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خبرگزاری میزان
نمایی از فیلم «تنگه ابوقریب»

در گفتوگوی«ایران» با ناصر شفق از مدیران پرسابقه فرهنگی مطرح شد

سینمای دفاع مقدس نباید مصادره به مطلوب شود
اسماعیل علوی  -مرجان قندی

ســینمای دفــاع مقدس ،عنــوان گونــهای از هنرهفتم اســت که در آغــاز دهه 60
شــکل گرفت و با تولید آثاری درخشــان ،خیلی زود توانست جایگاه شایستهای
در سینمای ملی کشور بهدســت آورد .با پایان یافتن جنگ تحمیلی و بازگشت
رزمندگان از جبهههــای جنگ ،اینگونه ســینمایی وارد مرحله تازهای از حیات
هنری خود شده و با شتابی چشمگیر به سینمایی پرمخاطب مبدل شد ،تا آن جا
که برخی تولیدات آن توانســت بیش از  7میلیون نفــر از جمعیت  50میلیونی
کشــور در آن زمان را به سالنهای نمایش بکشــاند و سینمای ارزشی – اعتراضی
را نمایندگی کند .درخشش ستاره بخت این ژانر پرطرفدار اما در سپهر سینمای
کشــور دیری نپایید و به رغم کارنامهای قابل قبول و کولهباری از تجربه به تدریج
روبه افول نهاد .ارزیابی علت و چرایی این اتفاق ،موضوع گفتوگوی «ایران»
با ناصر شــفق رئیس اسبق انجمن سینمای دفاع مقدس و از مدیران با سابقه در
این عرصه است که پیش رویتان قرار دارد.
ëëطی  ۴دهه گذشــته فیلمهــای کوتــاه و بلند
داســتانی و مســتند ،همچنیــن ســریالهای
تلویزیونی متعددی بــا درونمایه فرهنگ ایثار
و شــهادت به روایــت تاریــخ و ترویج فرهنگ
دفاع هشت ســاله پرداختهاند که به مجموعه
این تالشها ،ســینمای دفاع مقــدس اطالق
میشــود .تالشــی که البته همه به یــک اندازه
موفق نبودهاند .ارزیابی شــما بهعنوان کســی
کهازســال 61درســینمایدفــاعمقدسنقش
مدیریتی و تصمیم گیری ،حتی تصمیمسازی
داشتهازوضعیتامروزسینمایدفاعمقدس
چیست؟
در ابتدا از روزنامه وزین «ایران» برای فرصتی
کــه فراهــم آورد تــا درخصــوص ســینمای
توگویــی جــدی دربگیرد
دفــاع مقــدس گف 
تشــکرمی کنم .اما در پاســخ ســؤال شما باید
به صراحت بگویم ،این روزها حال ســینمای
دفــاع مقــدس خوب نیســت ،منشــأ آن هم
عدم سازماندهی منسجم فرهنگی است .در

اوایل وقتی اولین واحد ضبط وقایع جنگ که
سینمای دفاع مقدس برپایه آن استوار است،
شــکل گرفت ،با آنکه امکانات بسیار ابتدایی
بــود ،اما انگیزه ،خلوص نیــت و هدفگذاری
فرهنگــی ،منجــر بــه ثبــت صحنههایــی
منحصربــه فــرد ازعملیاتها و حــال وهوای
رزمنــدگان در آن روزها شــد .اگرچه شــهدای
بسیاری نیز تقدیم شد ،اما تصاویری که صدا
وســیما درطــول این چهل ســاله پخش کرده
و میکنــد حاصل زحمات و فــداکاری افراد و
مجموعه هایــی ،از جمله گروه چهل شــاهد
اســت که فکر میکنم از جمع آنان سه ،چهار
نفــری بیشــتر باقی نمانــده باشــند و بقیه در
راه آرمانهــای خود جــان باختهاند .فعالیت
جمع مستندســازان تاریخ جنگ از کردستان
آغاز شــد و با شروع جنگ تحمیلی به جنوب
رفته و در طول 8سال دفاع مقدس ،همه جا
رزمندگان را همراهی کردنــد .اوایل ،کار ثبت
تصاویر با مقاومــت فرماندهان و همینطور

