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راوی این روایت، طلبه جوان روح اهلل ترابی نسب است که سال ها در قامت راوی در مناطق عملیاتی برای 
زائران شهدا، درس مقاومت و ایثار روایت می کند. راوی در روز سه شنبه 24 اسفند ۱395 ساعت۱6 
در ضلع شمالی یادمان طالئیه )سه راهی شهادت( میزبان جمع سیصد نفری دانشجویان برادر از کاروان 
شهید صیاد شیرازی، در ابتدا از سیر جنگ تا شروع عملیات خیبر صحبت کرد. این راوی در ادامه با 
به بررسی جنبه های مختلف سیره فکری و عملی  از رفتار و منش رزمندگان و شهدا،  بیان خاطراتی 
شهدای گران قدر هشت سال دفاع مقدس پرداخت؛ با برقراری پیوند میان عاشورا و دفاع مقدس، تجلی 
این حرکت را در امتداد آن در قالب مدافعان حرم برای مخاطبان خود توصیف کرد. در نوشتار پیش رو 

ابتدا متن کامل این روایت و سپس ارزیابی آن درج شده است.
واژگان كليدی: روایت طالئیه، یادمان طالئیه، عملیات خیبر، روح اهلل ترابی نسب، راهیان نور.

چکيده

طالئیه سرزمین مقاومت و بصیرت
روایت روح اهلل ترابی نسب در یادمان طالییه

مقدمه
دانشجویی شهید صیاد  کاروان  است.  نزدیك غروب 
شیرازی پس از طی مسیر از روی دژ طالئیه، حرکت 
خود را به سمت محوطه یادمان در سه راهی شهادت 
ادامه می دهند؛ درحالی که همه با هم نوای دلنشین 
"کجایید ای شهیدان خدایی..." را زمزمه می کنند. با 
یادمان،  محوطه  در  مستقر  خادمان  از  یکی  هدایت 
این  برای  محوطه  شمالی  ضلع  در  مناسب  جایی 

کاروان نسبتاً پرجمعیت در نظر گرفته شد و جمعیت 
حاضر پس از استقرار، آماده شنیدن روایت شدند. 

در ابتـدا راوی از زائـران و دانشـجویان خواسـت 
کـه پشـت بـه باد بنشـینند کـه البتـه ایـن کار برای 
مدیریـت فضـای روایتگری ضروری بـود. چند لحظه 
بـا ابتـکار و مدیریـت راوی، فضـای خنـده و نشـاط 
و همهمـه بیـن بچه هـای کاروان برقـرار  شـد. راوی 
بـا اشـاره به رمـز عملیـات خیبر بـرای ایجـاد فضای 

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

سيد محمد طباطبايی*



طالئيه سرزمين مقاومت و بصيرت

سال شانزدهم    شماره پنجاه و نهم    زمستان ۱396

72

مناسـب بـرای روایت و تبرک جسـتن به نـام مبارک 
پیامبـر اسـالم، از مخاطبـان جـوان خواسـت تا همه 
بـا فریـاد بلنـد، رمز عملیـات خیبر "یا رسـول اهلل)ص(" 

را تکـرار کنند.

متن روايت 
»بسم اهلل الرحمن الرحیم، در ابتدا به صورت خالصه 
به موضوع چرایی آغاز جنگ و سیر آن می پردازیم و 
پس از آن اشاره ای هم به حماسه های عملیات خیبر 

در طالئیه و جزایر مجنون خواهیم داشت. 
امـام ]خمینـی)ره([  وقتـی کـه  در سـال ۱343 
را بـرای تبعیـد منتقـل می کردنـد از او پرسـیدند؛ 
شـما کـه ادعـا می کنیـد تـوی دهـن شـاه می زنیـد 
مثـل  زوری  و  زر  پـر  رژیـم  درمقابـل  کـه  حـاال  و 
پهلـوی ایسـتاده اید، پس یاران و سـربازان شـما کجا 
هسـتند؟ امـام همان جـا فرمـود: "... یـاران مـن در 
گهواره انـد." آن مـرد خـدا کجاهـا را می دید. سـال ها 
و روزهـا گذشـت تا سـال ۱357 که انقالب اسـالمی 
ملـت ایـران بـه پیـروزی رسـید؛ انقالبـی که توسـط 
همـان گهواره نشـینان بعـد از ۱5 سـال رقـم خـورد. 
۱5 سـال خـون دل خوردیـم، بیش از هزاران شـهید 
فدا شـدند تـا این انقالب بـه رهبری حضـرت امام)ره( 
بـه ثمـر نشسـت. در ۱2 بهمـن 57 وقتـی امـام وارد 
ایـران شـد، مسـتقیم از فـرودگاه راهی بهشـت زهرا 
شـد تـا ایـن پیـام را به همـگان برسـاند کـه انقالب 
مـا تـا ابـد مدیـون خـون شـهیدان اسـت. الن هـم 
هرکسـی می خواهـد دم از انقـالب و اسـالم بزند باید 
خـود را در مسـیر شـهدا قـرار دهـد، باید خـودش را 

مدیـون خـون شـهیدان بداند. 

زمينه سازی جنگ توسط دشمن
 3۱ در  تحمیلی  جنگ  آغاز  تا   ۱357 بهمن   22 از 
شهریور ۱359 روزهای سختی بر انقالب و انقالبیون و 
ملت گذشت. مردم ایران وقایع و اتفاقات زیادی را در این 
مدت کمتر از دو سال تجربه کردند که هرکدام از آنها 
به تنهایی کفایت می کرد تا یك انقالب نوپا را از پا درآورد. 
اما به لطف و اراده حضرت حق و با رهبری حکیمانه 
حضرت روح اهلل و به واسطه تالش و عزم ملت و زحمت 
خواص و نخبگان انقالب، انقالب اسالمی با سرعت و 
شتاب به حرکت خود ادامه داد. دشمن وقتی دید با این 
شورش ها و اتفاقات داخلی نمی تواند جلو حرکت انقالب 
را بگیرد، دو اقدام مهم را در دستور کار خود قرار داد؛ اول 
اینکه حرکت سریع انقالب را کندتر کند و دوم نیروهای 
نفوذی را به هر شکلی که شده است، وارد جریان و بدنه 
انقالب کند تا سر بزنگاه و در موعد مقرر بتواند از این 

نیروهای نفوذی برای ضربه زدن به انقالب بهره بگیرد. 

فتنه خلق عرب در خوزستان
انقالب نوپای مردم ایران در همان روزهای نخست، درگیر 
ماجرای خلق عرب در خوزستان شد. دشمن در این فتنه 
با استفاده از مسئله ناسیونالیستی و حمایت از پان عربیسم 
را  خوزستان  عرب  مردم  و  داشت  اختالف افکنی  قصد 
تحریك می کرد که شما عرب ها باید از ایرانی های عجم 
جدا شوید. لذا جریان خلق عرب در این منطقه علم شد. 
اما با خون دل خوردن های جوانان انقالبی خوزستان امثال 
حسین علم الهدی و محمد جهان آرا و همرزمان باغیرتشان 
این جریان در نطفه خفه شد. به هرحال، دشمن باوجود 
تالش هایش برای اختالف افکنی و جدایی خوزستان از 

ایران موفق نشد به اهداف خود در این زمینه دست یابد.
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غائله كردستان
علیـه  قومیت هـا  از ظرفیـت  دشـمن قصـد داشـت 
انقـالب نوپای مردم ایـران حداکثر اسـتفاده را بکند. 
فتنـه دیگـر در روزهـای نخسـت انقـالب اسـالمی، 
غائلـه کردسـتان بـود. شـهدای زیادی در کردسـتان 
فـدا شـدند تـا بتوانیـم جریـان ضدانقـالب کوملـه و 
دموکـرات را در نطفـه خفـه کنیـم. در ایـن ایـام چه 
خـون دل هـا خوردیـم. ایـن گروه هـای ضدانقـالب 
ادعـای مردمی بـودن و مجاهـدت داشـتند و بـه نـام 
و  کـودکان  و  زنـان  از  زیـادی  تعـداد  ایـران  خلـق 
جوانـان ایـن سـرزمین را بـه سـینه دیوار گذاشـتند 
دختـر  یـك  عقـد  سـفره  پـای  کردنـد.  قتل عـام  و 
دموکـرات در همیـن غائله کردسـتان، هفده پاسـدار 
و بسـیجی را سـر بریدنـد. کابیـن دخترانشـان را بـا 
خـون سـر جوانـان ایـن مملکـت سـرخ می کردنـد. 
چنیـن روزهایـی بـر مـا گذشـت. جریـان ضدانقالب 

در کردسـتان همگـی یك هدف مشـترک داشـتند و 
آن هـم نابـودی انقالب اسـالمی ایـران بـود. عالوه بر 
غائلـه کردسـتان، دشـمن در شـهرهای دیگری چون 
گنبـد و آمل هم دسـت بـه اقداماتی زد. در راسـتای 
همـان فتنه انگیزی هـا امـروز هـم دشـمن داعـش را 
علـم کرده اسـت، ولی شـما جوانـان عزیـز بدانید که 
مـا در سـال های ابتدایـی انقـالب همـه این مسـائلی 
و می شـنوید،  از جنایـات داعـش می بینیـد  را کـه 
گذرانده ایـم. منافقینـی کـه بـه نـام مجاهدیـن خلق 
جنایت هـای زیـادی کردنـد. امروز شـما دانشـجویان 
نگـران امنیـت نباشـید. مدافعـان حـرم امنیت شـما 
را حفـظ می کننـد. شـما حواسـتان فقط بـه درس و 
دانشـگاه باشـد. بـا خیال راحـت درس بخوانیـد. این 
پیـام شـهدای مدافـع حرم به شماهاسـت کـه ترس 
بـه دل راه ندهیـد و فقـط بـه فکر پیشـرفت مملکت 

و انقالب اسـالمی باشـید.

روایت روح اهلل ترابی نسب، یادمان شهدای عملیات خیبر)طالییه(، اسفندماه۱395.
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خالصه در همین روزهای نخست پیروزی انقالب 
اسالمی، در دولت موقت نیروهای نفوذی دشمن که 
اشاره کردم، یکی یکی مشغول ایفای نقش و اثرگذاری 
مسئول  موقت،  دولت  خارجه  وزیر  قطب زاده  بودند. 
عملیات کودتای نقاب شد. کودتایی که به لطف الهی 
و هوشیاری نیروهای انقالب ناکام ماند و عوامل آن 

اعدام شدند.
 

