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دوران  ثاراهلل)ع( در  لشکر4۱  رزمندگان  از  میرشکاری  یوسف  آقای  روایت  از  است  گزارشي  پیشرو  متن 
دفاع مقدس، که به همت نگارنده در 23 اسفند ۱395، ساعت ۱7:۱5 الي ۱7:45 در یادمان عملیات 
فتح المبین ضبط شده و به صورت متن نوشتاري در آمده است. مخاطبان این روایت کاروانی ۱20 نفره 
از بسیج دانشجویان دختر دانشگاه های استان کرمان بودند. آقای میرشکاری راوی همراه کاروان، با بیان 
تحلیلی کلی از سیر جنگ قبل از عملیات فتح المبین، به تشریح این عملیات پرداخت. معرفی منطقه، 
سازمان رزم عملیات، تشریح وقایع عملیات و بیان خاطره، از محورهای روایت ایشان بود. در نوشتار حاضر 

ابتدا متن کامل روایت و سپس یك جمع بندی و ارزیابی محتوایی از روایت درج شده است. 
واژگان كليدی: روایت فتح المبین، یادمان فتح المبین، عملیات فتح المبین، یوسف میرشکاری، راهیان نور.

چکيده

حماسه فتح المبین و شکوه پیروزی
روایت یوسف میرشکاری در یادمان فتح المبین

متن روايت
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

ما همان مردان ترکش خورده ایم
مرگ را خورده ایم اما زنده ایم
ما ز جمع تیر و ترکش زاده ایم
ما تقاص عشق را پس داده ایم
ما بسیجی با والیت زنده ایم
زنده ایم و تا ابد رزمنده ایم

تشكيل تيپ 41 ثاراهلل)ع( در عمليات فتح المبين
سپاه در عملیات ثامن االئمه)ع( در مهر ۱360 با سازمان 
سبب  عملیات  این  در  پیروزی  کرد.  عمل  گردان 
شکستن حصر آبادان شد و در عملیات طریق القدس 
با سازمان تیپ عمل کرد. چهار تیپ سپاه که  سپاه 
عملیات  این  در  ارتش  نیروهای  با  ادغامی  به صورت 
بخش های  آزادسازی  و  پیروزی  باعث  کردند،  عمل 
وسیعی از دشت آزادگان و شهرهای مختلف آن شدند.

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

اكبر رستمی*
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اینکه  به دلیل  فتح المبین  عملیات  در  سپاه  اما 
منطقه عملیاتی بعدی خیلی بزرگ تر بود، تصمیم به 
افزایش ظرفیت و سازمان خود گرفت؛ یعنی 4 تیپ 
را به ۱0 تیپ تبدیل کرد. شاید این سؤال پیش بیاید 
و  بودند  استان کرمان  بچه های  ثاراهلل)ع( که  تیپ  که 
ثاراهلل)ع( تبدیل  به سپاه  بعد  ثاراهلل)ع( و  به لشکر  ابتدا 
شد، از چه زمانی به وجود آمده است؟ پاسخ این است 

که شروع آن به فتح المبین برمی گردد.
حاج قاسم سلیمانی می گوید: من در شهر شوش 
فرمانده خط بودم. شهید حسن باقری به من گفتند 
ما  برای  و  داریم  نظر  زیر  را  شما  مدت هاست  ما  که 
بچه های کرمان سراسر  است.  ثابت  شده  لیاقت شما 
را  کرمان  بچه های  بکشید  زحمتی  متفرق اند؛  جبهه 
جمع کنید و یك سازمان نظامی به نام تیپ تشکیل 
دهید. فقط دوروبر من 6 نفر از بچه های کرمان بودند، 
یعنی از فرماندهان، عناصر و هسته اصلی تیپ. رفتیم 
دوکوهه و یك ساختمان گرفتیم و روی دیوارش هم 
نوشتیم تیپ ثاراهلل)ع(. بعد هم به کرمان رفتیم، نیرو 
گرفتیم، آموزش دادیم و آماده کردیم. از اینجا به بعد 

قصه اش شروع می شود.