رزمنــدگان مواجه بود ،چرا که آنان حضور در
قاب دوربین را مغایر با خلوص و مصداق ریا
قلمداد میکردند .همین هم کار را با مشکل
روبهرو میکرد.
بــه یاد دارم وقتی بــه فرماندهان میگفتیم،
هر یک از شــما بایــد یک دوربین یــا حداقل
یک ضبط صوت کنارتان باشد تا وقایع ثبت
تاریخی شــوند ،نمیپذیرفتنــد .حتی برخی
از آنــان از گرفتن عکس یــادگاری هم امتناع
داشتند تا به خلوص نیتشان خدشهای وارد
نشــود .ایــن روحیه در اغلــب جبههها حاکم
بــود و فرماندهــان از اینکه موفقیتــی به آنان
منتســب شود بشــدت پرهیز داشــتند و کلیه
موفقیتهــا را بــه دیگــران ،بویژه بســیجیان
نسبت میدادند و از منیت به دور بودند .این
جلوه و تجلی حقیقی جبهههــا در آن روزگار
بود و سینمای دفاع مقدس نیز با بازتاب این
روحیه وتفکر ،کار خود را آغازکرد و به مصداق
«ســخن کــزدل برآیــد الجرم بردل نشــیند»
مــورد اســتقبال عمومی قــرار گرفــت .مردم
هنوز هم از فرهنگ اخالص و ایثار اســتقبال
میکنند و ما آن را در تشییع پیکر سردار قاسم
سلیمانی به وضوح شاهد بودیم.
ëëآیاهنوزایننسبتدرسینمایدفاعمقدس
برقراراست؟
هرکجــا که آزاداندیشــی و فــداکاری در راه آن
وجود داشته باشد ،فرهنگ دفاع مقدس هم
حضور دارد.از این جهت این ظرفیت همواره
فراهم اســت که نســبت میان فرهنگ دفاع
مقدس و سینمای دفاع مقدس برقرار شود.
امااینسینمادرمسیرخوددچارآسیبهایی
شده و آنگونه که باید فرهنگ دفاع مقدس را
نمایندگی نمیکند ،چرا که در حصار استفاده

جناحــی گرفتار آمده اســت .ما دراساســنامه
انجمن سینمای دفاع مقدس بند 6آن داریم
که هرکس با هر دین و آیین و با هر زبان و هر
اندیشــهای میتواند عضو انجمن ســینمای
دفــاع مقدس باشــد و بــه کار تولید بپــردازد.
این نگــــــاه آزادانــدیشـــانه ،برگرفته از حریت
نهفتــه در فرهنــگ دفــاع مقــدس میتواند
حصارهــا را درهــم بشــکند و این نوع ســینما
را از ســطح ملــی و اقبــال عمومی برخــوردار
سازد.متأسفانه ازهمان ابتدابوروکراسی های
موجــود ظرفیــت و گنجایــش فرهنــگ دفاع
مقدس را نداشت ،از اینرو بدون درکی از آن،
فرصتهــای بزرگــی به هدر رفــت طوری که
هنوز حجم قابل توجهی از فیلمهای مستند
و خاطــرات ناب آن دوره که از ارزش فرهنگی
برخــوردار می باشــد ایــن طــرف و آن طــرف
یــا از بین رفته یا در حال از بین رفتن اســت و
به ســینمای دفــاع مقــدس راه نیافتــه ،حال
آنکه برای تهیه آنها چندین نفر به شــهادت

رســیدهاند .خود من  73قطعــه عکس و 28
نوار کاست شــهید باکری را به ستاد جشنواره
شــهدای آذربایجان دادم که معلوم نیســت
چــه سرنوشــتی پیــدا کردهانــد .نمونــه ایــن
بیاعتناییها موجب شــده تا ســینمای دفاع
مقدسآسیبببیند.
ëëآیادالیلدیگریمیتوانبرایافولسینمای
دفاعمقدسبرشمرد؟
اولین فیلمهایی کــه با عنوان و موضوع دفاع
مقــدس اکران شــد با حمایــت ســازمانها و
ارگانهــای دولتــی بــود .از مقطعــی کــه ایــن
حمایتهــا کمرنــگ یا گزینشــی شــد ،فیلم
دفــاع مقــدس هــم بــا لطمــه کمــی و کیفی
مواجه گردید .چرا که سینمای دفاع مقدس،
ســینمای پرخرجی اســت و بــرای تولید اثری
فاخر نیازمند حمایت نهادها وســازمانهای
دولتی میباشد .این موضوعی پذیرفته شده
و در راســتای بــه رخ کشــیدن اقتــدار و تقویت
بنیه دفاعی در کلیه کشــورها ،حتی امریکا که