تحميــل جنــگ توسط 
عراق 

ســرانجـام در آســتــانــه 
آغــاز جنگ تحمیـلی قرار 
گرفتیم. جنگی که قرار بود 
را  انقـالب  پیروزی  حالوت 
در کام ملـت از بیـن ببرد. 
کدام کشور بهترین شرایط 
را برای مقابـله بـا جمهوری 

اسالمی ایران دارد؟ 
۱. وقـتـی بــه نقشــه 
نگــاه می کنیــم از میــان 
با  همسایگان، کشور عراق بیشترین مرز مشترک را 

ایران دارد. 
2. از طــرف دیگــر، ایــران و عــراق قبــل از 
انقــالب ســابقه درگیــری مــرزی بــا هــم داشــته اند. 
در قــرارداد ۱975 الجزایــر بیــن عــراق و ایــران مقرر 
شــده بــود کــه طرفیــن تــرک مناقشــات کننــد. در 
ــه  ــاره مرزهــای خــود ب ــرارداد دو کشــور درب ــن ق ای
توافقاتــی رســیدند. بیشــترین موضــوع درگیــری دو 
ــا  ــه تنه ــود؛ چراک ــد ب ــه ارون ــاره رودخان کشــور درب

ــه آب هــای آزاد جهــان ازطریــق  راه اتصــال عــراق ب
همیــن رودخانــه بــزرگ بــود. مهم تریــن شــهر 
اقتصــادی عــراق یعنــی بصــره ازطریــق همیــن 
ــود.  ــل می ش ــارس وص ــه خلیج ف ــرزی ب ــه م رودخان
ایــن نکتــه را هــم در ذهــن داشــته باشــید کــه مــا 
هــر عملیاتــی کــه در جنــوب داشــتیم، هــدف نهایــی 
ــود.  ــی آن ب ــای مواصالت ــا راه ه ــد بصــره ی آن تهدی

آغاز تهاجم سراسری عراق به ايران
ایران  مرزهای  به سمت  توپ  گلوله  اولین  باالخره 
به  فکه(  محور  )در  رقابیه  منطقه  در  صدام  به دست 
زمین خورد و رسماً جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 
آغاز شد. صدام در اولین اقدام، به تقلید از استراتژی 
سال  )در  اعراب  علیه  شش روزه  جنگ  در  اسرائیل 
را  ایران  به  گسترده  هوایی  تهاجم  دستور  ۱965م( 
صادر کرد و لذا در 3۱ شهریور ۱359 برخی از مراکز 
مهم نظامی و فرودگاه های ما در معرض بمب افکن های 
هواپیماهای بعثی قرار گرفت و صدماتی به آنها وارد 
ساعتی  چند  هنوز  تهاجم،  این  پاسخ  در  اما  شد. 
نگذشته بود که خلبانان تیزپرواز نیروی هوایی ارتش 
در قالب ۱40 فروند هواپیما در عملیاتی بزرگ، نقاط 
حساس اقتصادی و نظامی عراق را در عمق خاک این 

کشور بمباران کردند و پیروزمندانه برگشتند. 
عراق تصور می کرد که ارتش ایران بعد از انقالب 
دچار انحالل شده است، چراکه تعداد زیادی از سران 
اعدام  یا  کرده  فرار  انقالب  جریان  در  ارتش  ارشد 
بازنشسته شده  البته تعداد زیادی هم  و  بودند  شده 
و فرماندهان ارزشی و انقالبی ارتش هم هنوز جایگاه 

خود را پیدا نکرده بودند. 

اوليــن گلوله توپ به ســمت 
صدام  به دست  ايران  مرزهای 
رقابيــه )در محور  در منطقه 
فکه( به زمين خورد و رســمًا 
عليه  عــراق  تحميلی  جنگ 
ايران آغاز شد. صدام به تقليد 
از استراتژی اسرائيل در جنگ 
شش روزه عليه اعراب )در سال 
تهاجم هوايی  1965م( دستور 
گسترده به ايران را صادر كرد.
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شكست؛ نتيجه تفكرات ليبرال ها در كشور
بعد از دولت موقت، رئیس جمهوری بر سر کار آمد که 
قرار بود انقالبی عمل کند و روبه روی دشمن محکم 
به  را  قوا  کل  فرماندهی  اختیارات  هم  امام  بایستد. 

رئیس جمهور بنی صدر تفویض کرده بود. 
علی رغم اینکه مردم با دستان خالی درمقابل دشمن 
بعثی وارد صحنه جنگ شده بودند، در طول یك  سال 
اول، حدود ۱2 هزار کیلومتر از خاک کشورمان با هجوم 
سراسری عراق به تصرف دشمن بعثی درآمد؛ عراق با 
حمایت های همه جانبه کشورهای مختلف جهان، با آن 
همه تجهیزات و تسلیحاتی که در اختیارش گذاشتند. 
همچنین مستشاران نظامی و نیروهای جنگنده و نظامی 
از کشورهای حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا همگی به 
کمك صدام آمده بودند تا جنگی سهمگین و خانمان سوز 
با  صدام  باالخره  کنند.  تحمیل  انقالبی  ایران  به  را 
پاره کردن قرارداد الجزایر به ایران هجوم آورد و مدعی شد 
که سه روزه خوزستان را تصرف می کنم و یك هفته بعد 
در تهران مصاحبه خواهم کرد. دشمن بعثی فقط برای 
این  دروازه های  پشت  روز  تصرف خرمشهر حدود 34 
شهر معطل ماند؛ چراکه فرزندان و جوانان این سرزمین، 
محکم و با اراده مقاومت  کردند و اجازه ندادند به راحتی 
شهر به دست دشمن متجاوز بیفتد. مدافعان خرمشهر 
با دست خالی ایستادند. بنی صدر خائن حداقل امکانات 
را هم در اختیار مدافعان قرار نمی داد. مسلماً اگر اولین 
رئیس جمهوری که مردم انتخاب کردند، انقالبی و والیی 
بود، نتیجه جنگ در روزهای نخست تهاجم دشمن جور 
دیگری رقم می خورد. اما باوجود خیانت های بنی صدر، 
از  راحت  آب  نگذاشتند  خمینی)ره(  امام  مظلوم  یاران 
تصرف همین  برای  برود. دشمن  پایین  گلوی دشمن 

مقدار از خاک کشورمان، هزینه های زیادی متحمل شد. 
جنگیدن با جوانان غیور و والیی ایران اسالمی به همین 
سادگی نبود. خالصه آخرین گروه از مدافعان خرمشهر 
با چشمانی اشك بار مجبور به عقب نشینی و خروج از 
شهر شدند. می خواهید عظمت مقاومت ملتمان را بیشتر 
درک کنیم؛ جالب است بدانید که عراق در سال ۱369 
بدون حمایت هیچ کشوری و صرفاً در مدت 24 ساعت، 
بخشی از خاک کویت را تصرف کرد، اما با مقاومت مردم 

روز  ایرانی34  جوان های  و 
پشت دروازه هـای خرمشـهر 
زمین گیر شـد. بـه هـرحـال، 
تحلیـل بنی صدر این بود که 
جنـگ را نیـروهای نظامی و 
کالسیك بایـد اداره کنند. در 
منظومه فکـری او و دوستان 
لیبرالـش، نیروهـای مردمی 
و جهـادگر و سپـاه و بسیـج 
هیچ جایـگاهی نداشتنـد. با 
همین تفکر، مـا در یك سال 
اول جنـگ علی رغـم چهـار، 

پنج عملیات بزرگ تقریباً هیچ نتیجه خاصی نگرفتیم. 
اما بااین حال، مقاومت مردم دربرابر دشمن بعثی ادامه 

داشت....
 باالخـره یـواش یـواش هویـت حقیـقی بنی صـدر 
فرماندهی کل  امام،  افشا شد.  ما  انقالبی  برای ملـت 
از  را  بنی صدر  هم  مجلس  گرفت.  بنی صدر  از  را  قوا 
دیر  می دانست  که  وی  کرد.  عزل  ریاست جمهوری 
یا زود باید پاسخ گوی خیانت هایش باشد، با کمك و 
همراهی مسعود رجوی با چهره زنانه از کشور فرار کرد. 

قرارداد  پاره كــردن  با  صدام 
الجزاير به ايــران هجوم آورد 
و مدعی شــد كه ســه روزه 
و  می كنم  تصرف  را  خوزستان 
يك هفته بعد در تهران مصاحبه 
خواهم كرد. دشمن بعثی فقط 
حدود  خرمشهر  تصرف  برای 
اين  دروازه های  پشت  روز   34

شهر معطل ماند.
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سال دوم جنگ، سال پيروزی های بزرگ در جبهه 
شده  آغاز  دوم  سال  و  سپری  جنگ  اول  سال  یك 
است. تفکر امام عزیز بر جنگ حاکم می شود. پروژه 
نیروهای  و  خورد  کلید  امام  بیست میلیونی  ارتش 
کالسیك و مردمی در کنار هم قرار گرفتند. همت ها، 
ظهور  کاظمی ها  و  زین الدین ها  خرازی ها،  باکری ها، 
فدائیان  به عنوان  انقالبی  و  مؤمن  جوانان  کردند. 
اسالم و انقالب روی کار آمدند و جبهه رونق گرفت. 
صیاد شیرازی و دیگر ارتشی های ارزشی که در دوره 
بنی صدر جایگاهی نداشتند، در سال دوم جنگ وارد 
میدان شدند. صیاد شیرازی به عنوان فرمانده نیروی 
زمینی ارتش منصوب شد. از این  پس، عملیات های ما 
به صورت مشترک به همت سپاه و ارتش انجام می شد. 
و  بود جنگ  دوره، همه هم وغم کشور شده  این  در 
بعثی. درنتیجه، عملیات های  با تجاوز دشمن  مقابله 
فتح الفتوح با هدف آزادسازی سرزمین های اشغال شده 

یکی یکی شروع شد. 
در این دوره جدید، عملیات ثامن االئمه)ع( با هدف 
بود  شیرینی  و  حالوت  اولین  آبادان  حصر  شکست 
که کام دوست داران امام و انقالب را حسابی شیرین 
به  منجر  طریق القدس  عملیات  آن  از  پس  کرد. 
شد.  بستان  و  سوسنگرد  مهم  شهرهای  آزادسازی 
بعد از آن، عملیات بزرگ فتح المبین به وقوع پیوست 
از دست  از خاک کشورمان  که سرزمین های زیادی 
عملیات ها  این  امتداد  در  و  شد  آزاد  بعثی  دشمن 
و  خورد  کلید  الی بیت المقدس  عملیات  درنهایت، 
از  منجر به آزادسازی خرمشهر شد. درواقع، دشمن 
با  با غرور وارد خاک ما شده بود  همان مسیری که 
مقاومت و حماسه آفرینی رزمندگان اسالم مجبور به 

عقب نشینی شد. دشمن بعثی در سال دوم جنگ تا 
پیروزی  یعنی  این  و  رفت  عقب  بین المللی  مرزهای 
بزرگ در جنگ. دشمنی که قرار بود یك هفته ای به 
تهران برسد، در سال دوم جنگ با مقاومت بی نظیر 
رزمندگان شجاع و باایمان مجبور شد به درون خاک 

کشور خود برگردد. 

بن بست در جبهه خودی
در  دادیم.  ادامه  خرمشهر  فتح  از  پس  را  عملیات ها 
عملیات رمضان به اهداف مدنظر نرسیدیم. در عملیات 
یابیم.  اهدافمان دست  از  بخشی  به  توانستیم  محرم 
در عملیات های مسلم بن عقیل)ع( و والفجر مقدماتی و 
والفجر۱ چندان نتیجه ای نگرفتیم. به نظر می رسید 
که بنا به دالیلی در سیر جنگ به بن بست تاکتیکی 
استراتژی  و  تاکتیك ها  در  که  بود  الزم  رسیده ایم. 
روش  متوجه  دشمن  ظاهراً  کنیم.  تجدیدنظر  جنگ 
ما در عملیات ها شده بود و خألها را برطرف و زمین 

منطقه را با موانع مختلف کاماًل مسلح کرده بود.

