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متن حاضر، روایت علی شیروانی از رزمندگان لشکر۱4 امام حسین)ع( در هشت سال دفاع مقدس، در 
جمع کاروان 400 نفره بسیج دانشجویی اصفهان در یادمان شلمچه است. شیروانی پس از بیان مقدمه ای 
از انقالب،  ایران و عراق در مقاطع قبل و بعد  کوتاه به تشریح اهمیت سیاسی و نظامی شلمچه برای 
پیش از جنگ، آغاز جنگ، آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت المقدس، ورود به خاک عراق در عملیات 
رمضان و عملیات های سرنوشت ساز کربالی4 و 5 پرداخت. در نوشتار حاضر ابتدا متن کامل روایت و 

سپس ارزیابی آن درج شده است.
واژگان كليدی: روایت شلمچه، یادمان شلمچه، عملیات در کربالی5، علی شیروانی، راهیان نور.

چکيده

جنگ موانع در شلمچه
روایت علی شیروانی در یادمان شلمچه

متن روايت
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

آمدم من سفری سوی دیار شهدا
که طوافی بکنم گرد مزار شهدا

به امیدی که دل خسته هوایی بخورد
و تبرک شوم از گردوغبار شهدا

تشريح اهميت استان خوزستان 
که  است  پاسگاهی  اسم  شلمچه  است.  شلمچه  اینجا 
استان  اینجا  بود.  نام  همین  به  هم  انقالب  از  قبل  از 
خوزستان است. ما ۱200 کیلومتر با عراق مرز مشترک 
کرمانشاه،  ایالم،  خوزستان،  یعنی  ما  استان   5 داریم. 
کردستان و آذربایجان غربی استان هایی اند که هم مرز 
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عراق اند. وقتی دشمن به ما حمله کرد، همه این پنج 
داشت،  توان  تاآنجاکه  و  کرد  جنگ  درگیر  را  استان 
آمد و زد و کشت و خراب و اشغال کرد؛ اما عمده و 
مرکز ثقل جنگ در استان خوزستان بود. چراکه استان 
استان  ما یك  برای  و همچنین  عراق  برای  خوزستان 
و  نفت  منابع  درصد   60-70 اوالً  است؛  منحصربه فرد 
گاز ما در استان خوزستان است. این استان هوای گرم 
زیاد  آن  بارندگی  میزان  و  دارد  پرآبی  رودخانه های  و 
پرآب  آن  زمین های  و  دارد  زیادی  مرداب های  است. 
جایی  تنها  ایران  در  است.  مناسب  کشاورزی  برای  و 
است.  خوزستان  استان  کاشت،  نیشکر  می شود  که 
نقشه ایران را اگر نگاه کنید می بینید روبه روی استان 
ساحل  استان  این  پس  است،  خلیج فارس  خوزستان 
می بینید  کنید  نگاه  اگر  را  عراق  نقشه  دارد.  دریا  و 
دریا،  به  این کشور  راه  تنها  و  ندارد  راه  دریا  به  عراق 
است.  ایران  مال  نصفش  هم  این  تازه  است؛  اروندرود 
به خاطر این ارزش ها دشمن طمع کرده بود که استان 
خوزستان را تصرف کند. وقتی عراق آمد و قسمت هایی 
از خوزستان را اشغال کرد، توی کتاب های دبستانش 
نوشت که خوزستان مال عراق است و اسم این استان 
را هم عربستان گذاشت. قبل از انقالب، جنگی در زمان 
شاه بر سر همین بحث اروند و اینها با عراق داشتیم. 
چون امریکایی ها آن موقع ارباب شاه بودند و شوروی ها 
هم ارباب صدام بودند، این دو ابرقدرت نمی خواستند 
در این منطقه جنگی بشود و منابع دنیا به خطر بیفتد؛ 
چون حدود 70-60 درصد نفت دنیا از خلیج فارس و 
کشورهای عربی، ایران و عراق تأمین و از تنگه هرمز 
رد می شود.... از این رو ]حوادث طوری رقم خورد که[
ایران و عراق... قراردادی به نام ۱975 الجزایر نوشتند.