حریت نهفته در
فرهنگ دفاع
مقدس میتواند
حصارها را درهم
بشکند و این نوع
سینما را از سطح
ملی و اقبال
عمومی برخوردار
سازد .متأسفانه
از همان ابتدا
بوروکراسی های
موجود ظرفیت و
گنجایش فرهنگ
دفاع مقدس را
نداشت ،از اینرو
بدون درکی از
آن ،فرصتهای
بزرگی به هدر
رفت

دارای اقتصاد خصوصی است امری معمول
ومتداول است .به قول استاد شهریار؛ با بادیه
نشینی نمیشود کاخ پاسارگاد ساخت.بدون
حمایتدولتصفویهنمیشودمسجدشیخ
لطفاهلل وســایر بناهای باشــکوه را ســاخت.
همچنیــن بــدون قاجاریــه کمال الملــک به
وجــود نمیآیــد .آفــت دیگــری کــه بــه افول
ســینمای جنــگ انجامیــده آن اســت کــه در
دهههــای اخیر برخــی از ارگانها خــود اقدام
بــه تولید فیلمهــای دفاع مقدســی میکنند
که بهدلیل عدم توان رقابت با ســایر ژانرهای
سینمایی ،به ســینمای دفاع مقدس آسیب
میرســانند و حاصل کارشان ،فاصله گرفتن
ســینمای دفــاع مقــدس از ســینمای ملــی
اســت .موضوع دیگر اینکه صنعت سینما با
چرخه اقتصادی حداقل  2الی  3هزار ســالن
نمایش به گــردش درمیآید .به این معنا که
شما بایستی این تعداد سالن سینما در اختیار
داشته باشی تا بتوانی کارسینما انجام دهی و
مــوج آفرین و تأثیرگذار باشــی .موضوع دیگر
کــه از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت آنکه
سینمای دفاع مقدس بایستی جلوه و منظر
بلندترین ســجایای بشــری باشــد که توســط
رزمنــدگان برای نســلهای بعــدی بهعنوان
میراث بران شــرف و شهادت ودیعه گذاشته
شــده اســت .امــا متأســفانه میــراث خــواران
شــرف و شــهادت ،ســینمای دفاع مقدس را
در تیــول خود گرفتهاند و ارزشهای انســانی،
آزادیخواهــی و حریــت آن را کمرنــگ و کــم
جلوه کردهاند .جوهره سینمای دفاع مقدس
ارزشهای انسانی ،اخالق و شرف و مردانگی
است .مادامی که سینمای دفاع مقدس فاقد
چنیــن ارزشهایی باشــد در ذائقه تماشــاگر
جای نمیگیرد .سینمای دفاع مقدس تا این
آفتها را از خود دور نکند نمیتواند شــانه به
شانهسینمایملیبایستدوموجآفرینباشد.
در دهــه  60و 70این مســائل نبــود و مخالف
وموافــق برای مــا فرقی در موردشــان مطرح
نبــود .زمانــی آقــای کیمیایــی از فیلمســازان
مشهور سینما آمد و گفت من میخواهم یک
فیلم ضد جنگ بسازم ،شما اجازه میدهید!
من گفتم خــودم تهیهکنندهات میشــوم.ما
هم حمایت کردیم تا ایشــان فیلــم «فریاد»
را ســاخت .مــا همــه در یــک کشــور زندگــی
میکنیم .عقیده موافق و مخالف را باید با هم
داشته باشیم و نمیتوانیم به یک گروه فکری
خــاص تکیــه کنیم.ســینمای دفــاع مقدس
متعلق به جریان خاصی نیست .همانطور
که در تشییع پیکر قاسم سلیمانی که چهرهای
ملــی بــود و متعلق به قشــر و جنــاح خاصی
نبود ،همه آمدند .سینمای دفاع مقدس هم
نباید مصادره به مطلوب شــود .متأسفانه در
مقطعی میــراث خواران ،ســینمای جنگ را
از ســینمای ملــی ما جدا کردنــد .در حالی که
ســینمای دفــاع مقــدس ظرفیــت و قابلیت
آن را دارد تا مایه افتخار ســینمای ملی باشد.
چــون همــه مؤلفههــای صنعــت ســینما را
داراست ،بهشرط آنکه مصادره به مطلوب و
فرمایشینشود.
ëëما همیشه شــاهد یک فیلم شــاخص دفاع
مقدسیدرجشنوارهفیلمبودیماماچندسالی
استکهایناتفاقتکرارنشدهاست،چرا؟
عرصه بر سینمای جنگ تنگ شده ،همانطور
که عرصه بر ســینمای تفکر تنگ شــده است.
فکــر میکنــم ســینما هرچقــدر فرمایشــیتر
شــود و از باال به پایین دســتور داده شود که چه