انتخاب هور برای عمليات جديد
والفجر  و  رمضان  عملیات  تجربه  باتوجه به  درنتیجه، 
مقدماتی که گوشه چشمی به عملیات در هور داشتیم، 
هورالعظیم بستر عملیات جدید قرار گرفت. باتوجه به موانع 
گسترده در جبهه های دیگر جنوب، فرماندهان تصمیم 
گرفتند در بستر هورالعظیم یك عملیات آبی خاکی انجام 
دهند. با این تصمیم مهم و سرنوشت ساز، روند جنگ نیز 

تغییر کرد. به هرحال، دشمن باید غافلگیر می شد.
قرارگاه  خیبر،  عملیات  از  قبل  سال  یك  حدود   
سّری نصرت به فرماندهی شهید علی هاشمی تشکیل 
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شد. این قرارگاه سّری که فقط محسن رضایی ]فرمانده 
سپاه[ و تعداد اندکی از فرماندهان ارشد سپاه در جریان 
و  گسترده  مأموریت  بودند،  آن  فعالیت  و  شکل گیری 
دقیق شناسایی در هور را بر عهده داشت. محدودیت ها 
و سختی های شناسایی در هور زیاد است. هور اقتضائات 
خاص خود را دارد. از یك طرف قرار است شناسایی در 
عمق خاک عراق انجام شود؛ یعنی نیروهای شناسایی 
قرارگاه نصرت باید با بومیان ساکن در هور ارتباط برقرار 
کنند. بنابراین تعدادی از نیروهای زبده سپاه و بسیج 
که عمدتاً عرب زبان و عشایر بومی خوزستان بودند و 
همچنین تعدادی از بومیان و عشایر عراقی در هور در 
قرارگاه نصرت به علی هاشمی پیوستند. کار شناسایی 
حدود یك سال ادامه یافت. در این مدت همه آبراه ها و 
کانال ها و مسیرهای عبورومرور در جاده و هور در خاک 
رضایی  ایام، محسن  در همین  عراق شناسایی شدند. 
تصمیم گرفت از نزدیك کار بچه های قرارگاه نصرت را 

ببیند و ارزیابی کند. فرمانده سپاه با لباس عربی به همراه 
تعدادی از نیروهای شناسایی وارد هور شد و مسیرهای 
مدتی  از  بعد  کرد.  بررسی  نزدیك  از  را  شناسایی شده 
سپاه  عملیاتی  لشکرهای  فرماندهان  از  سپاه  فرمانده 
خواست که خودشان به کمك نیروهای قرارگاه نصرت 
و  هور  وضعیت  به  نسبت  تا  ببینند  را  هور  نزدیك  از 

عملیات در آن توجیه شوند.
 

جغرافيای منطقه عمليات خيبر
حاال که به عملیات خیبر رسیدیم اشاره ای به جغرافیای 
منطقه داشته باشیم. سمت چپ اگر دقت کنید، آن دود 
سیاه که می بینید، حدود 7-6 کیلومتر که برویم، جزیره 
شمالی مجنون هست و کمی پایین تر جزیره جنوبی واقع 
شده است. جلوتر که ادامه بدهیم نشوه است و درنهایت 
به بصره می رسیم. پشت سر شما )جنوب( خرمشهر قرار 
دارد. از سمت پارکینگ همین جا حدود 2-3 کیلومتر 

روایت روح اهلل ترابی نسب، یادمان شهدای عملیات خیبر)طالییه(، اسفندماه۱395.
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که جلو برویم به مرز کوشك یا طالئیه می رسیم. در این 
نقطه مرز به صورت 90 درجه پیچ می خورد که می گویند 
پیچ یا دال طالئیه. روبه روی شما، به سمت شمال، به مرز 

چذابه و فکه راه دارد.
 

عمليات خيبر در سه محور
برمی گردیم به عملیات خیبر. قرار شد عملیات در سه 
محور اجرا شود: هور، طالئیه و پاسگاه زید. عملیات در 
ســوم اسفنـد ســال ۱362 
ساعــت 2۱:30 شــب آغـاز 
شــد. در این عملیـات تأکید 
ویـژه ای بر اصل غافلگیــری 
بــود. باالخــره در همـــان 
ساعات اولیـــه، رزمنــدگان 
اسالم موفـق شدند جــزایر 
جنــوبی  و  شمالی  مجنون 
را تصرف کنند. البته دشمن 
در بخـش هــایی از جزیــره 
جنوبی مقاومت هایی داشت. 
در مسیر هور نیروهای ما به 
جاده العماره - بصره رسیدند. تقریباً اهداف عملیات در 
محور هور و جزایر به نتیجه مطلوب رسید. عملیات در 
محور طالئیه هم به طور هم زمان درحال اجرا بود. این 
به سمت  بود؛ چراکه مسیر خشکی  محور خیلی مهم 
به هرحال، جاده  تأمین می شد.  از همین محور  جزایر 
از  بعد  تا  می شد  باز  باید  جزایر  به سمت  مواصالتی 
عملیات بتوانیم از مسیر خشکی طالئیه، جزایر مجنون 
را پشتیبانی کنیم. علی رغم حماسه هایی که در طالئیه 
به دست رزمندگان اسالم شکل گرفت، نتوانستیم در این 

محور آن چنان موفق شویم. البته دالیلی برای این عدم 
موفقیت در طالئیه وجود داشت؛ ازجمله آنکه دشمن 
متوجه حساسیت محور طالئیه شده بود و در این منطقه 
تا  را گذاشت  توان خود  هوشیار عمل می کرد و همه 
ما در این منطقه موفق نشویم. دشمن آب دجله را از 
و  بود  کرده  پراکنده  طالئیه  دشت  در  صوئیب  کانال 
همین عامل، مانع مهمی برای حرکت نیروهای ما بود. 
عملیات در منطقه باتالقی کار سخت و دشواری است. 
نیروهای ما در این منطقه فقط یك مسیر برای حرکت 
داشتند و آن هم حرکت در امتداد دژ جمهوری بود. 
فرماندهی  به  رسول اهلل)ص(  محمد  لشکر27  رزمندگان 
حاج ابراهیم همت از مسیر همین دژ حرکت کردند و 
به حوالی سه راهی شهادت رسیدند. حجم آتش دشمن 
بسیار شدید بود و رزمندگان اسالم در این مسیر باتالقی 
حسابی زمین گیر شدند. دشمن متوجه حساسیت محور 
طالئیه شده بود و می خواست با چنگ و دندان از آن 
محافظت کند؛ چراکه اگر می توانستیم این محور را باز 
کنیم، با الحاق نیروهایمان در جزایر به سمت نشوه، عراق 

دیگر باید فاتحه بصره را می خواند.

حماسه عاشورايی در طالئيه 
به  حسین)ع(  امام  لشکر۱4  بچه های  محور  این  در   
فرماندهی حاج حسین خرازی به کمك نیروهای حاج 
همت آمدند. همین جا، حاج حسین نیروهایش را جمع 
کرد و توی تاریکی شب برای بچه های لشکر صحبت 
فشار  خیلی  دشمن  برادرها؛  رفقا،   ..." گفت  و  کرد 
آورده. معلوم نیست برگشتی در کار ما باشد. هرکسی 
فکر می کند نمی تواند و عذری دارد، نیاید. چون واقعاً 
معلوم نیست بتوانیم برگردیم...". صدای هق هق بچه های 

تحليل بنی صــدر اين بود كه 
و  نظامی  نيروهــای  را  جنگ 
در  كنند.  اداره  بايد  كالسيك 
منظومه فکری او و دوســتان 
ليبرالــش، نيروهای مردمی و 
بسيج هيچ  و  و سپاه  جهادگر 
جايگاهی نداشــتند. با همين 
تفکر، ما در يك سال اول جنگ 
خاصی  نتيجه  هيــچ  تقريباً 

نگرفتيم.
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لشکر در آن نیمه های شب بلند شد. هرکسی با خود 
رجزی می خواند. البد همه به یاد یاران اباعبداهلل)ع( در 
شب عاشورا افتاده  بودند. ولی این بار هم یاران عاشورایی 
لبیك  او  ینصرنی"  ناصر  من  "هل  ندای  به  حسین)ع( 
گفتند. شدت آتش دشمن لحظه به لحظه بیشتر می شد، 
ولی بچه های لشکر امام حسین)ع( حتی یك قدم عقب 
نرفتند و عاشورایی ایستادند. خواهران و برادران عزیزم، 
این گونه بود که یك شب عاشورای دیگر در تاریخ تکرار 
شد. اینجا همه ایستادند. شهید میثمی می گفت: "... 
هرکس در طالئیه ماند اگر در کربال هم بود در کنار 
امام حسین)ع( می ماند..." حاال ببینید اینجا چه خبر بوده 

است. واقعاً بچه های ما عاشورایی عمل کردند.
 در ابتدای عملیات چهار گردان ویژه از بچه های 
به سمت  جزایر  ازسمت  عاشورا   3۱ و  نجف  لشکر8 
لشکر27 حضرت  بچه های  با  تا  نشوه حرکت کردند 
رسول)ص( که قرار بود از طالئیه به سمت نشوه حرکت 
کنند، در نشوه باهم الحاق کنند. علی رغم رشادت ها 
به دلیل  اسالم،  رزمندگان  بی نظیر  حماسه های  و 
ناهماهنگی ها و شدت آتش توپخانه های دشمن، این 

الحاق صورت نگرفت. 
عزیزان بدانید که تعداد زیادی از جوانان این مرزوبوم 
در طالئیه برای انقالب و اسالم پرپر شدند. رزمندگان ما 
در این محور توانستند فقط 500 متر پیشروی کنند. 
حجم آتش دشمن بسیار زیاد بود. حدود یك میلیون 
گلوله در یك بازه محدود زمانی به وسیله توپخانه دشمن 
هدف  ما  بچه های  شد.  ریخته  ما  رزمندگان  سر  بر 
مستقیم تیربار دشمن بودند. حماسه عظیمی در طالئیه 
شکل گرفت. به راستی طالئیه نماد مقاومت و بصیرت و 

والیت مداری و عشق و شور و حماسه بود.

