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مقاالت

طالئیه گوشهای از حرم حضرت ابوالفضل

(ع)

روایت محمد احمدیان در منطقه عملیاتی خیبر
تهیه و تنظیم :اکبر رستمی

*

شناسنامه روایت

الف) مشخصات راوی

نام و نام خانوادگی محمد احمدیان ،از رزمندگان
لشکر 14امام حسین(ع) در دوران دفاع مقدس
ب) زمان و مکان روایتگری

یکشنبه1393/12/24،
یادمان طالئیه ،ضلع جنوبی دژ جمهوری،
سهراهی شهادت
ج) مشخصات کاروان

گروه شهید صیاد شیرازی ارتش ( 19اتوبوس از
شهرهای کرمان ،ابهر ،خرمدره ،تنکابن ،قم ،تهران،
رفسنجان ،مشهد ،که  11اتوبوس خواهران و 8
اتوبوس برادران بودند)
تعداد افراد کاروان :تقریباً  650الی 700نفر

مقدمه
کاروان شهید صیاد که از یادمان دهالویه بهسمت طالئیه
حرکت کرده بود ،در ساعت  12:15دقیقه وارد یادمان
طالئیه شد و پس از اقامه نماز در محل یادمان با مداحی
بهسمت سهراهی شهادت از روی دژ حرکت کرد و در
ضلع جنوبی سهراهی شهادت روی دژ جمهوری مستقر
شد .آقای احمدیان روایت خود را بعد از مراسم زیارت
عاشورای برادر مجتبی رمضانی شروع کرد .وی ابتدا به
تشریح وضعیت منطقه جغرافیایی طالئیه پرداخت و

سپس درباره اهداف و راهکارهای عملیات خیبر و اهمیت
منطقه طالئیه در این عملیات ،نکاتی را برای مخاطبان
توضیح داد .راوی سپس با تشریح مختصری از وقایع
رخداده در منطقه طالئیه ،به بیان موضوعات دیگری
پرداخت؛ ازجمله ذکر خاطراتی از روزهای عملیات و وقایع
بعد از عملیات ،خاطرات دوران تفحص و علت نامگذاری
طالئیه به قرارگاه حضرت ابوالفضل(ع) .در ادامه عین متن
روایت پیادهشده سردار احمدیان ارائه و در انتها به تحلیل
محتوایی این روایت پرداخته خواهد شد.