دسيسه های  شروع  و  اسالمی  انقالب  وقوع 
دشمنان

به  کرد  شروع  دشمن  داد،  رخ  ایران  انقالب  وقتی   
دسیسه کردن علیه ما و یکی از آن دسیسه ها جنگ 
بود. یکی دیگر از دسیسه ها آشوب هایی بود که در اکثر 
استان ها به راه انداختند و مزدورانشان در کردستان، 
و  آذربایجان غربی  خوزستان،  سیستان وبلوچستان، 
ترکمن صحرا، کشور عزیز ایران را به آشوب کشاندند. 
همچنین ایران را محاصره اقتصادی، نظامی و تحریم 
ترور  به  و شروع  فعال  را  منافقین  تهران  در  کردند. 
کردند  درست  کشور  در  بلبشویی  کردند.  کشتار  و 
فرار  با  نبود.  مرکزی  حکومت  دست  هیچ چیزی  که 
اختالل[  نظامی...]دچار  واحد  این  ارتش،  ]امرای[ 
وقت  رئیس جمهور  بنی صدر[  ]ابوالحسن  بود.  شده 
ایران هم فردی با افکار غربی و لیبرالی بود و خیانت 
کرد. بزرگ ترین خیانتش این بود که مدت سربازی را 
یك سال کرد و همان ته مانده ارتش هم نصفش از بین 
رفت. سپاه هم یك نیروی دفاع شهری بود و]بدون 
دربرابر  نمی توانست  سازمان[  گسترش  و  تجهیزات 
بجنگد.  و کالسیك  پیشرفته  و  قدرتمند  ارتش  یك 
برای همین، صدام چهار روز قبل از اینکه به ما حمله 
قرارداد  تلویزیون  دوربین  و  رسانه ها  درمقابل  کند، 
پرسید  صدام  از  خبرنگار  یك  کرد.  پاره  را  الجزایر 
و  زد  پوزخندی  را چه می دهی؟ صدام  ایران  جواب 
گفت یك هفته دیگر بیایید میدان آزادی تهران، من 
آنجا با شما مصاحبه می کنم و جواب شما را می دهم. 
تا ظهر خرمشهر  با غرور گفت من یك صبح  صدام 
به  یك هفته ای  و  می گیرم  را  خوزستان  سه روزه  و 
تهران می رسم و این حکومت را سرنگون و ایران را 
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این  باغیرت  جوان های  عزیزانم،  اما  می کنم.  اشغال 
مملکت 34 روز در خرمشهر با دست  خالی جلو ارتش 

قدرتمند صدام ایستادند.

اهميت شلمچه برای ايران و عراق
به هرحال، شلمچه نقطه ای از استان خوزستان است 
اگر در کل  ولی  بود،  ثقل جنگ  استان مرکز  این  و 
را  بااهمیتی  منطقه  یك  بخواهیم  خوزستان  استان 
انتخاب کنیم، آن منطقه شلمچه است.  برای جنگ 
از  شد،  شروع  درگیری ها  و  شد  رد  که  تیری  اولین 
شلمچه  طرفی  از  و  شد  شروع  شلمچه  منطقه  این 
سرنوشت جنگ را معلوم کرد. جایی که جنگ تمام 
شد هم شلمچه بود. ارزش یك متر از خاک شلمچه 
ازنظر استراتژی و نظامی برابر با ۱0 کیلومتر در سایر 
بود. قرینه شهر خرمشهر آن طرف در  مناطق مرزی 
عراق شهر بصره است. شهر بصره دومین شهر عراق، 

بغداد  از  بعد  یعنی  بود؛  صنعتی  و  بندری  شهری 
بزرگ ترین و مهم ترین شهر، بصره بود. اینها را گفتم 
بیاید.  ذهنتان  در  زمینه ای  و  مقدمه  یك  شما  که 
اینجا نقطه صفر مرزی است. این پاسگاه آجری که 
می بینید قلعه دارد، پاسگاه ایران روی مرز است. آن 
پاسگاه سفید که پشت آن پرچم های سبز قرار دارد، 

پاسگاه عراق است....

مقاومت 34 روزه در خرمشهر
اولین مکانی که دشمن از آنجا وارد خاک ایران شد 
و بیشترین نیرویش را به کار برد، همین شلمچه بود. 
عراق  جلو  جسته وگریخته ای  مقاومت های  یك سری 
نیروهای  از  تعدادی  نبود.  کسی  چون  شد،  انجام 
فرماندهی شهید محمد جهان آرا،  به  سپاه خرمشهر 
مرزی  ژاندارم های  و  ژاندارمری  نیروهای  از  تعدادی 
ولی  کردند،  مقاومت  شهر  مردم  از  هم  تعدادی  و 