فرمان امام رسيد؛ جزاير بايد حفظ شوند
دشمن بعثی فشار زیادی آورد تا عملیات در هور را به نفع 
خود خاتمه دهد و جزایر مجنون را پس بگیرد. فرمان 
امام از جماران رسید که جزایر باید حفظ شوند. امام 
فرمودند حفظ جزایر حفظ اسالم است. پس از فرمان 
امام، فرماندهان ما همت و باکری و کاظمی و همه هرچه 
در توان داشتند در طبق اخالص گذاشتند و مردانه وارد 
کارزار شدند. همه فرماندهان ما سالح به دست گرفتند و 

وارد جزایر شدند؛ چراکه امام 
گفته بود هرجور شده جزایر 
باید حفظ شـوند. دشــمن 
هم وقتی مقــاومت بی نظیر 
فرزندان خمینــی را دیــد، 
اقدام به بمبــاران شیمیایی 
در جزایر کرد. اینــجا تقریباً 
اولین باری بود که دشــمن 
بعثی این گونه و به صــورت 
گســتــرده از بمــب هـای 
شیمیایی استــفاده می کرد. 
در سطح وسیعی، بچه های ما 

دچار آسیب های ناشی از گازهای سمی شدند. باالخره 
علی رغم همه مشکالت و سختی ها و کمبودها، جزایر 
مجنون توسط رزمندگان اسالم حفظ شد تا سال ۱367 
و بعد از پذیرش قطعنامه 598 که مجبور به خروج از 
جزایر و سایر نقاط عراق شدیم. تا اینجا آنچه مطرح 
کردیم، خالصه و چکیده ای از جغرافیا و حوادث تاریخی 
مربوط به منطقه و کلیات جنگ و همچنین عملیات 
خیبر بود که قطعاً کامل نبود و وقت هم ضیق است و 

الزم است خودتان بروید و منابع را مطالعه کنید. 

دشمن بعثی در سال دوم جنگ 
تا مرزهــای بين المللی عقب 
رفت و اين يعنی پيروزی بزرگ 
در جنگ. دشمنی كه قرار بود 
برسد،  تهران  به  هفته ای  يك 
در سال دوم جنگ با مقاومت 
بی نظير رزمندگان شــجاع و 
باايمان مجبور شــد به درون 

خاک كشور خود برگردد.
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تشريح جغرافيای دل در طالئيه
در بخش دوم عرایضم قصد دارم به تشریح جغرافیای دل در 
طالئیه بپردازم. بعضی ها این جوری فکر می کنند که هرکسی 
با پدر و مادرش قهر می کرد، کوله بر دوش می زد و راهی جبهه 
می شد. نخیر، یك کالم خدمت شما عرض کنم که به خدا! 
آن قدرها هم رفتن به جبهه راحت نبود. مرد می خواست 
که جلو گلوله بایستد و از عزت و شرف مملکت دفاع بکند. 
شهید چمران جمله زیبایی دارد که "هرگاه شیپور جنگ 
نواخته می شود، مرد از نامرد شناخته می شود." خیلی ها 
در سجده هایشان با خدا مناجات می کردند و از خدا طلب 
شهادت داشتند، اما در کوچه پس کوچه های شهرهای ما که 
از شهادت خبری نیست. سوز گرمای 60 درجه خوزستان 
و سوز سرمای زیر 20 درجه کردستان، آنجا و در شرایط 
سخت نبرد، شهادت را قسمت و روزی عاشقان می کنند. 
خیلی ها با کیف و کوله وقتی وارد خوزستان می شدند و 
صدای آژیر و بمب و خطر را می شنیدند، همین آدم هایی 
که در نماز از خدا طلب شهادت داشتند، با دیدن صحنه های 
سخت در جبهه نمی توانستند دوام بیاورند و برمی گشتند 
عقب. به هرحال، کشته شدن در راه خدا کار هرکسی نبود و 
نیست. خیلی ها مدعی بودند اما تا این حد مرد نبودند که 
لباس رزم بپوشند و سالح به دوش بگیرند و خودشان را در 
وسط معرکه نبرد قرار دهند. آقا امیرالمومنین)ع( می فرمایند: 
"ان الجهاد باب من ابواب الجنه"؛ فقط اولیاءاهلل هستند که 
لباس رزم می پوشند و با مجاهده و طلب شهادت، راه بهشت 
را طی می کنند. البته مجاهدینی که تا پایان عمرشان در 
مسیر حق اهل مجاهده باقی بمانند؛ نه اینکه روزی سالح 
به دست بگیرند و بجنگند و بعد از مدتی از گذشته خود 
پشیمان شوند. شهید حمید باکری چه خوب فرمود که بعد 

از جنگ رزمندگان سه گروه می شوند؛ یك عده پشیمان از 
گذشته خود می شوند، گروه دوم بی تفاوت می شوند و فرقی 
برایشان نمی کند که چه بر سر جبهه حق می آید، گروه 
سوم هم کسانی هستند که می سازند و می سوزند و خون 
دل می خورند. البته که جزو گروه سوم شدن سخت است. 
پس شرط ثبات قدم در مسیر مجاهده و جبهه حق الزم و 

ضروری است. 

ابناءالدنيا و ابناءاآلخره
آقا امیرالمومنین)ع( در خطبه 42 نهج البالغه می فرماید: 
انسان ها دو گروه اند، عده ای ابناءالدنیا هستند و به دنبال مال 
و منال و شهرت و شهوت و شکم اند و همه هم وغم شان این 
است که خودشان و زن و بچه و عیالشان در رفاه و خوشی 
و امنیت باشند. اگر حادثه و سیل و جنگی اتفاق بیفتد، 
برایش مهم نیست که دیگران در چه وضعی هستند و 
فقط خودشان را می بینند. یك گروه دومی هم هستند که 
ابناءالخره اند. کسانی که دلبسته دنیا نیستند. کسانی که از 
اهل و عیال و خوشی های خودشان می گذرند تا دیگران در 
جامعه در آسایش و رفاه و امنیت باشند. خب بچه ها، امروز 

در طالئیه می خواهیم بیشتر با ابناءالخره آشنا بشویم.
رزمنده مجاهد ما در شب اول عروسی بعد از نماز 
اشك آلود  با چشمان  و  به خانمش  رو می کند  صبح 
می گوید می خواهم بروم. خانمش التماس می کند که 
شب اول عروسی کجا؟! روز اول ازدواجمان می خواهیم 
به فامیل سر بزنیم و... الاقل بگذار چند روزی بگذرد 
بعد برو. نه باید بروم. در همین حین خانمش می بیند 
انگشتر عقد هم در دست شوهرش نیست. پس  که 
برنگشتم  اگر  قرآن،  کنار  گذاشتم  کو؟  انگشترت 
یك  ابناءالخره!  کن.  ازدواج  و  نمان  من  منتظر 
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دوست  را  بچه هایشان  و  زن  اینها  نکنید  فکر  وقت 
دوست  را  عیالشان  و  اهل  خیلی  خدا،  به  نداشتند! 
اما وابسته نبودند. سر بزنگاه دل می کندند  داشتند، 
و رها می شدند از تعلقات. اینها برای رضایت معشوق 
و عمل به تکلیف از محبت های دنیایی می گذشتند. 

شما دانشجویان مؤذن جامعه اید. قرار است شما بیدار 
باشید تا مردم خوابشان نبرد. شهدا نماد بیداری بودند. 
شما کجا هستید؟ شما کدام بخش از پازل مهدویت 
ظهور  درجهت  مردم  بیداری  برای  کرده اید؟  کامل  را 
مهدی فاطمه چه کار کرده اید؟ حاال که به اینجا رسیدیم 
بگذارید داستان مادر شهیدان محمدزاده از محمودآباد 
مازندران را برایتان تعریف کنم: پسر اول که شهید شد، 
بعد از تشییع آمد بین مردم و چه رجزی خواند! خطاب 
به جوانان گفت؛ مبادا سالح پسر من بر زمین بماند. 
پسر دومش هم رفت و شهید شد. مادر شهید بعد از 
تشییع پسر دوم هم دوباره بین مردم آمد و سخنرانی 

غرایی کرد و گفت سالح بچه های من زمین نماند و به 
تکلیفتان درجهت دفاع از امام و انقالب عمل کنید. پسر 
سومش هم رفت و به شهادت رسید. اما دیگر خبری از 
مادر نشد. با خود می گفتیم خب سخت است. مادر سه 
شهید دیگر توان ندارد! بعد از مدتی رفتیم پیش مادر 
شهیدان محمدزاده. گفتیم مادرجان چه شد؟ چرا دفعه 
آخر نیامدید بین مردم صحبت کنید؟ گفت: خجالت 
می کشم... پسر اولم که شهید شد گفتم خب پسر دومم 
باید برود به میدان. پسر دومم که رفت، گفتم خب پسر 
سومم هست... اما حاال خجالت می کشم. دیگر پسری 
برایم نمانده که به جبهه برود. به خدا از مردم خجالت 

می کشم. از امام خجالت می کشم. ابناءالخرة. 

مدافعان حرم در امتداد دفاع مقدس
بچه ها فکر نکنید که مسیر جهاد و شهادت و اخالص و 
فداکاری تمام شده است. نخیر، این مسیر را رزمندگان 

روایت روح اهلل ترابی نسب، یادمان شهدای عملیات خیبر)طالییه(، اسفندماه۱395.
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جبهه مقاومت و مدافعان حرم بی بی زینب کبری)س( دارند 
ادامه می دهند. یکی از فرماندهان لشکر25 کربال تعریف 
می کرد که در یکی از عملیات ها به تك تیراندازم گفتم 
به سمت تیربارچی دشمن شلیك کن. وقتی تك تیرانداز 
آماده شلیك شد، گفتم بزن. دیدم تك تیرانداز قناسه اش را 
زمین گذاشت و بعد از چند لحظه دوباره به سمت دشمن 
نشانه روی کرد و به هدف زد. باهم آمدیم عقب. پرسیدم 
اصرار  نمی گفت.  چیزی  نزدی!  بار  اولین  چرا  فالنی، 
اون  "حاجی،  گفت  کردم، 
آب  قمقمه   با  داشت  عراقی 
اباعبداهلل)ع(  یاد  به  می خورد. 
بگذار  گفتم  بزنم.  نیامد  دلم 
می زنم...".  بعد  بخورد  آب 
که  چیزهاست  این  بچه ها 
این  جوانان  هشت ساله  دفاع 
مرزوبوم را مقدس کرده است. 
اخیراً  را  آب  خاطره  همین 
شهدای  از  یکی  یادواره  در 
مدافع حرم به نام شهید جواد 
حق طلب تعریف کردم. بعد از 
روایتگری من، برادر شهید که همرزم او بود، آمد پیش من 
و گفت این خاطرة آب برای ما در خان طومان پیش آمد. 
برادر شهیدم فرمانده محور بود. ما داعشی ها را به مدت 48 
ساعت در محاصره داشتیم. هر لحظه حلقه محاصره تنگ تر 
می شد. البته داعشی ها هم به شدت مقاومت می کردند. در 
آن شرایط محاصره که هر لحظه برای داعشی ها سخت تر 
می شد، یك دفعه دیدم برادرم جواد فریاد می زند که کسی 
شلیك نکند. چندبار به همه در خط خودی تأکید کرد 
که کسی به سمت داعشی ها شلیك نکند. پیش خودمان 

 گفتیم چه خبر شده! سرم را از خاکریز باال آوردم و دیدم 
یك تانکر آب وارد حلقه محاصره داعشی ها شده است. 
بچه ها، به خدا اینها قصه نیست. به خدا، اینها را نمی گویم 
که از شما فقط اشك بگیرم. فقط خوب گوش کن. اینکه 
مرز  پشت  مقدس  دفاع  استمرار هشت سال  می گویند 
اینهاست. می گوید  به خاطر  اتفاق می افتد  اسرائیل دارد 
فریاد زدم اگر این تانکر برسد به داعشی ها، لعنتی ها دوباره 
جان می گیرند و کار ما سخت می شود! جواد جواب داد: 
اینها تشنه اند! اصرار  دارد آب می برد... آب... می فهمی؟ 
که کردم، گفت می خواهی روضه آب را برایت بخوانم؟ 
بگذار تشنه نباشند برادر. داعشی ها باورشان نمی شد. فکر 
با  تله است. به خاطر همین  این فرصت، یك  می کردند 
ترس و یواشکی می آمدند و یکی یکی آب برمی داشتند. 
بله با دشمنم جوری رفتار می کنم که ارباب خوشش بیاید. 