* کارشناسی ارشد جغرافیا و کارشناس گروه مطالعات نظامی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
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تشریح وضعیت جغرافیایی منطقه
«ما اآلن روی دژ طالئیه هستیم که خط اول عراقیها
در عملیات خیبر بود .این دژ در  8کیلومتری جزایر
مجنون شمالی و جنوبی قرار دارد .پشت سر ما
آبگرفتگی هورالعظیم است .ما اآلن در دل منطقه
عملیاتی خیبر هستیم.
اهداف و راهکارهای عملیات خیبر
هدف عملیات خیبر دو چیز بود .1 :رسیدن به جزایر
مجنون و تصرف چاههای نفت موجود در این جزایر
و زدن ضربه اقتصادی به عراق .2 .رسیدن به شهر
بصره (غالب عملیاتهای ما بهسمت شهر بصره بود).
قرار بود در این عملیات در چهار محور عمل کنیم.1 :
پاسگاه زید .2 .طالئیه .3 .هور .4 .بچههایی که قرار
بود با هلیبرن پشت سر عراقیها پیاده شوند.
آن چیزی که در فیلمها ساختهاند را حضرت
عباسی از ذهنتان پاک کنید .من رفته بودم عراق؛ یکی از
ژنرالهای عراقی از من سؤالی کرد ،گفت فالنی یک چیز
ذهن من را مشغول کرده .گفتم چی؟ گفت چه اتفاقی
در هشت سال جنگ شما افتاده که هر کجا که ما شما
را شکست دادیم ،امروز یک امامزاده درست شده است؟
دیدم راست میگوید .مگر میشود شما اروند بروید و
یاد مظلومیت بچهها نیفتید که فقط در یک شب 290
نفر مفقوداالثر شدند؛ پایینتر ،علقمه قتلگاه بچهها در
عملیات کربالی4؛ شلمچه قتلگاه بچهها در  8عملیات؛
بیایید طالئیه ،قتلگاه بچهها در خیبر؛ و شما باید اآلن
بنشینید و قصه غربت بچههای طالئیه را بشنوید.
اهمیت منطقه طالئیه در عملیات خیبر
متأسفانه در محور پاسگاه زید ،دشمن مقاومت کرد
و خط توسط ارتش شکسته نشد؛ چراکه موانع و
مثلثیهای زیادی بود .عم ً
ال دو روز اول عملیات،
منطقه زید از گردونه عملیات خارج شد .ما در هور
با قایق توانستیم بهسمت جزایر برویم و خط آن را
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بشکنیم و جزایر را بگیریم .از آنطرف هم بچههای
لشکر 8هلیبرن شدند و پشت عراقیها پیاده شدند.
بچههایی که با قایق و هلیکوپتر رفته بودند ،بین آب
و عراقیها در محاصره بودند و تنها راهی که ما باید
خودمان را به آنها میرساندیم و آنها را از این شرایط
درمیآوردیم ،طالئیه بود .عراقیها بعد از شکست زید
فهمیدند که تنها راهکار ما طالئیه است؛ لذا همه توان
خود را در سهراهی شهادت طالئیه متمرکز کردند.
وقایع رخداده در این منطقه
اینطـرف دژ ،هـور بـود کـه تـا  16ردیـف موانـع
داشـت .تنهـا راهـکار مـا حرکـت روی دژ جمهـوری
بـود کـه در مراحـل  1و  2عملیـات بچههـای تهران
در سـهراهی شـهادت زمینگیـر شـده بودنـد .ما هم
(لشـکر 14امـام حسـین(ع)) کـه در زیـد عمـل کرده
بودیـم (مأمـور بـه ارتـش بودیـم) ،بالفاصلـه بـه مـا
گفتنـد کـه قصـه طالئیه گـره خـورده و منطقه هیچ
عقبـه خشـکی نـدارد و مـا بالفاصله بـرای آزادکردن
خـط ،راهـی طالئیـه شـدیم .در همان شـب شـهید
خـرازی شـروع کـرد بـه صحبـت و گفـت کار گـره
خـورده و مـا باید جایـی برویم که شـاید  3تا گردان
اول حتـی پایمـان نیـز بـه طالئیـه نرسـد ،ولـی باید
خـط شکسـته شـود .بعـد بـه بچههـا گفـت هرکـی
میخـواد بـره ،بـره؛ معلـوم نیسـت زنـده برگردیـم،
هرکـس میخـواد بیـاد ،فکـر برگشـتن نداشـته
باشـه .جالـب اینجـا بـود کـه بچههـا مثـل ابـر بهـار
گریـه میکردنـد .مـا حرکـت کردیـم .بچههـا یـک
خداحافظـی و وداع قشـنگی داشـتند .مـا قـرار شـد
روی دژ حرکـت کنیـم .یـک اتفـاق خوشـگل افتاده
بـود؛ حـاج حسـین بـه ما گفتـه بـود تو مسـیر روی
دژ کـه حرکـت میکنیـد جنـازه عراقی زیـاد ریخته؛
نگاهشـون نکنیـد .امـا اینها جنازه بچههـای خودمان
بـود؛ اینطـوری گفـت کـه دیـدن جنـازه بچههـای
خودمـان روی روحیـه بچههـا تأثیـر نداشـته باشـد.
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قـرار شـد ما در حاشـیه و لبـه دژ حرکـت کنیم .هوا
هـم خیلی سـرد بود و آب هور به دیـواره دژ میزد و
راهرفتن خیلی سـخت بود .مسـیر خیس و لیز شـده
بـود و مـدام بچههـا سـر میخـوردن و میرفتـن تـو
آب .آرامآرام آمدیـم تـا رسـیدیم بـه جنازههایـی که
بـه ما گفتـه بودند جنازه عراقیهاسـت .تـو نور منور
دیدیـم خدایـا اینـا عراقی نیسـتند ،خیلی خوشـگل
هسـتند .بچههـا میگفتنـد اینهـا پیشـانیبند دارند،
اینهـا ریـش و محاسـن دارنـد .حتـی بعضیهـا
زنـده بودنـد .آنهـا  7روز بیـن مـا و عراقیهـا گیـر
کـرده بودنـد .بچههـا حیـن حرکـت و مواقعـی کـه
مینشسـتند میرفتـن یـک تیکـه از لبـاس اینهـا
را میگرفتـن و میگفتـن مـا آمدهایـم؛ انشـاءاهلل
خـط میشـکند ،فقـط شـما کـه پیـش خـدا آبـرو
داریـد ،دعـا کنیـد کـه خط بشـکند .تـا رسـیدیم به
سـهراهی ،یک بولـدوزر داشـت کار میکـرد؛ یکی از
بچههـا از آن بـاال رفـت و راننـده را انداخـت پاییـن.
یـک عراقـی دیگـر هـم کـه نشسـته بـود ،داشـت
میـن کار میگذاشـت .یـک لحظـه یکـی از عراقیها
متوجـه شـد کـه راننده بولدوزر پایین کشـیده شـده