روایت علی شیروانی، یادمان شهدای عملیات کربال5)شلمچه(، اسفندماه۱395.
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بگیرند.  را  صدام  قدرتمند  ارتش  جلو  نمی توانستند 
برای همین، ارتش عراق اینها را تا نهر عرایض و پلی 
راند.  عقب  آمدیم،  شلمچه  به سمت  خرمشهر  از  که 
نهر  هم  نهر  آن  به  و  می گویند  نو  پل  پل،  این  به 
عرایض می گویند. اگر دقت کرده باشید روی تابلویی 
که آنجا نصب شده بود نوشته بود "به اولین خاکریز 
یا  توانستند سه  دفاع مقدس خوش آمدید". جوان ها 
چهار روز دشمن را پشت این نهر عرایض نگه  دارند، 
ولی باز ارتش عراق با فشار 
زیــاد از ایــن رودخـــانه 
رد شد و به سمت شهر آمد. 
جـوان ها آمدنــد در شهــر 
خـرمشــهر و در گمــرک، 
داخل ساختمان ها و انبارها 
جلــو دشمــن ایستــادند. 
صدامــی که گفته بود یك 
روز و نصفـی خرمشــهر را 
می گیرم، جوان های ما 34 
روز با مقــاومت خودشــان 
توانستنــد ارتــش مجـهز 
صدام را زمین گیر کنند. صدام یك تیپ کماندو برای 
اشغال خرمشهر گذاشته بود، ولی دید نمی شود و یك 
تیپ دیگر آورد. چند روز بعد دوباره یك تیپ دیگر 
وارد کرد و 3 تا تیپ کماندو را که متخصص جنگ 
شهری بودند برای اشغال خرمشهر به کار گرفت. توی 
این فیلم ها و سریال ها دیده اید که 700 الی 800 نفر 
جوان کم سن وسال با دست  خالی چطوری توانستند 
مقاومت کنند. هر دو سه  نفری یك اسلحه داشتند. 
آب لیمو  شیشه های  نداشتند،  اسلحه  که  هم  آنهایی 

و نوشابه را پر از بنزین می کردند و کوکتل مولوتف 
درست می کردند و با عراقی ها می جنگیدند. به هرحال، 
بعد از 34 روز خرمشهر اشغال شد و شد خونین شهر. 
از طرف دیگر هم عراق از محورهای دیگر، از پاسگاه 
را شروع کرد  و... هجوم های خودش  از طالئیه  زید، 
تا  خرمشهر  اهواز  جاده  و  بیابان ها  و  دشت  همه  و 
رودخانه کارون را اشغال و همچنین تا ۱0 کیلومتری 
اهواز پیشروی کرد و تا پشت اهواز آمد. از استان های 

دیگر هم به خاک ایران حمله کرده بود.

آزادی خرمشهر در عمليات بيت المقدس
اینجا )شلمچه( تا ۱9 ماه بعد از اشغال خرمشهر دست 
عراق بود و همه رزمندگان اسالم اعم از ارتش، سپاه، 
بسیج و نیروهای مردمی، نیروی هوایی و هوانیروز همه 
دست به دست هم دادند و عملیات بزرگ بیت المقدس را 
اجرا کردند و از ۱0 کیلومتری اهواز دشمن را تا طالئیه 
و پاسگاه زید عقب زدند و مرحله سوم خرمشهر هم 
ظرف 2 روز و نصفی با کمك خدا - حضرت امام فرمود 
خرمشهر را خدا آزاد کرد - در 3 خرداد ۱36۱ توانستند 
خرمشهر را آزاد کنند. رزمنده ها تا 5 کیلومتر این طرف 
پل و نهر خّین در شلمچه را هم توانستند آزاد کنند و 
دشمن در آنجا متوقف شد. دشمن از اینکه ما وارد خاک 

عراق بشویم وحشت داشت.

تالش ها برای توقف جنگ بعد از آزادی خرمشهر
خاک  به  و  نبودیم  کشورگشا  ما  عزیزان،  ببینید 
دشمن طمع نداشتیم، ولی تا قبل از خرمشهر هیچ 
مرجع بین المللی، نه شورای امنیت، نه سازمان ملل، 
نه مجامع منطقه ای مثل سازمان کنفرانس اسالمی 

در كل اســتان خوزســتان، 
شلمچه، يك منطقه بااهميتی 
اين  از  درگيری ها  اولين  است. 
منطقه شلمچه شروع شد و از 
طرفی شلمچه سرنوشت جنگ 
را معلوم كرد. جايی كه جنگ 

