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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 
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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... .
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متن پیش رو گزارشي است از روایت آقای مهدی رمضانی از رزمندگان لشکر27 حضرت رسول)ص( در دوران دفاع 
مقدس و از استادان دانشگاه امام حسین)ع(، که به همت نگارنده در 24 اسفند ۱395 در ساعت ۱0:۱5 الي ۱۱:۱5 
در یادمان عملیات فتح المبین ضبط شده و به صورت متن نوشتاري در آمده است. مخاطبان این روایت کاروانی ۱20 
نفره متشکل از دانشجویان اردوهای جهادی اعزامی از استان ایالم بودند. آقای رمضانی راوی همراه کاروان در اقدامی 
مبتکرانه با انتخاب روایت مسیری برای حضار، زائران را از داخل شیارها حرکت  داد و در طول مسیر و در مواضع 
مختلف به روایتگری و تشریح عملیات فتح المبین پرداخت. معرفی جغرافیای منطقه، مقاومت های مردمی و تشریح 
وقایع عملیات و بیان خاطره، از محورهای روایت آقای رمضانی بود. در نوشتار حاضر ابتدا متن کامل روایت و سپس 

یك جمع بندی و ارزیابی محتوایی از روایت خواهد آمد. 
واژگان كليدی: روایت فتح المبین، یادمان فتح المبین، عملیات فتح المبین، مهدی رمضانی، راهیان نور.

چکيده

فتح المبین روایت پیروزی و حماسه های ماندگار
روایت مهدی رمضانی در یادمان فتح المبین

متن روايت
جغرافيای منطقه عملياتی

دارم.  احترام  و  سالم  عرض  عزیزان  همه  »خدمت 
کرده  شروع  را  پربرکتی  و  خوب  روز  که  إن شاءاهلل 
باشید. منطقه ای که تشریف آورده اید، منطقه عمومی 
شهرستان شوش دانیال است. این منطقه درحال حاضر 
است. در  نام گذاری شده  فتح المبین  عملیات  یادمان 
تا  ابتدا جغرافیای منطقه را خدمتتان عرض می کنم 
موقعیت منطقه ای را که در آن حضور دارید، بدانید. 
در پشت آن درخت ها شهر شوش دانیال قرار دارد که 

احتماالً از داخل آن عبور کرده اید. بین این درخت ها 
آن قسمت که مشخص است، رودخانه کرخه جریان 
دارد که از کوه های الوند همدان سرچشمه می گیرد و 
با عبور از استان همدان و لرستان وارد خاک خوزستان 
جلو  به  کیلومتر   70 اگر  من  راست  سمت  می شود. 

برویم، به پاسگاهی به نام پاسگاه فکه می رسیم.

حماسه های جغرافيای فتح المبين
در مرز فکه و روستاهای مختلفی که در این منطقه 
و... چهار  مانند روستاهای زعن، عنکوش  دارد  وجود 
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اكبر رستمی*