و صـدا زد ،ایرانـی ایرانـی و دویـد سـمت خاکریـز.
بعـد از ایـن ،مـا خداییایش زمیـن را نمیتوانسـتیم
ببینیـم و عراقیهـا شـروع کردنـد بـه کوبیـدن .یک
سـنگر دولـول داشـتند که تمـام نقاط کور مـا را هم
میدیـد و شـروع کـرد بـه زدن .دراینمیـان یکـی از
بچههـای مـا پریـد داخـل آب و بـدون هدفگیـری
دقیـق ،سـنگر عراقـی را زد و مـا بـا گفتـن اهللاکبـر
ریختیـم روی خاکریـز و قرار شـد که مـا این خاکریز
را بگیریـم و یکسـری دیگـر از بچههـا برونـد تـا
سـهراهی جلوتـر و نزدیـک قـرارگاه فرماندهـی عراق
کـه زیـر آن دکل بـود تـا بـا یـک گـردان دیگـر کـه
از بچههـای کاشـان بودنـد الحـاق کننـد و بعـد گام
بعـدی را بردارنـد؛ کـه هـر دو گـروه نتوانسـتند جلو
برونـد و دشـمن آنهـا را زمینگیـر کـرد .کار گـره
خورد و دسـتور عقبنشـینی صادر شـد و طالئیه باز
نشـد .ما روی دژ که میخواسـتیم عقـب برویم ،واهلل
ماشـین نمیتوانسـت حرکـت کنـد؛ چراکـه میرفت
روی جنـازه بچههـا و گیـر میکـرد .بچههایـی کـه
در محاصـره بودنـد دیگـر ناامیـد شـدند؛ چراکـه
فهمیدنـد طالئیـه راهـش بـاز نشـده .خبر رسـید به
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طالئیـه .همـه فرماندهـان نشسـته بودنـد و داشـتند
فکـر میکردنـد چطـوری بچههـا را عقـب بکشـیم
کـه تلفـات کمتـر بدیـم .در همیـن حیـن ،بیسـیم
صـدا کـرد :بسـم اهلل الرحمـن الرحیم ،پیـام حضرت
امـام" :حفـظ جزایر حفظ اسلام اسـت؛ جزایـر باید
حفـظ شـود ".عجیـب بـود .همـت پا شـد ،گفت من
دارم مـیروم قایـق جـور کنـم .کاظمـی آر.پی.جـی.
برداشـت و گفـت مـن دارم میروم .باکـری و خرازی
بلنـد شـدند .همه دسـتبهکار شـدند و همـه از جان
مایه گذاشـتند تا جزایر سـقوط
نکنـد .سـرانجام مـا پلهـای
خیبـری و جاده سیدالشـهدا را
زدیـم و بـه جزایر رسـیدیم.
مکالمه بیسیمی است بین
دستور عقبنشینی صادر شد و
احمد کاظمی و بچههایی که
طالئیه باز نشد .ما روی دژ که
در محاصرهاند؛ احمد میپرسد
میخواستیم عقب برویم ،واهلل
وضعیت چطور است .آنها
میگویند دورتادورمان عراقی
ماشین نمیتوانست حرکت کند.
است؛ دیگر سالح نداریم،
چرا که میرفت روی جنازه
داریم با سنگ میجنگیم و
بچهها و گیر میکرد
امیدی نداریم .احمد میگوید
اگر نمیشود جنگید ،بلند شید
اسیر بشوید .این گفته یعنی
احمد به فکر نیروهایش است،
درحالیکه خودش داشت آر.پی.
جی .میزد .و اینها نگذاشتند حرف امام زمین بماند.
ذکر خاطراتی از روزهای عملیات
سهتا داداش باهم در محاصره در جزیره گیر افتادند.
داداش اول فرمانده گردان است؛ رجبعلی کریمی
که شهید میشود .داداش دوم میآید ،قدرتاهلل ،که
ما نمیخواستیم او بفهمد و میخواستیم جوری او
را عقب بفرستیم ،ولی از نوع صحبتهای ما فهمید.
گفت حاال نوبت من است و رفت و او هم شهید شد.
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و داداش سوم هم همان شب شهید شد .مانده بودیم
به مادرشون چی بگوییم؛ سه داغ در یک شب.
در ادامه خاطرهای از یک بیسیمچی بگویم که
یک دستش قطع شده بود و نمیخواست ما بفهمیم
و میگفت هیچ چیزیام نیست؛ زخم سطحیه ،ولی
یک لحظه دیدم دستش قطع شده و به او گفتم باید