تمام شد هم شلمچه بود.
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آشتی  و  صلح  طرح  یك  هیچ کدام  غیرمتعهدها،  و 
معتبری برای ما نیاوردند. دکتر والیتی در خاطراتش 
می گوید هرچه به ما می گفتند درگوشی بود که آقا 
نجنگید، جنگ بد است، جنگ خوب نیست و فالن. تا 
زمان آزادسازی خرمشهر هیچ کس حاضر نبود صدای 
می رفتند  رئیس جمهور  و  نخست وزیر  بشنود.  را  ما 
توی سازمان ملل داد می زدند، اینها اصاًل روی خود 
اصاًل  نمی شنویم  ما  را آن طرف می کردند. می گفتند 
چه می گویید. ولی بعد از خرمشهر اینها ترسیدند و 
دارد شکست  دیدند صدام  وقتی  افتادند.  به صرافت 
آورد،  خلیج فارس  به  را  ناوش  امریکا  می خورد، 
کشورهای عربی حامی صدام که تا آن موقع یواشکی 
علنی  آن موقع  می کردند،  کمك  صدام  به  دزدکی  و 
اعالم موضع کردند. اسرائیل وحشت کرد و به جنوب 
ورق  آمد.  بیروت  تا  و  کرد  حمله  حزب اهلل  و  لبنان 
حامیان  همه  بیت المقدس،  عملیات  از  بعد  برگشت. 
صدام و برخی از سازمان های منطقه ای و بین المللی 
می خواستند  و  صلح طلبی  ادعای  به  کردند  شروع 
جنگ را تمام کنند. پیام آوردند که آقا نجنگید، صلح 
کنید و فالن. ما هم می دانستیم اینها دروغ می گویند. 
ولی  می گویند،  دروغ  اینها  می دانست  امام  حضرت 
برای اینکه به دنیا ثابت کند ما اهل جنگ نیستیم، 
کنند.  صحبت  بنشینند  بیایند  ندارد،  اشکالی  گفت 
شطی  حبیب  ریاست  به  اسالمی  کنفرانس  سازمان 

رفتند خدمت امام و داعیه صلح طلبی داشتند.

شروط امام برای پذيرش صلح و توقف جنگ
جنگ طلب  ما  ندارد  اشکالی  گفتند  امام  حضرت   
داریم:  شرط  تا  سه  اما  کنیم،  صلح  بیایید  نیستیم، 

ما  از سرزمین های  کیلومتر  هزار  دو سه  اینکه  یکی 
مثل سومار، دهلران، قصرشیرین، نفت شهر و خیلی از 
ارتفاعات سرزمین ما هنوز در اشغال دشمن بود. شما 
به صدام بگویید از خانه ما بیرون برود تا ما بنشینیم 
صلح کنیم. دوم اینکه ما به کسی حمله نکردیم و ما 
متجاوز نبودیم. بیایید اقرار کنید و اعالم کنید که چه 
کسی متجاوز است. باز هم قبول نمی کردند. سوم این 
بود که خب یك آقایی به اسم صدام آمده، زده، کشته 

و خراب کرده، ما یـك سری 
خسـارات و غرامـات داریم 
این  بدهید،  را  اینــها  که 
ابتــدایی ترین  شــرط هــا 
شروط ملتی است که بهش 
ظلم شده اسـت. می گفتند 
نه، حاال بیاییـد آتش بــس 
کنیم بعد می آییـم سر میز 
می کنیم  مذاکره صحبــت 
اینــها حــل می شــود.  و 
یعنــی همان بالیی که 60 
سال بر سر فلسطین آوردند 

می خواستند بر سر ما هم بیاورند. اسرائیل حمله کرد 
فلسطین را اشغال کرد، بلندی های جوالن سوریه را 
اشغال کرد،  را  اردن  باختری رود  اشغال کرد، کرانه 
مصر  سینای  صحرای  کرد،  اشغال  را  لبنان  جنوب 
اشغال  روز  را ظرف شش  اینها  همه  کرد،  اشغال  را 
کرد. بعد هم گفتند آقا، نجنگید و بنشینید صحبت 
کنید. 60 سال است که دارند صحبت می کنند، ولی 
را  بال  همین  بگیرند.  را  حق وحقوقشان  نتوانستند 

می خواستند سِر ما بیاورند.

ما كشورگشــا نبوديــم و به 
خاک دشــمن طمع نداشتيم، 
ولی تا قبل از خرمشــهر هيچ 
مرجع بين المللی، نه شــورای 
ملل،  ســازمان  نــه  امنيت، 
نــه مجامع منطقــه ای مثل 
ســازمان كنفرانس اسالمی و 
غيرمتعهدهــا، هيچ كدام يك 
طرح صلح و آشــتی معتبری 