فیلمــی ســاخته شــود همیــن خواهــد بــود .از
فرمایشیســازی ،فیلم دلــی در نمیآید .یک
کارمنــد حق ندارد به یــک هنرمند بگوید چی
بســاز ،چــی نســاز! هنرمنــد بــا دل و جوشــش
خودش باید کاری را انجام دهد .مگر میشود
شعر را ســاخت ،انبوهســازی که نیست ،بتوان
شــعر انبــوه تولید کــرد! بایــد حــس آن وجود
داشــته باشــد .من اعتقــاد دارم ولــو یک فیلم
خوب هم ساخته شود به رغم آنکه میگویند با
یک گل بهار نمیشود ،ولی هرگلی نشانه بهار
اســت و آمدن بهار را نوید میدهد و یک فیلم
خوب میتواند اثر خودش را داشته باشد .ولی
متأسفانه فیلمسازی جناحی شده ،یک جناح
آن طــرف ،یــک جناح هم این طرف هســتند.
یــک جریان ایــن طرف از فیلــم دفاع مقدس
کاسبی میکند ،یک جریان هم آن طرف برای
جشنوارههای خارجی فیلم میسازد و کاسبی
میکنــد .در ایــن میــان آن چیــزی کــه لطمــه
میبیند ،هنرمند و سینمای ملی است.
ëëادبیــات چه جایگاهــی در باال بردن ســطح
تولیدفیلمجنگیدارد؟
ادبیات فاخر الزمه هر نوع ســینمایی اســت.
ادبیــات دفاع مقــدس از غنای چشــمگیری
برخوردار است که میتواند پشتوانه سینمای
ن جــان تــازهای
دفــاع مقــدس باشــد و بــه آ 
بدهد .چرا شما سینمای غرب را نمیتوانید
حتی یک دقیقهاش را از دست بدهید ،برای
اینکه اگر یک دقیقه را از دســت بدهید قصه
را از دســت داده اید .این بیانگر اهمیت متن
و قصه فیلم اســت .امروزه شما اگر بخواهید
فیلم هالیوودی هم بســازید باید از یک قلم
و ادبیــات خــوب بهــره ببریــد .این اســت که
ادبیــات از ارزش و جایــگاه ویــژهای در تولیــد
یک فیلــم دفــاع مقدســی برخوردار اســت.
سینمای واقعی آن سینمایی است که باالی
ســی میلیــارد بفروشــد .اگــر ســینمای دفاع
مقدس با ادبیات دفاع مقدس پیوند نخورد
ایــن اتفــاق نمیتوانــد بیفتد .یک فیلمســاز
تنها با داشتههای خودش نمیتواند فیلمی
درخشان بسازد .فیلم خوب احتیاج به تفکر
و اندیشه دارد.
ëëچشمانداز سینمای دفاع مقدس را چگونه
ارزیابیمیکنید؟
بــا ایــن وضعیــت مــن چشــماندازی بــرای
سینمای دفاع مقدس نمیبینم .مگر اینکه
نســل جوان خــودش همت کند و ســینمای
نوینی بهوجود آورد که در آن آزادی ،حریت و
سایر ارزشهای انسانی اصل باشد .باکریها
خــود را نوکــر مردم میدانســتند ،بــا هر دین
و آیینــی .ســینمای دفــاع مقــدس ،زمانــی
ســینمای دفــاع مقدس اســت که ســینمای
دلی باشــد .چون در ســالگرد پیروزی انقالب
هســتیم یــادآور میشــوم انقــاب متعلــق
بههمــه مــردم اســت وامیــدوارم کــه فضای
کشور همواره فضای استقالل خواهی ،آزادی
طلبــی و پایبنــدی بــه ارزشهــای جمهوری
اســامی باشــد .اگر آزادی نباشــد و استقالل
نباشــد ،جمهوری اســامی نمیتواند وجود
داشــته باشــد .ما باید بــه آزادیهای مصرح
در قانون اساســی احترام بگذاریم و در چنین
شــرایطی اســت که شــاهد رشد و شــکوفایی
هنر هفتم و ســینمای دفاع مقدس خواهیم
بود .در هر حال من ناامید نیســتم و با تالش
و کوشــش میتوان بنای باشــکوه از سینمای
دفاع مقدس را ساخت اگر به آیین مهربانی
آمیختهشود.