برگردی ،ولی بااینحال ادامه میداد و میگفت که
یک دست دیگر دارم و میمانم.
وقایع بعد از عملیات و خاطرات دوران تفحص
بعد از خیبر که برگشتیم ،نهتنها خیلی از بچهها را
نیاورده بودیم ،بلکه خبری هم آنها نداشتیم .بهخاطر
این نمیخواستیم کسی بفهمد ما برگشتیم؛ چراکه
از جایجای ایران میآمدند و سراغ فرزندانشان را از
ما میگرفتند؛ عکسی میآوردند و میگفتند فرزند ما
را ندیدی؟ مادر حسن آمد سراغش را از من گرفت؛
دلم آتش گرفت .بعد به خودم گفتم برویم یک تکه
از لباس اینها را بیاوریم تا مادرانشان آرام بگیرند .تازه
فهمیدم طالئیه کجاست!
علت نامگذاری طالئیه به قرارگاه حضرت
(ع)
ابوالفضل
رمز عملیات ما "یا رسولاهلل" بود؛ پس چرا به
اینجا میگوییم قرارگاه ابولفضل؟ شاید چون شهید
خرازی دستش را گذاشت .ما آمدیم که جنازه بچهها
را جمعکنیم و تحویل بدهیم .بهخدا جمجمهها و
اسکلتها را کنار همدیگر و در حالت آغوش هم پیدا
میکردیم ،خیلی خوشگل .بهخدا ،یک جعبه مهمات
بیرون کشیدیم داخلش پنجتا سر برویده بود .بهخدا،
سر بچهها را برویده بودند؛ باورمان نمیشد ،ولی اآلن
با کارهایی که داعشیها انجام میدهند این قضیه
باورپذیرتر است.
اویل کار ،سال  ،1372کاروانهای خانواده
مفقوداالثرها را اینجا میآوردند برای بازدید و من
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نمیخواستم با این خانوادهها روبهرو بشوم و میرفتم
داخل سنگر تا اینها بروند .یکی از پدران شهدای
مفقوداالثر آمد پیشم ،گفت شما مسئول تفحص
هستید؟ گفتم بله .گفت بهخدا مادرش دق کرد مرد؛
من هیچ آرزویی ندارم ،فقط یک تکه لباس بچهام را
بیاورید ،بعدش من بمیرم .و این را هم شنیدهاید که
مادری اینجا میگفت من  23سال شبها نمیخوابم،
با خودم میگم بچهام میآید .برایش جا پهن میکنم.
بهخدا 23 ،سال است کنار سفره برایش ظرف
میگذارم .یا پسربچهایی که اص ً
ال پدرش را ندیده بود
و مدرسه شاهد درس میخواند و از من برای پدرش
یک قبر میخواست.
اینها رفتند و دل ما را آتش زدند .شبش ما در
سنگر برای والدت امام رضا جشنی گرفتیم .همه
بچهها بودند و من از ابوالفضل خواندم و گفتم
آقاجان ،اینها از من بچه و بابا میخواهند؛ من چیکار
کنم .فرداش رفتیم سر کار برا تفحص .قبل از حرکت
گفتیم چه رمزی داشته باشیم ،من گفتم یا ابوالفضل.
گفتند بیمعرفت ،والدت امام رضاست ،چرا ابوالفضل؟
شروع کردیم به کندن؛ اولین شهید پیدا شد.
کارت شناساییش را دیدیم ،اسمش ابوالفضل بود.
توسل دیشب ما و رمز ما هم یا ابوالفضل بود .بعدش
من گفتم اگر شهید بعدی ما هم اسمش ابوالفضل
بود ،طالئیه گوشهای از حرم آقا ابوالفضل(ع) است.
شروع کردیم به کندن .یک دست برویده پیدا کردیم
و زیرش آبی میچکید و ادامه دادیم؛ پیکری را از
خاک درآوردیم .همه دنبال اسمش میگشتند ،بعد
استعالم کردیم دیدیم اسمش ابوالفضل ابوالفضلی از
گردان امام محمدباقر ،بچه کاشان است .اهللاکبر.
یکی از بچهها از اسارتش تعریف میکرد و
میگفت آن شب ما را از کنار پیکرهای بچههای
خودمان حرکت میدادند .بچههایی که زمینگیر
شده بودند ،عراقیها تیر خالص به آنها نمیزدند،
بلکه با قنداق اسلحه به سر و صورتشان میزدند.