برای ما نياوردند.
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تصميم به اجرای عمليات سرنوشت ساز
به همین خاطر، فرماندهان تصمیم گرفتند که وارد خاک عراق 
شوند و جایی مهم و حساس و گلوگیر از دشمن بگیرند که 
اگر قرار شد سر میز مذاکره بنشینیم، ما هم یك برگ برنده  
دستمان باشد. نه اینکه بنشینیم بعد بازی مان بدهند یا حرفی 
به ما تحویل بدهند و قبول کنیم. برای همین عملیات های 
متعددی در سرتاسر مرز در 5 استان از جنوب تا شمال اجرا 
شد که مهم ترین آنها عملیات کربالی5 در شلمچه بود که 
واقعاً سرنوشت جنگ را معلوم کرد. سال 65 که ششمین سال 
جنگ بود و جنگ دیگر خیلی فرسایشی شده بود، هر دو 
طرف نمی توانستند تکلیف جنگ را مشخص کنند. حضرت 
امام به فرماندهان دستور داد امسال سرنوشت جنگ را معلوم 
کنید. آمدند بسیج عمومی و فراخوان عمومی در سرتاسر کشور 
کردند و همه امکانات کشور را آوردند، چه ازلحاظ کشوری و 
دولتی و چه ازلحاظ نظامی. ارتش و سپاه همه را بسیج کردند. 
در ادارات فراخوان عمومی  زدند، صد هزار نیروی رزمنده آماده 
کردند و به جبهه آوردند و بهترین جا که می توانستند عملیات 
کنند، همان جایی بود که قبل از اینجا رفتیم؛ یعنی عملیات 
کربالی4. چون دشمن همه جا را گرفته بود و ما باید با چنگ 
و دندان یك  راه نفوذ پیدا می کردیم. بهترین راه نفوذ در منطقه 
عملیات کربالی4 بود و مقرر شد رزمندگان از رودخانه اروند 
بگذرند و به جزیره ام الرصاص بروند و از آن طرف هم به سمت 
ابوالخصیب و سپس بصره بروند که یا بصره را بگیرند یا به 
حاشیه  بصره برسند و تکلیف جنگ را یك سره کنند. در همه  
سخنرانی ها و خطبه ها می گفتند امسال سال سرنوشت جنگ 
است، ولی این عملیات ]کربالی4[ به یمن خوش خدمتی 
ماهواره های جاسوسی امریکا و آوکس های جاسوسی عربستان 
و جاسوس هایی که بین خودمان بودند و خیانت هایی که 

کردند، لو رفت و موفق نشد.

عبور از موانع سخت شلمچه در كربالی4
 اما در شلمچه بعد از خرمشهر، دشمن شدیدترین موانع را 
درست کرد. این سنگری که شما از داخلش یا از کنارش 
آمدید، این بلندی ]اشاره به دژ نونی شکل تعبیه شده در 
ورودی یادمان شلمچه[ از آن سر تا اینجا  که حدود 400 
متر است، بهش می گفتند سنگرهای نونی شکل، به حالت 
حرف نون فارسی است. این  یکی از سنگرهایی است که 
دشمن اینجا درست کرده است. ارتفاع این نونی شکل ها 3، 4 
متر بود و سکوهای تانك و کانال ها و سنگرهای تیربار در آنها 
درست کرده بودند و نیروها در آن کانال های بتونی و بلوکی 
روی نونی بودند و وسطش را هم آب ریخته بودند. انواع 
موانع ازجمله سیم های خاردار و میله های خورشیدی هم در 
داخل آب ریخته بودند. وقتی نیرو وارد می شد، این تله های 
سیم خاردار و اینها را جمع می کرد و جلو می آمد، تازه می افتاد 
در حلقه ای که از سه طرف به سمتش شلیك می شد. دشمن 
تعداد زیادی از این موانع را درست کرده بود. از اینجا تا نهر 
عرایض و آن طرف هم این دشت را پر آب کرده بود. حاال را 
نبینید که اینجا خشك است؛ همه این سرزمین از خرمشهر 
که آمدید تا شلمچه و تا 40 کیلومتر به سمت طالئیه را 
دشمن آب انداخته بود. دریایی درست کرده بود؛ آبش هم نه 
عمق داشت که قایق بتواند بیاید و نه کم بود که نیرو بتواند 
به صورت پیاده در آن حرکت کند. اینجا غیرقابل عبور بود و 
دشمن از اینجا خیالش تخت بود؛ اما تاکتیك عملیات ها این 
بود که هرجا می خواستند عملیات اصلی را انجام بدهند مثل 
عملیات کربالی4، فرماندهان هم زمان چند عملیات فریب 
از جبهه های کناری اش انجام می دادند که دشمن نداند تك 
اصلی از کجاست. دوتا از یگان های سپاه به نام لشکر۱9 فجر 
شیراز و لشکر57 حضرت ابوالفضل)ع( خرم آباد را فرستادند و 
گفتند شما بروید از شلمچه یك تك فرعی کنید.... بروید 
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دشمن را اینجا مشغول کنید. هم زمان اینجا تك فرعی شد 
و آنجا ما شکست خوردیم. ازآنجایی که خداوند با مجاهدین 
فی سبیل اهلل است و در مواقع خیلی سخت و آن موقعی 
که دیگر انقطاع انجام می شود و انسان از هر چیز دنیایی 
و مادی و آن زور و بازو و امکاناتش ناامید می شود، خداوند 
فضل و کرمش را می رساند، اتفاقاً این دو لشکر توانستند 
از اینجا وارد سنگرها و موانعی شوند که عراقی ها به آنها 
می گفتند دژ اسطوره ای. سال ها بعد از جنگ خواندیم که 
عدنان خیراهلل وزیر جنگ صدام، در گزارش هایش گفته بود 
ما در شلمچه کاری کردیم که گنجشك ها هم نمی توانند از 
شلمچه عبور کنند. این دو لشکر از اینجا موفق شدند موانع 
را بشکنند و وارد خاک عراق شوند. وقتی آنجا )در منطقه 
عملیات کربالی4( شکست خوردیم، فرماندهان فوری فرمان 
توقف عملیات کربالی4 را دادند. به این دو لشکر هم گفتند 
برگردید و به فکر افتادند که]برای ادامه عملیات[ از این نقطه 