راهيان نور و زمينه سازی برای ظهور
بچه ها قرار است انتهای این سفر راهیان نور به کجا ختم 
شود؟ اگر از دل این سفر، یك یار برای امام زمان)عج( درست 
نشود برای چه آمدیم طالئیه؟ اصالً بگذارید یك جور دیگر 
برایتان بگویم؛ واقعاً ما چه داریم که شهدا دلشان به ما خوش 

باشد! ما سرباریم، نه سرباز! 
بچه ها راه روشن است. اگر برگشتید باید با نور همین 
روضه شهدا و به یاد همین اشك ها و توسالت، دانشگاه را 
تبدیل به جبهه بکنید. هنر این است که دست رفقایتان را 
که ممکن است ازنظر اعتقادی نسبت به دین و انقالب و 
این راه مقدس خدای ناکرده یك ذره سست باشند، بگیرید 
و کمکشان کنید. بچه ها نسبت به هم بی تفاوت نباشید. 
همه به رشد معنوی همدیگر کمك کنیم. این درس امروز 

ماست در طالئیه.«

دشمن بعثی فشار زيادی آورد 
جزاير مجنــون را پس بگيرد. 
امام فرمودند حفظ جزاير حفظ 
فرمان  از  پس  اســت.  اسالم 
و  همت  ما  فرماندهــان  امام، 
باكری و كاظمی و همه مردانه 
هم  دشمن  شدند.  كارزار  وارد 
وقتی مقاومت بی نظير فرزندان 
خمينی را ديد، اقدام به بمباران 

شيميايی در جزاير كرد.
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ارزيابی روايت 
روایت حاضر از ویژگی ها و نقاط قوتی برخوردار است که 

در این بخش به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
1.پيوند بين رويکرد تاريخی و معنوی: راوی این روایت 

به خوبی سعی کرده است بین دو رویکرد موجود در امر 
روایتگری یعنی رویکرد تاریخی و رویکرد معنوی، پیوند 
ایجاد کند و در بستر چنین روایتی، مطالب و مباحث 
موردنظر را به ذهن مخاطب انتقال دهد و ازاین جهت، 
می توان گفت که راویت راوی به روایت جامع و معیار 
نزدیك است. راوی عالوه بر معرفی سیره و منش شهدا، 
به صورت  را  مقدس  دفاع  و  انقالب  تاریخی  موضوعات 
کامل و فشرده برای مخاطبان توصیف و تحلیل می کند. 
درواقع، راوی در این روایت ازطرفی با رویکرد تاریخی، 
ضمن پرداختن به مباحث عملیاتی یادمان طالئیه، به 
سیاسی،  زمینه های  و  جنگ  وقوع  چرایی  موضوعات 
اجتماعی آن می پردازد و از طرف دیگر، با رویکرد معنوی 
با انتخاب سوژه هایی مربوط به انگیزه و هدف ارزشی در 
سیره رزمندگان اسالم در طول هشت سال دفاع مقدس، 

به تشریح ابعاد معنوی جنگ می پردازد.
2.استفاده از روايات اهل بيت)ع( در حين روايت: راوی در 

بخش هایی از روایت برای تبیین مسائل از احادیث اهل 
بیت)ع( به خوبی بهره می گیرد. 

3. برخورداری از فن و مهارت بيان: مسلماً آگاهی از 

این  لوازم روایتگری است که راوی در  از  فنون خطابه 
روایت به خوبی با استفاده از این فن در ایجاد مفاهمه و 

برقراری رابطه مؤثر با مخاطبان خود بهره می برد. 
4. روايت طبق سناريو و طرح مشخص: از ساختار این 

روایت می توان فهمید که راوی از یك طرح محتوایی و 
نظم خاصی  با  و  پیروی می کند  قالب ذهنی مشخص 

مسلماً  و  می دهد  انتقال  مخاطب  به  را  خود  مطالب 
تا  از ضروریات است  راوی  برای  داشتن چنین طرحی 

دچار آفت پراکنده گویی نشود.
5. تبيين مفهوم ايثار در حين روايت: راوی در این 

سیره  و  منش  از  کاربردی  خاطرات  ازطریق  روایت 
رزمندگان  فداکاری  و  ایثار  مفهوم  به درستی  شهدا، 
بحث  قالب  در  و  توضیح می دهد  مقدس  دفاع  در  را 
معرفتی "ابناءالدنیا و ابناءالخره" به تشریح جنبه های 

در  گذشت  و  ایثار  مختلف 
زنــدگی شهـدا پرداختــه، 
ازاین جهت الگوهـای ایثــار 
و فداکاری را برای نسلی که 
جنگ را درک نکرده است، 

معرفی می کند.
با  صميــمی  رابطـه   .6

مخاطب: در بستر این روایت، 

راوی بــا مخـاطبــان خــود 
رابطه ای دوستـانه و صمیمانه 
دارد. گشاده رویـی و استفـاده 
از طنز در ادبیات افراد نشانه 

محبت و موجب جذابیت و نشاط در هر جمعی است. 
چاشنی  و  طنز  لحن  از  روایت،  از  بخش هایی  در  راوی 
شوخی و مطایبه بهره می گیرد که این روش باعث همدلی 
و همراهی بیشتر مخاطب با راوی می شود. ازطرفی ادبیات 
طنز عالوه بر جذابیت در فضای روایت، به رفع کسالت و 

خستگی حین روایت کمك می کند.
7. ايجاد تمركز و جلب توجه در مخاطب: استفاده از 

ابزارهای جذب مخاطب حین روایت از نکات مثبت این 
روایت است. راوی حین روایت با طرح سؤال به ایجاد 

مؤذن  دانشــجويان  شــما 
جامعه ايد. قرار اســت شــما 
بيدار باشيد تا مردم خوابشان 
نبرد. شهدا نماد بيداری بودند. 
كدام  شما  هستيد؟  كجا  شما 
بخش از پازل مهدويت را كامل 

كرده ايد؟ 
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لحن  می کند.  کمك  مخاطب  در  جلب توجه  و  تمرکز 
سؤالی راوی در این روایت با تغییرات به موقع تن صدا 
به جذابیت آن  یا عاطفی،  با فضای حماسی  متناسب 

کمك ویژه ای کرده است. 
وقايع  با  مقدس  دفاع  وقايع  بين  پيوند  برقراری   .8

عاشورا: راوی در هر بخشی از روایت که فرصت ایجاب 
کند، گریزی هم به اهل بیت)ع( و عاشورای امام حسین)ع( 
با فضای  دارد و درواقع سعی می کند فضای جبهه را 
معرفتی و حماسی عاشورا پیوند دهد. موضوع مقاومت 
در جزایر در عملیات خیبر اوج روایت عاشورایی روای 

در این روایت است.
از  و  کم اشکال  مختلف  جهات  از  حاضر  روایت   
است  طالئیه  یادمان  در  خوب  روایت های  نمونه های 
که می تواند الگوی مناسبی ازجهت شکلی و محتوایی 
برای راویان در این یادمان محسوب شود. اما در ادامه 
به نکات و محورهایی که راوی با به کارگیری و توجه 
بیشتری  روایت خود جامعیت  به  به آن ها می توانست 
بدهد و به روایت مطلوب و معیار نزدیك تر شود، اشاره 

خواهیم کرد:
1. لزوم جمع بين عقالنيت و معنويت در روايت: راوی 

در این روایت عمدتاً به دلیل کمبود وقت و گستردگی 

جنبه های  به  داشت  فرصت  کمتر  ارائه شده،  مطالب 
اولویت های  ایشان  البته  بپردازد.  طالئیه  در  عملیاتی 
که  است  راوی  حق  این  و  داشت  نظر  مد  را  دیگری 
محورهای  و  مباحث  خود،  مخاطب  وضع  با  متناسب 
می رسد  نظر  به  به هرحال،  کند.  تعیین  را  روایت 
جنبه های تدبیر و عقالنیت فرماندهان حین عملیات، 
عالوه بر مباحث معنوی، می توانست بیش از این توصیف 
شود و این مستلزم توجه بیشتر راوی به موضوع شرح 

عملیات در منطقه عملیاتی است.
بيان  از  اجتناب  و  كردن  صحبت  مستند  لزوم   .2

اطالعات آماری غيردقيق: راوی در بخش هایی از روایت 

به آمار و ارقامی اشاره می کند که در صحت آنها تردید 
است. بنابراین راوی نباید به آمار و اطالعاتی تکیه کند 

که بعدها ممکن است در آنها خدشه وارد شود. 
ازجمله  ترابی نسب  آقای  روایت  درمجموع، 
که  بود  طالئیه  یادمان  کم اشکال  و  خوب  روایت های 
مخاطبان  با  روایت  تناسب  و  مطالب  پیوستگی  ازنظر 
درس  و  کلی  تحلیلی  که  داشت  و جذابیت  اثربخشی 
آموز از مقاومت مردمی دربرابر دشمن را به مخاطبان 
از  مبالغه،  از  دوری  و  انصاف  واقع گرایی،  می داد.  ارائه 

دیگر ویژگی های این روایت است.
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گزارش زیر براساس فایل صوتی )روایت( مصطفی مددکن، راوی کاروان دانشجویی دانشگاه های صنعتی خمینی شهر، 
دهاقان و اردستان استان اصفهان تهیه و تنظیم شده است. این روایت در تاریخ ۱5 اسفندماه ۱394، ساعت 09:۱5 
در دپوی شرقی سه راه شهادت واقع در ضلع شمالی یادمان طالئیه برای حدود ۱50 نفر از کاروان دانشجویی تعدادی 
از شهرهای استان اصفهان بیان شد. راوی که از رزمندگان لشکر۱4 امام حسین)ع( بوده و در عملیات خیبر حضور 
داشته است، پس از معرفی موقعیت جغرافیایی منطقه با استفاده از نقشه و کالك، به تشریح جایگاه طالئیه، دلیل 
انتخاب این منطقه و اهداف عملیات خیبر پرداخت و درباره محورهای عملیات خیبر و اهمیت منطقه طالئیه در این 
عملیات، نحوه مأمورشدن لشکر امام حسین)ع( و عملیات این لشکر به طور مبسوط برای مخاطبان توضیح داد. در این 

گزارش ابتدا متن روایت مصطفی مددکن درج و سپس به ارزیابی آن پرداخته شده است.
واژگان كليدی: روایت طالئیه، یادمان طالئیه، عملیات خیبر، مصطفی مددکن، راهیان نور.

چکيده

طالئیه، سرزمین مقدس
روایت مصطفی مددكن در یادمان طالئیه

متن روايت
ِحیم، الحمدهلل رب العالمین، و  ْحَمِن الرَّ الرَّ  ِ »بِْسِم اهللَّ
الحول و القوة اال باهلل العلی العظیم، حسبنا اهلل و نعم 
زائران  النصیر. ورود همه   نعم  و  المولی  نعم  الوکیل، 
کربالهای ایران به سرزمین منور و نورانی طالئیه را 

خیرمقدم عرض می کنم. 