آنها بهخاطر ما رفتند؛ حاال ما چه کردهایم و چه باید
بکنیم؟
دو رفیق بودند یکی از آنها گلوله به سرش خورده
بود و داشت دستوپا میزد و ما نمیخواستیم
رفیقش که داره مییاد ،اونو تو این حال ببیند .من
آن روز حواسم نبود ،ولی اآلن میفهمم ،من آن روز
حواسم بود که یک رفیق رفیقش را در این حال
نبیند .آی روزگار چکار کردی با دل یک خواهر.
امان از دل زینب(س).
آیا ممکن است این بچهها
روی زمین افتاده باشند با
لبهای تشنه و آقا ابوالفضل
نیامده باشد برای اینها سقایی
کند».
رفتیم برای تفحص .قبل از
در ادامـه ،راوی بـا یـک
حرکت گفتیم چه رمزی داشته
توصیـف احساسـی از جمعیت
باشیم ،من گفتم یا ابوالفضل.
مــیخــواهـــد روی خــاک
بنشـینند؛ چراکـه بـدن ایـن
شروع کردیم به کندن؛ اولین
شـهیدان بـا این خـاک قاطی
شهید پیدا شد .کارت شناساییش
شـده و دستشان را روی خاک
را دیدیم ،اسمش ابوالفضل بود.
بگذارنـد و دعای تحویل سـال
را در ایـن حالـت زمزمه کنند.
وی در آخـر با یادی از شـهید
همـت و شـهید میرافضلی که
از بچههـای کرمـان بودیـد ،از
شـهدا میخواهـــد برای حضـــار دعـــا کنند».
ارزیابی و تحلیل محتوایی روایت
در ارزیابی تخصصی این روایت نکات و مالحظات
زیر بهعنوان نکات قوت و ضعف روایتگری آقای
احمدیان میتواند مدنظر قرار بگیرد.