بیایند.

غافلگيرشدن دشمن در عمليات كربالی5
 ما سالی یك بار عملیات انجام می دادیم؛ چون جنگمان 
مردمی بود، باید بسیج می آمد و جمع می شد و موقع 
کالس دانشجوها و محصول کشاورزان هم نبود. عراق 
هم می دانست که ما سالی یك بار عملیات بزرگ انجام 
می دهیم، بنابراین خیالش راحت شد و تبلیغات وسیعی 
انجام داد. یك هفته در عراق جشن و پایکوبی بود که 
ما عملیات ایران را شکست دادیم. فرماندهان رده باالی 
عراق به مرخصی رفتند، فرماند هان رده دوم و سومشان 
هم به مرخصی رفتند و مشغول جشن و پایکوبی بودند 
و خیالشان راحت شد. دو هفته بعد عملیات کربالی5 
از این محوری که هیچ کسی فکرش را نمی کرد شروع 
شد. رزمندگان این سنگرها را دور زدند و وارد شلمچه 
شدند و سریع به طرف بصره پیشروی کردند. تا عراق آمد 
به خودش بجنبد و بفهمد از کجا ضربه خورده، نیروهای 
رزمنده حدود ۱3 – ۱4 کیلومتر در شرق بصره و شلمچه 

روایت علی شیروانی، یادمان شهدای عملیات کربال5)شلمچه(، اسفندماه۱395.
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و تا نزدیکی های بصره پیشروی کردند. گفتم یك متر 
اینجا )شلمچه( برابر بود با ده متر در استان های دیگر که 
ما پیشروی کنیم، ۱3 و ۱4 کیلومتر برای ما غنیمتی بود.

جنگ سخت در شلمچه
عراق خودش را جمع وجور کرد و نیروها و لشکرهایش 
را برای مقابله آورد و با همه توان به مقابله با نیروهای 
اسالم آمد. 45 شبانه روز در شلمچه جنگ خونین بود. 
عراق همه توپخانه ها و زرهی خود را آورده بود. خدا 
می آمدند.  سپربه سپر  تانك هایشان  این  است  شاهد 
اینجا تقریباً ۱3- ۱2 کیلومتر در ۱5 کیلومتر و یك 
آتشبار  و  سالح  هرچه  عراق  است.  کوچك  منطقه 
به  بی سیم  با  عدنان خیراهلل  اینجا می ریخت.  داشت 
صدام که به بصره آمده بود گفته بود قربان، ما این قدر 
سر  روی  موشك  و  بمب  و  خمپاره  و  توپ  و  آتش 
اینها ریختیم که ]زمین گیر شده اند....[. ایران هم همه 
زورش را اینجا پای  کار آورده بود. هواپیماهای عراق 
عراق  توپخانه های  می کرد....  بمباران  شدید  می آمد 
دشمن  می ریختند.  توپ  الینقطع  شبانه روز  اینجا 
نبرد  منطقه  وارد  را  کماندوهایش  و  گارد  لشکرهای 
دو  یا  یك  می کردند  حمله  بچه ها  شب  بود.  کرده 
کیلومتر پیشروی می کردند، صبح عراق پاتك می کرد 
و یك کیلومتر دو کیلومتر دوباره پس می گرفت....و 
بعد از 45 روز، عملیات تمام شد. اما گل های زیادی 
اینجا از دست دادیم؛ شهید حاج حسین خرازی گل 
سرسبد همه فرماندهان و سرداران اینجا در شلمچه 
شهید شد. کسان دیگری مثل شهید میثمی و خیلی 
زیادی  بهای  ما  شدند.  شهید  شلمچه  در  بزرگان  از 

برای شلمچه دادیم.