موقعيت جغرافيايی منطقه طالئيه
طالئیه تقریباً یکی از مناطق خیلی مهم، نزدیك به  
به  روبه رو  از سمت  است.  عراق  العماره  و  بصره  بین 

فاصله  ۱0 کیلومتری دو جزیره هست؛ جزایر مجنون 
جنوبی و شمالی. بعد از آن حدود 7، 8 کیلومتر بعد 
از جزیره، حاشیه  شرق دجله است و در کنار رودخانه  
العزیر، روطه،  دجله چندین شهر روبه روی ما است؛ 
القرنه، نشوه و بعد بصره. این تقریباً شکل قرارگرفتن 
شهرهایی است که در این جهت قرار دارند. هدف ما 
از عملیات خیبر که توی طالئیه انجام دادیم، گرفتن 
روطه،  العزیر،  گرفتن  اول  مرحله   در  و  بصره  شرق 
القرنه و نشوه  عراق بود. جهت شمال شما می خورد 
به هور؛ یعنی بعد از آن خاکریزی که از رویش آمدید 

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

محمد محمدپور*
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اینجا، هورالهویزه بود. الن هور خشکیده است و دیگر 
آب ندارد. می بینید که اینجا سرزمین خشکی است و 
خاکریز و دپو و... است. آن موقع تا لبه  این جاده آب 
بود و حدود 2 مترونیم آب هور بود. هور که سمت 
روبه روی من قرار داشت، طولش تقریباً 80 کیلومتر 
بود و عمقش تا برسد به حاشیه  شرق دجله حدود 30 
ابعاد هور الهویزه 80 کیلومتر  کیلومتر می شد؛ یعنی 
این هور  بود و جزایر مجنون وسط  در 30 کیلومتر 
شهر  به  می رسد  دیگر  این  از  بعد  بود.  گرفته  قرار 
دهالویه و هویزه و بعد می رود برای بستان و چزابه 
و فکه و شرهانی. این طرف منطقه  کوشك است که 
می خورد به شلمچه، کوشك و حسینیه و بعد پاسگاه 
نقطه   جنوبی ترین  شلمچه،  به  می خورد  بعد  زید. 
حد  آخرین  توی  که  عراقی ها،  با  ما  خشکی  مرزی 
شلمچه که رسیدیم، مرز خشکی مان تمام می شود و 
یك حالت زاویه  90 درجه است؛ یعنی به این صورت 
می شود  شروع  اروند  رودخانه   اینجا  و  است  خشکی 
به سمت  می شود  شروع  کیلومتر   82 آبی مان  مرز 
خودمان  مقدم  خط  که  سمت مان  این  خلیج فارس، 
بود. قبل از این عملیات و پشت سرش تقریباً مناطق، 

جاده  اهواز خرمشهر و منطقه  عقبه  ما بود. 

علت انتخاب منطقه 
انتخاب کردیم؟  برای عملیات  را  این منطقه  ما  چرا 
دلیلش این بود که بعد از اینکه بیت المقدس را انجام 
دادیم و خرمشهر را گرفتیم، عراقی ها از مرز ما خارج 
بروند  گرفتند  تصمیم  شرایطی  چنین  در  و  شدند 
توی خاک عراق و منطقه  ای را ]به عنوان اهرم فشار 
اسالمی  جمهوری  شرایط  پذیرش  جهت  دشمن  بر 

ایران بگیرند[. علت انتخاب این منطقه این بود که ما 
تصمیم گرفتیم به خاک عراق حمله کنیم و یکی از 
شهرهای مهمش به نام بصره را بگیریم. بصره دومین 
عراق  اقتصاد  قطب  اقتصادی،  ازلحاظ  و  عراق  شهر 
است و با جمعیت 2 میلیونی شرایط سیاسی خاصی 
داشت. هدف ما در طول جنگ این بود که این شهر را 
بگیریم. گرفتن این شهر مساوی بود با سقوط صدام. 
می گفتند  می کردند،  که  تجزیه وتحلیل هایی  طبق 
شرایط جوری می شود که نقطه مهمی از عراق دست 
ما است و بعد تقاضا که کردند برای مذاکره، می رویم 
نگیریم،  را  تا حقمان  و  مذاکره می کنیم  می نشینیم 
تفکر  طرز  یك  این  نمی دهیم.  پس  بهشان  را  شهر 
می گفتند  عده  یك  بود،  تفکر  طرز  دوتا  البته  بود. 
همین جا جنگ را تمام کنیم، یك عده می گفتند که 
نمی خواهند وارد ]خاک عراق[ بشوند. به هر جهت ما 
عملیات رمضان را انجام دادیم، بعد محرم، بعد والفجر 
مقدماتی و بعد والفجر۱. چهارتا عملیات برون مرزی 
اجرا کردیم و شاید آن جور که باید موفقیتی داشته 
باشیم، نداشتیم یا کم بود. تلفات شدیدی به دشمن 
وارد می شد، ولی اهدافش اهدافی نبود که کاماًل توی 
جنگ ما سرنوشت ساز باشد. بعد دیگر رسید به این 
ناموفق  این چهارتا عملیات  توی  ما  عملیات. گفتند 
شرایط  که  کنیم  انتخاب  را  منطقه ای  باید  و  بودیم 
را  با زمین های دیگر فرق کند. عراق زمین  زمینش 
مسلح کرده بود، موانع، استحکامات و همه مقدورات 
ما  از  را  شب  بود؛  کرده  تبدیل  محدودیت  به  را  ما 
گرفته بود؛ احتیاطش را عقب برده بود؛ خاکریزها را 
دیگر حذف کرده بود؛ کانال کشیده بود؛ میدان های 
بشکه های  و  بود  داده  عمق  متر   500 تا  را  مینش 
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تا  که  بود  جوری  بود.  گذاشته  کار  را  ناپالم  انفجار 
بگذاری،  پشت  سر  را  موانع  این  بروی  می آمدی 
کانال ها را طی کنی و به عراقی ها برسی، صبح شده 
بود. صبح هم مواجه می شدی با قوای زرهی و نیروی 
عراقی  پاتك های  با  مقابله کردن  و  دشمن،  احتیاط 
غیرممکن بود. این چیزی بود که مستشاران روسی 
و  بودند  بودند طراحی کرده  و خارجی که در عراق 
بهترین و پیشرفته ترین موانع اسرائیلی و موانعی که 
در  را  بود  موفق  دوم  و  اول  جهانی  جنگ های  توی 
اختیارش گذاشته بودند. آمدیم توی این منطقه که 
یك هور بود و زمینش دیگر مشخصات آن زمین را 
نداشت؛ یعنی موانع نداشت، میدان مین نبود، نیروی 
حد  در  و  بود  کم  خیلی  منطقه  این  توی  دشمن 
انتخاب کردند،  را  این هور  نبود.  بیشتر  چند گردان 
شناسایی ها انجام گرفت و بعد طی برآوردی که انجام 

گرفت، منطقه طالئیه برای عملیات مشخص شد.

محورهای عمليات
در عملیات خیبر سه محور مشخص شد که یك محور 
هور بود. در فاصله  8 کیلومتر جلوتر محلی است به 
نام شط علی که ورودی ما برای داخل شدن توی هور 
تا  می کردیم  طی  را  مسیر  کیلومتر   30 باید  و  بود 
بود.  محور  یك  این  برسیم؛  عراقی ها  آن خشکی  به 
یك محور همین جاده ای است که دارند رویش تردد 
آب  آن طرف  چون  بود؛  جاده  همین  تنها  می کنند. 
این  بود، این طرف میدان مین بود و واردشدن توی 
منطقه غیرممکن بود. سه کیلومتر عقب تر از همین 
باید  بود.  ما  مقدم  خط  طالئیه[  فعلی  ]جاده  جاده 
حرکت می کردیم می رسیدیم به این خاکریز روبه رو 
که عراقی ها روی آن مستقر بودند. پس یکی محور 
طالئیه بود، با این محدودیت جاده ای که نمی توانستیم 
باز کنیم. محور بعدی پاسگاه زید بود که حدود ۱0، 

۱2 کیلومتر این طرف تر، پشت سر من بود.

روایت مصطفی مددکن، یادمان شهدای عملیات خیبر)طالییه(، اسفندماه۱394.
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شرح عمليات خيبر
 عملیات خیبر سوم اسفندماه ۱362 رقم خورد و با رمز 
"یا رسول اهلل)ص(" آغاز شد. بچه هایی که می خواستند 
از هور بروند، یك روز زودتر با بلم یا قایق ها از آبراه ها 
راه افتادند و تا نزدیکی خشکی عراقی ها رفتند و توی 
بود،  بنا  که  دوم همان طور  نیزار مخفی شدند. شب 
حمله کردند و کل آن منطقه  شرق دجله را گرفتند. 
گرفتند  را  العزیر  و  البیضه  القرنه،  و  روطه  شهرهای 
و مستقر شدند. در روستای 
القــرنه جایــی که دجلــه 
و فرات بــا همدیگر تـالقی 
می کــرد، پــل های خیـلی 
بزرگی بود که این طرف آب 
را به آن طرف وصل می کرد. 
بنا بــود تــوی اولیـن 
فـرصــت پــل را منهــدم 
کنــنــد کـه بــرای ایــن 
کار برنامه ریزی کرده بودند. 
راه افتادند رفتند، بعد مواد 
مهمات، تـی ان تـی و مــواد 
انفجاری را بردند به سمت پل که پل را منهدم کنند تا 
دیگر نیروی کمکی از سپاه های سوم و هفتم و چهارم 
به این سمت نیاید. اینها توی آن منطقه تا نزدیکی 
یا  اما زخمی  انجام بدهند،  این کار را  پل رفتند که 
شهید شدند و نتوانستند این کار را انجام بدهند. این 
خودش شد یك فاجعه و یك مانع خیلی بزرگ ]بود[ 
همه چیز  و  می داد  قرار  تحت الشعاع  را  همه چیز  که 
را خراب می کرد. چرا؟ چون این پل که باز می شد، 
منطقه  وارد  به ترتیب  می توانستند  لشکرها  نیروی 

دشمن  زرهی  لشکرهای  با  ما  و  باز  شوند  و  شوند 
مواجه  می شویم. این کار آنجا انجام گرفت و آمدیم 
حضرت  لشکر27  سوم،  روز  همان  تقریباً  طالئیه. 
رسول)ص( از این جاده آمد. نزدیك به این جاده و روی 
قرار  اطراف  در  چهارلول هایی  و  شلیکاها  جاده  این 
گرفته بود که روی سطح این جاده را تیرتراش می زد. 
یعنی کسی که خوابیده  نظامی  به اصطالح  تیرتراش 
باشد هم به کف پایش می خورد، یعنی کف زمین هم 
می زنند، جوری این را تنظیم کرده بود، چهار لول ها 
کف  قشنگ  که  آب،  روی  را  سطحش  زمین،  روی 
از  بود.  اینجاها غیرممکن  تردد روی  و  را می زد  آب 
آن طرف هم که آب بود و نمی شد بروی. از این طرف، 
از کنار این بریدگی، که ارتفاع این جاده هم  تقریباً 
بیشتر روی سیل بند، اینها عبور می کردند، می آمدند 
این  به  این نقطه ]سه راه شهادت[. وقتی  تا نزدیکی  
نقطه رسیدند، دشمن متوجه اینها شد و اینها را به 