نکات قوت در بخش شکلی
 .1راوی با صداقت و صمیمیتی بسیار زیاد و با شور و
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حال خوبی به روایتگری پرداخته و مطالبی را که بیان
کرده که مرتبط با منطقه است .وی با فن بیان بسیار
خوب و صدای رسا صحبت کرده و همین موضوع
سبب شده است تا روایت وی اثر بسیار زیادی بر
مخاطبان داشته باشد.
 .2باتوجهبه اینکه راوی یکی از بهترین مکانهای
یادمان را برای روایتگری انتخاب کرده( ،سهراهی
شهادت) بهخوبی توانسته است احساسات حضار را
مدیریت و درعینحال با یک تصویرسازی خوب و
ارتباط با جغرافیای منطقه ،روایتگری کند.
 .3راوی در بحث والیت فقیه و رهبری حضرت امام
به پیام امام درباره حفظ جزایر و والیتمداری و
تکلیفمداری رزمندگان و فرماندهان و اثر پیام امام
اشاره کرده است که با آن پیام ورق برومیگردد و
نیروهای خودی با انگیزه و توان بیشتری به ادامه
نبرد و حفظ جزایر اهتمام میورزند.
 .4راوی به منظور تبیین وظایف و راه آینده برای
نسل امروز هم بهخوبی پلی بین زمان جنگ به حال
میزند و با تصویری که از رفتار و ایثار شهدا ترسیم
میکند ،از حاضران میخواهد که بدانند وظیفه اآلن
آنها چیست.
 .5حضور فرماندهان عالی در بطن میدان جنگ و
درگیری ،والیتپذیری آنان و مسئولیتپذیری آنان
در قبال نیروهای تحتامرشان در این روایت بهخوبی
ترسیم شده که ،الگوی خوب و شایستهای برای نسل
آینده میباشد.
 .6راوی در بحث سبک زندگی هم خاطرات مناسبی
از شهدا و رفتارهای آنان نقل کرده است.
نقاط ضعف در بخش محتوایی
الف) با وجود اینکه آقای احمدیان یکی از راویان
باسابقه راهیان نور است ،مواردی در روایتگری ایشان
وجود دارد که میتوان آنها را ضعفهای محتوایی
روایت ایشان برشمرد:
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 .1در بخش اول روایتگری ،راوی جغرافیای منطقه
عملیاتی طالئیه را بهصورت خالصه بیان و بهسرعت
از بحث عبور کرده و چون از هیچ وسیله و ابزار
کمکآموزشی مثل نقشه استفاده نمیکرده است،
حضار در توجیه جغرافیایی منطقه کمی دچار ابهام
شده بودند.
 .2راوی میتوانست در ادامه بحث و قبل از ورود به
روایت طالئیه ،اهمیت و جایگاه منطقه طالئیه را از
نظر عملیاتی و تاکتیکی را برای مخاطب تبیین کند و
ضمن بیان کلیتی از جنگ ،وضعیت ما را در این برهه
از زمان در جنگ تحمیلی ترسیم کند تا مخاطبان
متوجه شوند که ما چرا در این نقطه جغرافیایی
عملیات کردیم و قبل از این عملیات چه اتفاقاتی در
میدان نبرد رخ داده بود.
 .3همچنین بایسته بود کلیتی از وضعیت سازمان
رزم ایران در این عملیات برای حضار شرح داده شود
تا زائران متوجه باشند که چه قرارگاهها و یگانهایی
در این منطقه و عملیات درگیر بودند؛ زیرا زائران
از شهرهای مختلف به مناطق عملیاتی میآیند و
حضور یگانهای شهر و دیارشان در چنین حماسهای
برایشان جذاب است.
ِ
روایت سردار احمدیان موارد اشتباه
ب) در بخش دوم
و مبهمی نیز از بعد محتوای نظامی دیده میشود که
عبارتند از:
 .1رسیدن به شهر بصره یکی از اهداف عملیات خیبر
عنوان شده که نادرست است؛ چراکه تأمین شمال
شهر بصره از اهداف عملیات بود و تصرف بصره جزو
گامها و عملیاتهای بعدی ایران به شمار میرفت.
 .2راوی در روایت خود میگوید که قرار بود در این
عملیات در  4محور عمل کنیم؛ درحالیکه عملیات
خیبر در دو محور اصلی زید (قرارگاه کربال) و هور
(قرارگاه نجف) اجرا شد.
 .3در بخش دیگری از روایت ،به مفقوداالثرشدن
بیش از  290نفر در یک شب از عملیات والفجر 8در