به یاد مجاهدت های سردار شهید عبدالمجید بقایی

سردارگمنام
حسن عبداهلل زاده

ایرنا

شــهید عبدالمجید بقایی ســتارهای بود که از
شرق استان خوزســتان (بهبهان) طلوع کرد
و در غرب این ســرزمین ،غــروب خونین اش
با شهادت رقم خورد.او که از هوش سرشاری
برخوردار بود ابتدا در رشــته مهندسی شیمی
دانشــگاه اهواز قبول شــد .ولــی بهدلیل عدم
عالقــه بار دیگــر در کنکور شــرکت کــرده و در
رشــته فیزیوتراپی دانشگاه جندیشاپور اهواز
پذیرفته شد .وی از همان ابتدای تحصیل به
فعالیتهــای تشــکیالتی علیه رژیــم پهلوی
روی آورد و اواســط دهــه  ،۱۳۵۰بــا اعضــای
گروه چریکی منصورون در ارتباط قرار گرفت
و در ســالهای  ۱۳۵۵و  ۱۳۵۶از عناصــر
هدایتکننــده تظاهرات مردمــی علیه رژیم
پهلوی بود .با پیروزی انقالب اســامی بقایی
بــه مقابله با غائلــه خلق عرب شــتافت و به
ایفای نقش مهمی پرداخت.
بــا آغــاز جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه
کشورمان ،بقایی ابتدا از سوی سپاه پاسداران
به نمایندگی این نهاد در اتاق جنگ منصوب
و مســئول هماهنگی نیروهای ســپاه و ارتش
شــد .ســردار احمد غالمپور در خاطرات خود
در ارتباط با شــهید بقایی میگوید«:جنگ که
شــروع شــد دقایقی عدهای را از بهبهان آورد
کــه مجید بقایی جــزء آنها بود .او دانشــجوی
رشــته پزشــکی و خیلی فهمیده بــود .همان
روزهای اول شمخانی ،بقایی را به اتاق جنگ
کــه در لشــکر  92تشــکیل شــده بود فرســتاد.
بعد که اتــاق جنگ به قــرارگاه مقدم جنوب
رفت ،مجید آزاد شد و مدت کوتاهی در دفتر
هماهنگــی بــا اســماعیل دقایقی بــود و بعد

بــه شــوش رفت و فرمانده ســپاه آنجا شــد».
ضرورت حضور در میدان عمل شهید بقایی
را به مقابله رویاروی با دشمن کشید و در آبان
ماه  1359کمتر از دوماه از شــروع جنگ او در
س از سروسامان دادن
اولین مأموریت خود پ 
به نیروهای شهر شوش ،با جمعی محدود و
کم تجربه اما با انگیزه و شجاع مانع پیشروی
ارتش دشــمن بهسمت جاده شــوش گردید
و ظرفیتهــای خود را بــرای کارهای بزرگتر
نشان داد.
این عملیــات که امــام مهدی(عــج) نام
گرفــت پــساز یــک دوره رکــود در جبهههــا
انجام شــد که چند ویژگی داشــت .اول اینکه
عملیات بود نه شــبیخون ،یعنی وسعت کار
بیشتر از تک ایذایی بود .شاید بتوان گفت این
عملیات بههمراه عملیات همزمان دیگری
درسوسنگرداولینعملیاتهایموفقپساز
ورود عــراق به خاک کشــورمان بودند .ویژگی
دوم آن ایــن بــود که برعکس شــبیخونهای
قبلــی در روز انجــام شــد و ایــن برخــاف
تصورعراقیها بود چــون آنها فکر میکردند
نیروهای مــا نمیتوانند روز حملــه کنند و در
روشنایی روز کاری از دستشان برنمیآید حال
آنکهرزمندگانمادراینعملیاتبااستفادهاز
شیارهای منطقه ضربههایی کاری به دشمن
زده و موفــق شــدند  60 ،50عراقــی راهــم به
اســارت در آورند .ســوم اینکه با این عملیات
امید و انگیزه زیادی در نیروهای خودی ایجاد
شــده و روحیــه و تــوان مقابلــه با دشــمن در
آنــان افزایش یافت و نگاههــا به آینده جنگ
باامیدواری نســبت به غلبه بردشمن همراه
شد .این روحیه که در اثر موفقیت درعملیات
امام مهدی(عج) به فرماندهی شهید بقایی،