رگبار بست. 
سخت ترین حالت توی جنگ وقتی بود که یك 
و  می کرد  حرکت  نفری   400 گردان  یك  ستون، 
می رسید به اولین سنگر کمین عراقی ها و بدون اینکه 
هنوز هیچ کاری انجام بگیرد، دشمن متوجه می شد. 
ستون  دشمن  که  بود  حالت  سخت ترین  حالت   این  
تا  سه  دو  کالیبر  پشت  یعنی  می بست.  رگبار  به  را 
کمکی با قطار فشنگ آماده و جعبه مهمات های این 
روی  مسلسل وار  به صورت  شلیك  آماده   چهارلول ها، 
ستونی که می رسید، بودند. تلفات خیلی زیادی دادیم 
بدون اینکه کسی حرکت کند. بعضی ها شجاعت به 
خرج می دادند و می دویدند که تیربار چی را بخوابانند، 
تیر  می افتادند،  تایشان  سه  دو  نفر،  چهار  سه،  از 

شهيد خرازی با نفربر، خودش 
را به وسط منطقه رسانده بود 
و داشــت گردان ها را هدايت 
می كرد. ســاعت حدود 10/5 
صبح بود كه گلوله  مستقيمی 
 آمد به سمت نفربر و حاج حسين 
خرازی مجروح و دستش اينجا 

قطع شد.
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یك  نمی رسیدند.  هم  تیر بار  به  شاید  و  می خوردند 
متوجه  می آمد. دشمن  پیش  برایشان  حالتی  چنین 
حضور رزمندگان می شود، ستون را به رگبار می بندد 
و اغلب بچه های این گردان به شهادت می رسند. بار 
دوم گردان بعدی حمله می کند و همین طور می شود. 
بچه های تهران نمی توانند آن شب این راه را باز کنند. 
این شهدا  این قضیه، می روند عقب و اجساد  از  بعد 

اینجا می ماند.

سپردن بازكردن طالئيه به لشكر امام حسين)ع( 
بعد از چند شب، به لشکر امام حسین)ع( که ما بودیم، 
مأموریت داده شد که بیاییم و طالئیه را باز کنیم. ... 
بعد شهید خرازی 5 گردان آماده کرد. کادر گردان ها 
و  می کرد  صحبت  آنها  با  و  می خواست  به ترتیب  را 
باید  شما  که  است  جوری  شرایط  الن  که  می گفت 
عاشورایی بجنگید، باید هرچی توان دارید انجام بدهید 
و جوری بجنگید که این راه باز شود. اگر بنا است یك 
گردان هم اینجا شهید بشود، ارزش این را دارد که 
جان فشانی و فداکاری کنید و این راه خشکی ارتباط 
با بچه هایی که در شرق دجله هستند را باز کنید. راه 
دیگری هم نداشتیم؛ چون بچه ها با قایق و بلم ها رفته 
بودند به شرق دجله و آنجا نیاز به پشتیبانی، آتش 
تجهیزات،  مهمات،  انتقال  داشتند.  مجروح  حمل  و 
غیرممکن  برایمان  آب  روی  از  اینها  و  زرهی  تانك، 
اگر  می رساندیم.  اینها  به  خشکی  راه  از  باید  و  بود 
بمانند  آنجا  نمی توانستند  آنها هم  نمی شد،  کار  این 
ناموفق  دوباره  عملیات  این  و  برمی گشتند  باید  و 
گردان  هفت  بود.  این طوری  تقریباً  خب  می شد. 
پشت  از  عقب تر  کیلومتر   3 ما  که  شبی  شد.  آماده 

شب  بودیم،  گردان ها  رهایی  نقطه   و  خودمان  خط 
خیلی عرفانی و جالبی بود که هیچ موقع آن شب را 
از عصر رسیده  فراموش نمی کنم. چرا؟ چون بچه ها 
را  تجهیزاتشان  می شدند،  آماده  منطقه،  توی  بودند 
و  را می نوشتند  می بستند، وصیت نامه های خودشان 
توسل به اهل بیت)ع( پیدا کرده بودند و گریه و حالت 
معنوی بینشان بود. موقع نماز مغرب فرارسید. بچه ها 
با این حال که امشب شب شهادتشان و شب عاشورا 

وابستگی ها  همه   از  است، 
پـدر،  به  محبــت  از  حتی 
مــادر، زن و فرزند بــریده 
بودنـد و همه چیــز را کنار 
گذاشته بودنــد و می گفتند 
امشب شبی است که اغلب 
ما به شهــادت می رسیم و 
باید خودمان را آماده کنیم 
و رابطه شــان با خدا وصل 
شده بود. نماز مغرب و عشا 
را به صورت نشــسته تـوی 
کانال ها خوانـدند، با پوتین 

و با حالت خاصی. بعد اینها را برپا دادند. اولین گردان 
بهش  که  کرد  حرکت  سه راه  امام حسین)ع( به سمت 
می گویند سه راهی شهدا یا سه راهی شهادت. حرکت 
رفتند.  پشت  سرشان  بعدی  گردان های  و  کردند 
نزدیك  همین نقطه بود که هواپیماهای عراقی منور 
پخش کردند. منور فضای تاریکی مطلق شب را به روز 
تبدیل می کند؛ مثل حاال، یعنی شما هوا را می بینید. 
وقتی که منور بزنند مثل روز همه جا روشن می شود. 
بنا شد وقتی منور می زنند، همه بخوابند کف زمین 

ســه راهی  به ســمت  هرچه 
عبوركردن  می رفتيم،  شهادت 
خيلی خيلی سخت می شد. 400 
مخصوص  دشمن  توپ  قبضه 
زدن اين ســه راهی بود و روی 
اين نقطه هــر 400 قبضه توپ 
اينجا  مرتب آتش می ريخت و 

اصالً عبوركردن ممکن نبود.
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آمدند  کرد.  پیدا  ادامه  کار  و همین  نخورند  تکان  و 
عراقی  لودر  یك  رسیدند،  که  اینجا  نزدیك  جلوتر. 
داشت آب هور را وصل می کرد به این طرف که خشکی 
بود؛ همین لودر که افتاده بود توی آن گودالی. چرا؟ 
چون این طرف هم عملیات هایی را انجام داده بودند و 
قصد داشتند از این طرف هم مین ها را خنثی کنند، 
معبرها را باز کنند و رفتنشان منحصر به یك جاده 
لودر  کنند.  حمله  بتوانند  هم  این طرف  از  و  نباشد 
آب  را  اینجا  که  این طرف  می انداخت  را  آب  داشت 
بگیرد و زرهی ما دیگر نتواند روی این منطقه  سمت 
چپ عملیات کند. سروصدای لودر بلند بود و بچه ها 
آمدند نزدیك لودر. یکی از بچه ها مأموریت پیدا کرد 
اینکه  بدون  را  راننده  و  لودر  راننده  سمت  برود  که 
تیراندازی کند، با کارد یا هر وسیله ای بکشد و بعد 
بنشیند جای راننده. سروصدای موتور و گاز لودر را 
خط.  توی  بریزند  اهلل اکبر  یك  با  بچه ها  تا  درنیاورد 
این کار را انجام دادند. از لودر رفتند باال و راننده را 
کشتند و بعد آن فرد نشست پشت لودر و همین جور 
جلو.  به  رو  کشیدند  سریع  بچه ها  و  کرد  پیدا  ادامه 
دوتا عراقی توی میدان مین کار می کردند که وقتی 
صحنه را دیدند که ایرانی ها دارند می آیند، بلند شدند 
و داد و فریاد کردند که فرار کنند، اما دیگر کار از کار 
گذشته بود و بچه ها خودشان را روی دپوی روبه رو 
بود،  دپو  هم  آن طرف  بود،  دپو  این طرف  رساندند. 
وسط میدان مین بود و ادامه  منطقه. گردان ها آمدند 
اینجا. آنجا که لودر زمین را شکافته بود و آب داشت 
می کردند؛  عبور  باید  آب  توی  از  این طرف،  می رفت 
تقریباً  اینجا  تا  و  بود  پهنای آب حدود 2 متر  چون 
همه شان  و  می کردند  طی  را  آب  این  باید  بود.  آب 

آن طرف می رفتند. نمی شد که بپری آن طرف؛ طول 
بود  ترتیبی  هر  به   بود.  زیاد  خاکریز  این  شکافتن 
درگیر  عراقی ها  با  و  آن طرف  رساندند  را  خودشان 
شدند. تعداد زیادی از کماندوها و نیروهای مخصوص 
عراقی توی این منطقه مستقر بودند. چون شب اینجا 
عملیات شده بود و اینجا آمادگی صددرصد داشتند، 
امام حسین)ع( از  گردان ها تقسیم شدند؛ یك گردان 
این طرف، گردان امام حسن)ع( از آن طرف، گردان امام 
از گردان  امام صادق)ع( و یك قسمتی  محمدباقر)ع( و 
رفتند.  غرب  و  سمت  جزایر  به سمت  ابوالفضل)ع( 
جاده   یك  به  تا  کردند  پیشروی  کیلومتر   6 حدود 
خاکی رسیدند و آنجا مستقر شدند. شهید خرازی با 
نفربر خودش را به وسط منطقه رسانده بود و داشت 
گردان ها را هدایت می کرد. ساعت حدود ۱0/5 صبح 
حاج  و  نفربر  به سمت  مستقیمی  آمد  گلوله   که  بود 
و  شد  قطع  اینجا  دستش  و  مجروح  خرازی  حسین 
منطقه  از   ۱0/5 که شهید خرازی ساعت  موقعی  از 
خارج شد، فشار عراقی ها برای پس گرفتن این منطقه 
که  بود  این  رسمشان  عراقی ها  شد.  زیاد  فوق العاده 
برای گرفتن یا پس گرفتن یك منطقه، حدود ۱/5 تا 
2 ساعت، بعضی موقع ها 72 ساعت آتش می ریختند. 
آتش که می گویم یعنی حدود 700، 800 قبضه توپ 
شلیك  کوچکی  این  به  منطقه   این  روی  مرتب  که 
یعنی  نمی شد.  قطع  اینجا  هواپیما  تردد  می کرد. 
یا  هواپیما  را می دیدی، حدود 30تا  آسمان  هروقت 
بمب خالی می کرد، یا می رفت پر کند، دوباره بیاید. 
از همه بدتر بمباران های شیمیایی بود که برای اولین 
بار توی منطقه می زد. تا اینکه دشمن هی خودش را 
کشید جـلو و محاصـره و عـرصـه را بـرای بچـه هـای 
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اینجـا  بگیـرد.  پـس  را  اینجـا  کـه  کـرد  تنـگ  مـا 
عبـاس قربانـی فرمانده  گـردان حضـرت ابوالفضل)ع(، 
درحالی کـه بـه بچه هـای گردان هـای دیگـر می گفت 
تـا  را سـرگرم می کنـم  برویـد، مـن عراقیهـا  شـما 
تانـك  مسـتقیم  تیـر  کننـد،  عقب نشـینی  بچه هـا 
مانـد.  پـا  فقـط دوتـا  او  از  و  تـوی سـینه  اش  آمـد 
آقـای حسـین رضایـی معـاون شـهید خـرازی، دوتا 
پا را برداشـت گذاشـت تـوی گونـی و آن را دادند به 
یکـی از بچه هـا بـه نام آقـای روسـتایی. او هـم توی 
همیـن سـه راه کـه آمـد بیاید به این سـمت، شـهید 
یـا مجـروح شـد، نمی دانـم! درهرصـورت نتوانسـت 
اینهـا را بـه عقـب انتقـال بدهـد. شـهید قربانی توی 
خانواده شـان 4تـا شـهید داده بودند، یعنـی 2تا برادر 
از دسـت داده بـود بـا خـودش 3تـا و پـدرش، کـه 
3 تایشـان مفقود االثـر بودند و پـدرش را آورده بودند 

عقـب. ایـن یـك خانـواده بود.