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاالت
محدوده کارخانه نمک اشار ه شده که چنین رقمی
جای تردید دارد و نیازمند بررسی بیشتر و است.
 .4راوی وجود موانع و مثلثیها را از دالیل
شکستهنشدن خط در محور زید اعالم میکند که
صحیح نیست؛ چراکه در محور زید ،اص ً
ال مثلثی
وجود نداشته است و مثلثیها خیلی باالتر از این
محور قرار داشتند.
 .5راوی در بخش دیگری از روایت خود از هلیبرن
بچههای لشکر 8به پشت عراقیها و محاصرهشدنشان
بین آب و عراقیها صحبت میکند که بهنظر درست
نمیباشد؛ زیرا اص ً
ال هلیبرن وسیعی در این عملیات
انجامم شد ،همچنین عراقیها هم در آن مکان حضور
نداشتند که محاصره بشوند .ذکر این نکته گفتنی
است که در این عملیات میبایست به اقدامات قرارگاه
سری نصرت و شهید هاشمی که چندین ماه مخفیانه
در این منطقه کار شناسایی انجام دادند و توانستند
عراقیها را غافلگیر کنند اشاره شد و اینطور نبوده
که عراقیها آنجا حضور داشته باشند و بچههای
لشکر 8را محاصره کنند.
 .6در بخشی دیگر از روایت ،راوی از وجود  16ردیف
موانع در هور صحبت میکند که در این بازه زمانی و
عملیات خیبر صحیح نمیباشد؛ چراکه در این زمان،
بجز یک سری سنگرهایی که روی دژ و مسلط به هور
بود ،مانع دیگری وجود نداشت.
 .7در بخشی از روایت برای نشاندادن مظلومیت
رزمندگان خودی توصیفهایی مثل ریختن جنازههای
روی دژ که سیمای زیبایی داشتند و ...شده که بهنظر
نگارنده بیان این مطالب ضرورتی ندارد و درکل برای
نشاندادن مظلومیت رزمندگان خودی بهتر است از
شاخصههایی استفاده شود که اثرپذیری بیشتری
داشته باشد؛ مث ً
ال بیان قدرت دشمن ،وضع امکانات
موجود و حمایت ابرقدرتها از دشمن بعثی ،مشقات
اولین عملیات آبی ـ خاکی و حدود  13کیلومتر
عقبه آبی ،استعداد رزم و پشتیبانی دو طرف؛ تا