تعيين سرنوشت جنگ در كربالی5
وقتـی عملیـات کربـالی5 تمـام شـد، دنیـا بـه صرافت 
افتـاد کـه ما این  همـه به ایران فشـار آوردیـم، این همه 
بـه صـدام کمـك کردیـم، ایـران هنـوز هـم می توانـد 
عملیـات انجـام بدهـد. بیـش از ۱20 کشـور بـه صـدام 
تولیـد  چنـان  عربـی  کشـورهای  می کردنـد.  کمـك 
نفتشـان را بـاال بـرده بودنـد که قیمت نفت بشـکه ای 7 
دالر شـده بـود. تولیـد روزانه مـا از چهار و نیـم میلیون 
بشـکه بـه دو میلیـون رسـیده بـود. خلیج فـارس خیلی 
ناامـن شـده بود و کشـتی ها حاضـر نبودنـد بیایند نفت 
مـا را ببرنـد. سـه برابـر کشـتی، بیمـه می خواسـتند تا 
بیاینـد. صنـدوق ذخیـره ارزی ما در کشـور خالی  شـده 
بـود، خزانـه مـا خالـی  شـده بـود، امـا دشـمنان دیدند 
بـرای  دهـد.  انجـام  عملیـات  می توانـد  هنـوز  ایـران 
اولیـن بـار بعـد از 6 سـال شـورای امنیـت و سـازمان 
تـازه حق وحقـوق  کـه  کـرد  قطعنامـه ای صـادر  ملـل 
مـا را در آن در نظـر گرفتـه بـود. یکـی  همـان بـود که 
حضـرت امـام فرمـود بایـد بروند سـر مرزها، سـرزمین 
مـا را خالـی کننـد و متجـاوز معلـوم بشـود و غرامت ها 
پرداخـت بشـود؛ یعنـی سرنوشـت جنـگ را شـلمچه 
تعییـن کـرد. البتـه عزیـزان، بـه شـما بگویـم خـاک 
شـلمچه و فکـه و طالئیـه و... بـا خاک هـای دیگـر هیچ 
تفاوتـی نـدارد، آن چیزی که شـلمچه را شـلمچه کرد، 
آدم هـا و جوان هـا و شـهدا بودنـد کـه اینجـا از مشـتی 
خـاک، شـلمچه سـاختند. خـدا شـاهد اسـت مـن یادم 
نمـی رود کـه دیگـر آمبوالنسـی نبـود کـه این شـهدا را 
ببـرد. همین طـور ایـن شـهدا را عقب وانـت می ریختند 
و وقتـی وانـت می رفـت، از زیـر درب آن خـون جـاری 

بـود. هنـوز اینجـا دارنـد شـهید پیـدا می کنند.
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مخلص كالم
حضرت آقا فرمودند شلمچه قطعه ای از بهشت است. 
وقتی  است  آمده  روایات  در  که  است  جایی  شلمچه 
امام رضا)ع( از این مسیر وارد ایران شد، اینجا ایستاد 
و مشتی خاک برداشت و فرمود اینجا قتلگاه شیعیان 
شهدای  از  آماری  شهید  بنیاد  است.  ما  آخرالزمانی 
پهلو و سینه شهید  از  اینها  شلمچه دارد و می گوید 
شدند. رمز عملیات "یا زهرا)س(" بود. اینها به خدا توکل 
کردند و به ائمه معصومین)ع( توسل کردند تا توانستند 
چند  این  در  و  بدانید  قدر  بیافرینند.  عزت  ما  برای 
دقیقه دیگری که اینجا هستید از شهدا بخواهیم که 
در این دنیای وانفسا و در این تهاجم فرهنگی و در 
این شبیخون دست ما را بگیرند. ما دیگر نمی توانیم 
کاری بکنیم، اینها باید دست ما را بگیرند. الن هم ما 
را دعوت کردند آمدیم روی این خاک ها نشستیم که 
بگوییم ما هنوز با شما هستیم. ان شاءاهلل که خداوند 

معرفت ما را نسبت به همه شهدا زیاد کند. خشنودی 
امام زمان، سالمتی مقام معظم رهبری و شادی  آقا 

روح شهدا بلند صلوات بفرستید«.

ارزيابی روايت
این  که  می توان گفت  ذکر شده  مطالب  به  توجه  با 
در  اشکال  کم  و  خوب  روایت های  از  یکی  روایت 
موضوع دفاع مقدس است. مهم ترین نقاط قوت این 

روایت عبارت اند از؛
راوی  آنها:  بيان  و مهارت در  بر موضوعات  1. تسلط 

کاروان از رزمندگان جبهه و جنگ بود و به حوادث 
داشت.  اشراف  مقدس  دفاع  دوران  در  رخدادهای  و 
جانباز بودن راوی )قطع یك پا( نشان از حضور ایشان 
بر موضوعات و عملیات های دفاع  در جنگ و تسلط 
مقدس دارد. از طرفی بیان ایشان در ارائه مطالب شیوا، 

رسا و قابل فهم برای مخاطبان بود.