شهید عبدالمجید بقایی از راست نفر دوم نشسته در جمع فرماندهان

ایجاد شــده بود زمینه ســاز عملیات فرمانده
کل قــوا و شکســت حصر آبــادان شــد .در آن
مقطــع نیروهــای ســپاه در قالب پنــج محور
تعریــف میشــدند .محورهــای خرمشــهر،
سوســنگرد ،آبادان ،اهواز و شــوش که شــهید
بقایــی یکی از پنج فرمانــده این محورها بود.
در نتیجه موفقیت درخشــان شهید بقایی در
عملیات محور شــوش ،وی در ســطح یکی از
فرماندهــان اصلی جنــگ در کنار ســردارانی
همچون ،داوود کریمی ،حسن باقری ،رحیم
صفوی و غالمعلی رشــید به ســتاد عملیات
جنــوب راه یافــت و بــا آغاز عملیــات آفندی
نیروهایخودی درزمستان 1359درکنارسایر
فرماندهان ارشد سپاه در طراحی عملیاتها

مشــارکت داشــت .شــهید بقایی با شناسایی
میدانــی از وضعیت ارتش متجــاوز عراق در
مناطق و محورها به حفرههای پدافندی آنان
پی برده و از آنها در طراحی عملیات استفاده
میکرد .بتدریج که سیاست جنگی نیروهای
خــودی از حالت تدافعــی به تهاجمی تغییر
مییافت ،بههمان نسبت نیز نقش بقایی در
صحنههای نبرد جدیتر از هر زمان میشد و
در مقاطعی از جمله عملیات طریقالقدس
(فتح بستان)خود وی مانند یک رزمنده تکاور
وارد عمــل شــد .از آن پس بهدلیــل روح بلند
و اشــتیاق فراوانــش در رویارویی مســتقیم با
دشمن و لیاقت و شایستگیهایی که در زمان
فرماندهــی ســپاه شــوش از خود نشــان داده

بــود ،از طــرف فرماندهی کل ســپاه بهعنوان
فرمانده «قرارگاه لشــکر فجر» برگزیده شــد.
پیش از عملیات ثامناالئمه یا شکست حصر
آبادان شــهیدبقایی عمده فعالیت خود را بر
شناســایی و آماده کردن زمین ،شامل؛ کندن
کانال و درست کردن استحکامات صرف کرد
و موفق به عملی کردن ایدههای خالقانه خود
شــد .در آســتانه عملیــات بیتالمقدس نیز
برای فریب دشمن عملیاتی انجام گرفت که
فرماندهی آن را شهید بقایی در کنار سرهنگ
ازگمــی از فرماندهان ارتش برعهده داشــت.
شــهید بقایــی در ایــن مقطــع ضمــن فعال
نگه داشــتن یگانهــای شناســایی در منطقه
فکــه و چنانه روی ارتفــاع  182بهعنوان طرح

سردار بقایی
در عملیات
بیتالمقدس
توانست
نیروهای تحت
امر خود را
با مشارکت
هوانیروز ،از
شمال فکه
بهمنطقه جنوب
عملیات ،انتقال
دهد و در جایگاه
فرمانده قرارگاه
فجر ،در شکستن
محاصره دفاعی
خرمشهر نقش
مهمی ایفا کند