خود مخاطب وضع پیشآمده را تحلیل و درک کند.
درواقع ،نیازی نیست با این توصیفات ،مخاطب را
بگریانیم؛ زیرا اگر توصیفی واقعی از وضعیت صحنه
نبرد و عدمتوازن قوا بیان شود ،اگر هم گریهای رخ
داد ،مطمئناً گریه معرفتی است.
 .8راوی در قسمتی از روایت خود نقل میکند که
در عقبنشینی نیروها جنازه بچهها مانع حرکت
ماشینها میشد که اص ً
ال نیازی به نقل اینگونه
اتفاقات نیست و معلوم نیست راوی از ذکر این موارد
چه هدفی را دنبال میکند .آیا
فقط بحث اشک و گریه است؟
بهنظر نگارنده ما مجاز نیستیم
به هر قیمتی اشک مخاطب را
راوی در بخشی که درباره جلسه
درآوریم باید شأن و شجاعت و
فرماندهان و پیام حضرت امام
مقاومت رزمندگان حفظ شود.
درباره حفظ جزایر صحبت
اگر مقاومت عاشورایی (دفاع تا
میکند اشارهای به حضور حسین
آخرین نفر و نفس) رزمندگان
را بتوانیم بهخوبی توصیف
خرازی میکند که به نظر اشتباه
کنیم خود گویا میباشد،
است؛ چراکه در این مقطع دست
هرچند در صحت مطلب فوق
حسین خرازی قطع شده بود و
شکی نیست و در صحنه نبرد
اینگونه موارد اجتنابناپذیر
ایشان را به عقب انتقال داده بودند.
بوده است.
 .9در بخش دیگری از روایت،
راوی اشارهای به پیام حضرت
امام حین جلسات فرماندهان و گرهخوردن نبرد
طالئیه اشاره میکند که به نظر نادرست است و پیام
امام چند روز بعد از این اتفاقات در طالئیه صادر شد
و ازنظر زمانی تطابق وجود ندارد.
 .10راوی در بخشی که درباره جلسه فرماندهان و
پیام حضرت امام درباره حفظ جزایر صحبت میکند
اشارهای به حضور حسین خرازی میکند که به نظر
اشتباه است؛ چراکه در این مقطع دست حسین
خرازی قطع شده بود و ایشان را به عقب انتقال داده
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بودند و نمیتوانسته است در آنجا حضور داشته باشد.
 .11در بخش دیگری ،راوی بهگونهای قضایای بعد از
عملیات و برگشتن به شهرهای خود و خبرنداشتن از
همرزمان خود را نقل میکند که گویا جنگ ما یک
حالت آشفته و بینظمی داشته و از وضعیت اسرا و
شهدا خبری نبوده است .در این برهه ،واحد تعاون
شکل گرفته بود و مسئولیت رسیدگی به امور شهدا
و اسرا را بر عهده داشت .این گونه بحثها نباید در
روایت که باید به صورت خالصه و در حداقل زمان
جانمایه کالم را برای مخاطبان بیان کرد مطرح شود.
 .12بهتر بود راوی در این عملیات اشارهای هم به
نقاط مثبت عملیات ازقبیل احداث پل خیبری ،جاده
سیدالشهدا و اقدامات سری قرارگاه نصرت و شهدای
شاخص این عملیات که با سرفرازی به شهادت
رسیدند میکرد تا کام مخاطبان را اینقدر تلخ نکند
و جنبههای مثبت و پیروزیهای این عملیات نیز
منعکس شود.
 .13درکل ،بهخوبی مشخص نشده است که راوی قصد
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دارد عملیات خیبر را روایت کند یا عملکرد لشکر14
در عملیات خیبر را .در هر صورت ،هر دو نوع روایت
کاستیهایی دارند .اگر راوی فقط عملکرد لشکر 14را
روایت میکند که به نظر هم چنین است ،نتوانسته حق
مطلب را ادا کند و بدون نتیجه مباحث را تمام کرده
است و در طول روایت ،پیاپی موضوعات مطرحشده
عوض شده و راوی نتوانسته روایتی منسجم و یک
جمعبندی جامع ارائه بدهد .و اگر هم قصد روایت کلی
عملیات خیبر را داشته است ،باز هم دید چندبعدی
به عملیات و اقدامات سایر یگانها نداشته و نتوانسته
است یک جمعبندی خوب ارائه دهد.
 .14درخصوص محتوای بخش انتهایی روایت ،که
راوی به بیان خاطرات و اقدامات خود در دوران
تفحص پرداخته است ،زیاد نمیتوان اظهارنظر کرد،
زیرا وی از بنیانگذاران و اولین افراد حوزه تفحص
شهدا میباشد و دسترسی به منابع جهت بررسی
صحت و سقم روایت مقدور نیست؛ پس بنا را بر
صحت گفتههای ایشان میگذاریم.