روایت علی شیروانی، یادمان شهدای عملیات کربال5)شلمچه(، اسفندماه۱395.
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2. دسته بندی، تنوع موضوعی و داشتن طرح و سناريو 

کرد،  بیان  راوی  که  موضوعاتی  و  مطالب  روايت:  در 

داشت.  پراکنده گویی  از  به دور  و  مناسب  ساختاری 
خوزستان،  استان  اهمیت  چون  موضوعاتی  بیان 
وقوع  عراق،  و  ایران  برای  شلمچه  منطقه  اهمیت 
شروع  آن،  علیه  دشمنی ها  شروع  و  اسالمی  انقالب 
آزادسازی  سپس  و  تجاوز  درمقابل  مقاومت  جنگ، 
در  راوی  دقت نظر  از  نشان  اشغالی،  سرزمین های 

انتقال مطالب به مخاطبان دارد.
راوی  مخاطب:  و  زمان  مکان،  با  روايت  تناسب   .3

مطالب و موضوعات روایت خود را متناسب با مخاطبان 
بودند،  تحقیق  و  علم  طالب  دانشجویان  از  بیشتر  که 
دسیسه سازی  و  انقالب  وقوع  به  اشاره  کرد.  انتخاب 
دشمنان آن و استدالل های منطقی راوی برای تفهیم 
اهمیت موضوع به دانشجویان، از ویژگی های ممتاز این 
روایت محسوب می شود. اشاره به اهمیت منطقه شلمچه 
و عملیات های کربالی4 و 5، نشان از تناسب روایت با 
مکان )یادمان( دارد. عالوه براین روایت مختصر و مفید 

بود و رعایت حال مخاطب در نظر گرفته شد.
از  پرهيز  و  معقول  روايت  و  واقعيت  بر  تاكيد   .4
واقعیات جنگ و  بیان  اغراق، غلو و تحريف: راوی در 

موضوعات دفاع مقدس بیشتر به واقعیت ها و گفتن 
حقایق تاکید داشت و اغراق و غلو در روایت ایشان 
مشاهده نشد. وی در بیان موضوعات و مباحث دفاع 
مقدس وارد مسائل سیاسی و جناحی نشد و به نوعی 
گرایش  به  وابستگی  و  تعلق  ایشان  روایت  مخاطب 
خاصی نداشت. در بحث عملکرد رزمندگان و شهدا، 

آنها را آنگونه که بودند به تصویر کشید.
5. بيان ارزش ها و معارف دفاع مقدس: دشمن شناسی، 

تدبر و تعقل در رفتار و کردار همراه با توکل و توسل، 
توجه به سیره و منش شهدا و رزمندگان و پی بردن به 
اهمیت کار آنها، بصیرت افزایی و آگاه کردن مخاطب 
روایت  در  مقدس  دفاع  مباحث  و  انقالب  مسائل  به 

راوی محسوس است. 
و محورهای خوبی که در  با وجود همه محاسن 
این روایت موجود است، باتوجه به محدودیت هایی که 
راویان عزیز در امر روایتگری دارند، بعضا کمبودها و 
برای  محترم  راوی  می شود.  مشاهده  نیز  نقص هایی 
غنای بیشتر محتوای روایت خود، می توانست اشاره ای 
این منطقه در طول  به عملیات هایی که در  مختصر 
نکته  باشد.  داشته  بود،  داده  و عراق رخ  ایران  جنگ 
دربارهعملیات  راوی  توضیحات  که  است  این  دیگر 
اشاره  بود.  مختصر  و  محدود  کربالی5  سرنوشت ساز 
و  دشمن  موانع  و  مواضع  شناسایی  بحث  به  کوتاه 
مرزی  منطقه  در  آنها  از  رزمندگان  عبور  چگونگی 
شلمچه، کمك برخی کشورهای غربی ازجمله فرانسه، 
شوروی و حتی اسرائیل در ایجاد موانع در این منطقه، 
اشاره به توان خودی و استعداد دشمن و اشاره به نتایج 
و دستاوردهای عملیات های کربالی4 و5 می توانست به 
غنای بیشتر محتوای روایت راوی کمك شایانی بکند. 
نکته دیگر، ارائه روایت مستند به مخاطبان است. راوی 
حین روایت به جمله ای از عدنان خیراهلل اشاره می کند 
و می گوید ما در شلمچه کاری کردیم که گنجشك هم 
نمی تواند از آن رد بشود. بهتر است راوی در استفاده از 
جمالت دیگران و در به کار بردن کلمات و واژه ها دقت 
بیشتری بکند؛ چراکه مثاًل عبور نکردن گنجشك ها از 
به نظر می رسد.  برای مخاطبان غیرقابل قبول  موانع 
پس بهتر است نقل قول ها را دقیق و مستند بیان کرد.