به سـمت سـه راهی شـهادت می رفتیـم،  هرچـه 
می شـد،  منتهـی  جـاده  یـك  بـه  مـا  عقبـه   چـون 
عبورکـردن و آمـدن بـه عقـب خیلی خیلـی سـخت 
می شـد. یعنـی من فکـر می کنـم 6، 7 سـاعت، حاال 
مخصـوص  دشـمن  تـوپ  قبضـه   400 می گوینـد 
زدن ایـن سـه راهی بـود و روی ایـن نقطـه هـر 400 
قبضـه تـوپ مرتـب آتـش می ریخـت و اینجـا اصـاًل 
عبورکـردن ممکـن نبـود. از هـر ۱0 ماشـین ممکـن 
بـود یـك ماشـین بـرود و بیشـتر بچه هـا بـا پی ام پی 
شـاهد  خـودم  مـن  می کردنـد.  جابه جـا  را  چیـزی 
ایـن صحنـه بـودم کـه حـدود 20، 30تـا جنـازه  مـا 
را عقـب یـك تویوتـا گذاشـته بودنـد، همیـن کـه 
آمـد از اینجـا عبـور کنـد، درحالی کـه سـپر عقبـش 
روی زمیـن می کشـید و به سـختی حرکـت می کـرد، 
چندیـن گلولـه آمـد وسـط جنازه هـا و مـا کـه کنار 
ایسـتاده بودیـم تکه هـای بـدن شـهدا بـه سـینه مان 

روایت مصطفی مددکن، یادمان شهدای عملیات خیبر)طالییه(، اسفندماه۱394.
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خـورد. همـان موقـع یـك آمبوالنس داشـت می آمد 
کـه گلولـه خـورد بـه جلـوش و آمبوالنـس پرتـاب 
شـد آن طـرف جـاده. تقریبـاً اوضـاع و احـوال به این 
شـکل داشـت رقـم می خـورد تـا عصـر کـه بچه هـا 
آخریـن مقاومت هایشـان را کردنـد و بنـا شـد کـه از 
طالئیـه بیـرون بیاینـد و بیـرون آمدنـد. اینجا حدود 
7، 8 کیلومتـر جلوتـر شـروع کردند بـه زدن یك پل 
کـه راهـی بـاز کنند تـا ارتبـاط بیـن آب و خشـکی 
این طـرف بـا جزایـر حفـظ 
شـود. پـل خیبر2 بـه طول 
و  زدنـد  را  کیلومتـــر   ۱3
این ارتباط برقرار شـــد. از 
آن به بعـــد که وضعیــت 
طالئیـه این جـــوری شـد، 
دیــگر نشــد آن را پــس 
بگیریـــم و امکانـش نبود. 
بعــد تصمیـــم گرفتنــد 
حفـظ  را  مجنـون  جزایـر 
کننـد. جزایر مجنـون توی 
شـرایط خیلی سختی حفظ 
پشـتیبانی،  آتـش  امکانـات،  مهمـات،  یعنـی  شـد. 
هیچـی نبـود و مهمات رسـاندن خیلـی مشـکل بود. 
حدود 5 شـبانه روز دشـمن سـکوت کرد؛ هیچ آتشی 
نـه اینجـا بـود، نه تـوی جزایر و سـکوت مطلـق بود. 
تـوی حالتـی بودیـم کـه همـه می گفتیـم کـه چـه 
اتفاقـی می خواهد بیفتـد؟ تا اینکه چهاردهم اسـفند 
امـام پیـام داد جزایر باید حفظ بشـود. شـانزدهم بود 
بازپس گیـری جزایـر  بـرای  کـه عملیـات عراقی هـا 
شـروع شـد. این عملیات تقریباً 4 روز با آتش خیلی 

سـنگین طـول کشـید؛ یعنـی همـان آتش هایـی که 
اینجـا می ریخـت، همـه روی جزایـر متمرکـز شـد و 
جزایـر زیـر شـدید ترین آتش هایی که تـوی عمرمان 
دیدیـم، بـود. به طوری کـه تخمیـن می زننـد حـدود 
۱/5 میلیـون گلولـه ظـرف 3 روز تـوی منطقه  جزایر 
ریختـه شـد. جنـگ جانانـه ای بـود کـه بسـیاری از 
سـپاه،  فرمانـده   از  غیـر  بـه  عالی رتبـه  فرماندهـان 
و  وارد جزیـره شـدند  اسلحه به دسـت  و  جان برکـف 
همـه در حالتـی کـه یـك تك تیراندازنـد جنگیدنـد. 
سـه روز مقاومـت در ایـن منطقـه ادامه پیـدا کرد تا 
توانسـتند خـط را در جزایـر تثبیـت کننـد. عراقی ها 
بـرآورد  کـه  این جـور  و  دادنـد  سـنگینی  تلفـات 
می کننـد حـدود ۱5 هزار کشـته و زخمـی توی این 
عملیـات دادنـد و عقب نشـینی کردنـد و جزایر با 40 
چـاه نفـت کـه روزانـه 700 هزار بشـکه نفـت از آنها 
اسـتخراج می شـد، گرفتـه شـد. شـادی ارواح طیبـه  

شـهدای اسـالم صلوات بفرسـتید.«

ارزيابی روايت
از مباحث عملیاتی و  در تحلیل روایت طالئیه )اعم 
و  است  توجه  شایان  آنچه  جنگ(  معرفتی  مفاهیم 
راوی می تواند به آن اشاره کند، این است که منطقه 
طالئیه یکی از محورها و فلش های اصلی تهاجم اولیه 
عراق برای تصرف اهواز بوده است. که درپی عملیات 
مهم  محورهای  از  طالئیه  شد.  آزاد  بیت المقدس 
عملیات های رمضان، خیبر و بدر بوده است و در این 
منطقه فرماندهان بزرگی مانند ابراهیم همت، مهدی 
و حمید باکری، مرتضی یاغچیان، اکبر زجاجی و... به 
شهادت رسیدند. در بحث شکلی نیز نسبت مباحث 

پيام  امام  اســفند  چهاردهم 
داد جزاير بايد حفظ بشــود. 
شــانزدهم بود كــه عمليات 
بازپس گيری  بــرای  عراقی ها 
جزاير شروع شد. اين عمليات 
تقريباً 4 روز بــا آتش خيلی 

سنگين طول كشيد.
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معرفتی و عملیاتی جنگ به  اقتضای حال مخاطبان و 
صالحدید راوی بستگی دارد، اما شاکله اصلی روایت 
باید حفظ شود. روایت زیر نقاط قوت زیادی دارد که 

به برخی از آنها اشاره می شود:
نسبتاً  شوروحال  و  صداقت  با  راوی  صداقت:   .1

بر  خوبی  اثربخشی  و  پرداخت  روایتگری  به  خوبی 
مخاطبان داشت.

مناسب:  محل  انتخاب  و  موضوعات  ارتباط   .2

مکان های  بهترین  از  یکی  اینکه  به  باتوجه  راوی 
)سه راهی  کرده  انتخاب  روایتگری  برای  را  یادمان 
شهادت(، و بیاناتش، مرتبط با منطقه بود و به خوبی 
درعین حال  و  مدیریت  را  حضار  احساسات  توانست 
منطقه،  جغرافیای  با  ارتباط  و  تصویرسازی خوب  با 

روایتگری کند.
3. تأكيد بر واليت مداری و تکليف مداری رزمندگان: 

در بحث والیت فقیه و رهبری نیز به پیام امام درباره 
حفظ جزایر، والیت مداری و تکلیف مداری رزمندگان 
و فرماندهان و اثر پیام امام اشاره کرد که رزمندگان 

با انگیزه بیشتری به ادامه نبرد اهتمام ورزیدند. 
4. اشاره به حضور فرماندهان در صحنه نبرد: راوی 

انجام  از فرماندهان دوران جنگ  تصویرسازی خوبی 
داد و در آن از حضور فرماندهان عالی در بطن میدان 
آنها  مسئولیت پذیری  همچنین  و  درگیری  و  جنگ 
و  الگوی خوب  یك  تحت امرشان،  نیروهای  قبال  در 

شایسته ترسیم کرد.

5. دقت در بيان واقعيات: اصلی ترین نقطه قوت این 

بیان وقایع و آمارها،  روایت، عالوه بر دقت نسبی در 
دژ  روی  حسین)ع(  امام   ۱4 لشکر  عملیات  تشریح 

طالئیه و ماجرای مجروح شدن شهید خرازی بود.
به  پرداختن  نظامی:  تدابير  و  ابتکارات  به  اشاره   .6

پل  مانند  خیبر  عملیات  ابتکارات  و  نظامی  تدابیر 
قوت  نقاط  از  نیز  و...  سیدالشهدا)ع(  جاده  و  خیبری 

این روایت بود.
راویان  از  مددکن  مصطفی  آقای  باوجودی که 
را  ایشان  روایت  و می توان  است  نور  راهیان  باسابقه 
جزء روایت های نسبتاً خوب و کم اشکال دسته بندی 
دارد  وجود  ایشان  روایتگری  در  نیز  مواردی  کرد، 
روایت های  در  است  بهتر  مغفول،  نقاط  به عنوان  که 
بعدی تقویت شوند؛ از جمله وجود برخی اشتباهات 
عملیاتی،  و  نظامی  صبغه  بودن  پررنگ  جغرافیایی، 
تشریح  در  دلخراش  صحنه های  برخی  بزرگ نمایی 
رزم  سازمان  وضعیت  به  نکردن  اشاره  فشار دشمن، 
سایر  ناموفق بودن  دالیل  خیبر،  عملیات  در  ایران 
نحوه  و  رسول اهلل)ص(  محمد  لشکر27  به ویژه  یگان ها 
از  این عملیات،  شهادت برخی فرماندهان شهید در 
جمله محمدابراهیم همت و اکبر زجاجی )فرمانده و 
جانشین لشکر27 حضرت رسول)ص((، حمید باکری، 
شهید مرتضی یاغچیان )جانشین و معاون لشکر3۱ 
عاشورا(، اقدامات قرارگاه سری نصرت و شهید علی 

هاشمی در این عملیات و... .




