که در این منطقه تعدادی از رزمندگان قرارگاه فجر به فرماندهی شهید مجیدبقایی که
۶روز مانده به عملیات فتحالمبین قصد رخنه به سنگرهای دشمن در این منطقه داشتند در 9شیار
که بعدها به نام شیارهای المهدی ،شیخی ،شلیکا ،خِنِگ ،محالت ،شیرعلیسلطانی ،شهید ربیعی،
شهید میرزایی و شهید ترکی معروف شدند با سنگرهای کمین دشمن درگیر شده و تعداد زیادی
از آنها در این شیارها به شهادت میرسند.

در  ۱9دیماه  ،۱۳۸۱هشت شهید گمنام توسط مردم شهیدپرور شهرستان شوش تشییع و در این
یادمان به خاک سپرده شد و در کنار آنها نیز برخی از شیارهای عملیاتی به صورت بازسازی
شده قرار دارند که یادآور نبرد حماسی رزمندگان در این منطقه است.
عملیات فتح المبین از عملیات های نظامی ایران بر علیه نیروهای عراق ،در فروردین  ۱۳۶۱در
خالل جنگ ایران و عراق بود ،که با تلفات باالی انسانی پس از هفت روز نبرد سنگین و با پیروزی
قاطع نیروهای ایرانی و عقب نشینی ارتش بعثی عراق ،به پایان رسید.

این عملیات در ساعت سی دقیقه بامداد روز دوشنبه  2فروردین  ۱۳۶۱در جبهه جنوبی بعد از
حدود  ۱۸ماه از شروع جنگ ایران و عراق ،در منطقه غرب شهرهای دهلران و شوش با وسعت
حدود  2٫۵00کیلومتر مربع در استان خوزستان با رمز« یازهرا(س)» آغاز شد.
طرح ریزی عملیات فتح المبین از اواسط آبان  ۱۳۶0آغاز شده بود ،بسیاری بر این باورند که این
عملیات نقطه عطف جنگ ایران و عراق است ،که در نهایت منجر به بیرون راندن نیروهای عراقی
از بخش بزرگی از خاک خوزستان شد.
هر چند برخی دیگر از مفسران جنگ ،عملیات بیت المقدس را تعیین کننده ترین عملیات در
طول جنگ ایران و عراق می دانند.
عملیات فتح المبین باعث آزادسازی  2٫400کیلومتر مربع از سرزمین های اشغالی ،شامل ده ها
بخش و روستا و نیز چندین جاده ارتباطی مهم شد ،همچنین شهرهای دزفول ،شوش ،اندیمشک و
پایگاه هوایی دزفول نیز ،از دید و تیر مؤثر ارتش عراق خارج گردید.
عملیات فتح المبین با فرماندهی مشترک ارتش و سپاه پاسداران و با استعداد  ۳۵گردان از
نیروهای ارتش و  ۱00گردان از نیروهای سپاه پاسداران ،در مقابل  ۷تیپ زرهی 20 ،تیپ پیاده،
 ۱0گردان توپخانه ارتش عراق که معادل با حدود  ۸0٫000تا  ۱۶0٫000نفر نیرو بود ،اجرا گردید.
هدف نیروهای ایرانی محاصره نیروهای عراقی بود که بتوانند آنها را در بیرون از شهرهای
دزفول و شوش متوقف کرده و از سقوط یا تصرف شهر دزفول نیز جلوگیری نمایند.
نیروهای ارتش ایران تحت فرماندهی علی صیاد شیرازی ،در شب دوم فروردین ،عملیات زرهی
خود را آغاز کردند .این عملیات با یورش موج انسانی توسط نیروهای سپاه پاسداران به
فرماندهی محسن رضایی ،همراهی می شد .هر یک از یورش های موج انسانی ،در حدود ۱٫000
نفر از نیروهای سپاه پاسداران و بسیج را شامل می شد .یادمان شهدای فتح المبین در هشت
کیلومتری شمال غربی شوش و در غرب رودخانه کرخه ساخته شد ،انتخاب این زاویه از شهر
شوش برای ساخت یادمان شهدای فتح المبین هم علت خاصی دارد؛ زیرا یکی از عملیات های
بزرگ در دوران دفاع مقدس ،به جبهه شوش باز می گردد.
در آن روزهای سرنوشت ساز و در آستانه ی انجام عملیات فتح المبین در هشت کیلومتری
شمالغربی شوش و در غرب رودخانه کرخه اتفاقی به وقوع پیوست که تاریخ این سرزمین هرگز
آن را فراموش نخواهد کرد.

در  ۱9دی  ،۱۳۸۱مردم شهر شوش ،هشت شهید گمنام را تشییع و در این یادمان به خاک
سپردند ،در کنار آن هم برخی از شیارهای عملیاتی ،به صورت بازسازی شده ،قرار دارند که
یادآور نبرد حماسی رزمندگان در این منطقه است.
یکی از اتفاق های به یادماندنی در این محل ،حضور رهبر معظـم انقالب اسالمی ،حضرت آیت
اهلل امام خامنــه ای (مدظله العالی) در محل این یادمان است که به  ۱۱فــروردین ۱۳۸9برمی
گردد.