پوشــش و فریب تاکتیکــی اجرای تــک کرد و
با فریب دشــمن توانســت فرصت مناســبی
برای نیروهــای تحت امر قــرارگاه فجر ایجاد
نماید تا بتوانند اهداف مورد نیاز در عملیات
بیتالمقدس را تأمین کنند .سردار غالمپور
در بخــش دیگــری در خاطــرات خــود در
همین ارتبــاط میگویــد« :در بیتالمقدس
کــه ما در خــط دفاعیمــان ضعف داشــتیم
او بــه قــرارگاه فجــر فراخوانــده شــد ،در آنجا
ارتفاعــات 182بود ،قرار شــد آنهــا کاری کنند
تا فشــار از پایین کم شود .بههرحال عملیات
 182انجام شد و حدود  800نفر اسیر گرفتیم
و یک مقدار خط تثبیت شد .بقایی با دو تیپ
بهمنظــور کمک به مــا بــرای ورود به مرحله
چهارم عملیات پایین آمد ،یعنی مرحلهای
کــه توانســتیم خرمشــهر را از محاصــره آزاد
کنیم .به این ترتیب قرارگاه فجر فعال شد و تا
آن زمان ،او فرمانده قرارگاه فجر بود ».سردار
بقایــی در عملیــات بیتالمقدس توانســت
نیروهــای تحــت امــر خــود را بــا مشــارکت
هوانیــروز ،از شــمال فکــه بهمنطقــه جنــوب
عملیــات ،انتقــال دهد و در جایــگاه فرمانده
قــرارگاه فجر ،در شکســتن محاصــره دفاعی
خرمشهر نقش مهمی ایفا کند .شهید بقایی
تا پایان عملیات رمضــان فرماندهی قرارگاه
س از آن به معاونت
فجر را برعهده داشت و پ 
س از
فرماندهی قرارگاه کربال منصوب شد و پ 
عملیات محرم ،فعالیت در سپاه را بهعنوان
فرمانــده قــوای یکم کربــا ادامــه داد .در این
مقطع شــهید بقایی که در کار شناسایی نبوغ
خاصی داشــت کنار سردار نام آور جبهههای
جنوب شــهید حســن باقری قــرار گرفت چرا
کــه اطالعــات عملیــات از اهمیت بســیاری

برخــوردار بــود .از اینرو فرماندهان ارشــدی
همچون حسن باقری و غالمعلی رشید خود
برای بهدست آوردن اطالعات به خط مقدم
میرفتند ،حتی در موردی شــخص محســن
رضایی فرمانده کل ســپاه برای شناســایی به
ارتفاعات تیشــه کن رفته بود .شهید بقایی با
قرار گرفتن کنار حســن باقری ،نقش پررنگ
تــری در طراحــی عملیاتهــا برعهــدهاش
نهــاده شــد .قبــل از «عملیــات والفجــر»،
مقدماتی قرار شــد کــه عدهای از مســئوالن و
فرماندهاننظامیجنگ،دیداریباحضرت
امــام خمینی(ره) داشــته باشــند ،اما شــهید
بقایــی گفته بود کــه باید برای شناســایی این
عملیات در منطقه بمانیم ،به همین دلیل او
به همراه عدهای دیگر از جمله شهید حسن
باقری در منطقه عملیاتی ماندند و صبح روز
بعد به اتفاق چند تــن از فرماندهان دیگر با
دو دســتگاه جیــپ جهت شناســایی منطقه
بــه طــرف محل مــورد نظــر حرکــت کردند.
وی بــه همراه حســن باقــری ،تــوکل قالوند،
مجتبــی مؤمنیان و محمدتقــی رضوانی ،در
تاریخ  ۹بهمــن  ۱۳۶۱هنگام انجام عملیات
شناسایی در منطقه فکه ،در سنگر دیدهبانی،
مــورد اصابت گلوله خمپاره قــرار گرفته و به
شهادت رسید .از این شهید واالمقام بهدلیل
همزمانی شهادتش با شهادت سردارحسن
باقــری کمتــر یاد میشــود و قــدر مجاهدات
خالصانهاشبرایبسیاریمکتومباقیمانده
اســت.وی ســرداری در رده ســایر ســرداران
بزرگ در دوران دفاع مقدس و یکی از برنامه
ریزان و طراحان جنگ بود و اگر شهادت زود
هنگام او به وقوع نمیپیوســت ،میتوانست
منشأخدماتارزشمندیباشد.