تغيير نگرش در جنگ با تغيير فرماندهی
انقالبی  جوانان  به  جنگ  فرماندهی  بنی صدر  از  بعد 
سپرده شد؛ شهید فالحی ها، شهید فکوری ها. عملیات 
ثامن االئمه)ع( با فرماندهی اینها اجرا شد. بعد از عملیات 
به  هواپیما  با  گرفتند  تصمیم  ثامن االئمه)ع( فرماندهان 
خدمت حضرت امام بروند تا گزارش پیروزی و شکست 
حصر آبادان را به ایشان برسانند که متأسفانه هواپیما در 

اطراف تهران سقوط کرد و به شهادت رسیدند.

اتفاق بسیار مهم دیگری که رخ داد و سرنوشت جنگ را 
تغییر داد، انتصاب شهید صیاد شیرازی به فرماندهی نیروی 
زمینی ارتش به عنوان یك افسر جوان انقالبی بود. ایشان 
معتقد بود ارتش و سپاه باهم یك لشکر الهی اند و از هم جدا 
نیستند و این گفته را بعد از جلسه ای که در جماران با امام 
داشت و در پاسخ به دیوارنوشته ای که نوشته بود "ارتشی و 
سپاهی، دو لشکر الهی"، گفت. حزب اهلل یکی است و دومین 
اتفاق مهم انتخاب آقای محسن رضایی به عنوان فرمانده سپاه 
بود. این دو انتصاب پیامد شیرینی برای دفاع مقدس داشت؛ 
آن  هم تغییر نگرش به دفاع بود، اینکه دشمن به خاک ما 

تجاوز کرده و ما باید از خاک خود دفاع کنیم.

تصويب  و  فرماندهی  قرارگاه های  تشكيل 
طرح های عملياتی

آقا،  )به تعبیر  فکر  اتاق  دو  شد.  تشکیل  قرارگاه  دو 
کانون های اندیشه ورز( تشکیل شد؛ یکی در سپاه و یکی 
در ارتش. نتیجه این اتاق های فکر ۱0 طرح بود که به نام 

طرح های عملیاتی کربالی ۱ تا ۱0 تصویب شد.
طرح عملیاتی کربالی۱ شد عملیات طریق القدس 
و طرح عملیاتی کربالی2 شد عملیات فتح المبین. در 
تشکیل  تازه  سپاه  تیپ های  بودند.  بی نظیر  طراحی 
شده بودند. یك قرارگاه به نام قرارگاه قدس در شمال 
سرلشکر  آن  فرمانده  که  می کرد  عمل  منطقه  این 

عزیز جعفری بود که امروز فرمانده کل سپاه است.
آقای عزیز جعفری درباره جریان تشکیل قرارگاه 
قدس می گوید: آقای محسن رضایی من را سوار بالگرد 
کرد و به خط حد قرارگاه قدس برد. ایشان در آنجا 
من را به مأموریت قرارگاه قدس توجیه کرد. بعد هم 
آقای  گفت  شود،  بالگرد  سوار  می خواست  که  زمانی 
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روایت یوسف میرشکاری، یادمان شهدای عملیات فتح المبین)غرب شوش(، اسفندماه۱395.

جعفری، شما اینجا بمان و قرارگاه خود را تشکیل بده. 
گفتم آقای رضایی، اینجا هیچ چادر، امکانات و هیچ 
نیرویی ندارم؛ چطوری قرارگاه تشکیل دهم؟ گفتند: 
کاغذی می نویسم، دو تا فرمانده تیپ اینجا دارم، یکی 
آقای قاسم سلیمانی فرمانده تیپ ثاراهلل)ع( و یکی آقای 
حسین خرازی فرمانده تیپ امام حسین)ع(، این دو نفر 

کمك می کنند قرارگاهت را تشکیل بدهی.
قرارگاه قدسی که از سال ۱36۱ تا امروز حساس ترین 
بخش سپاه است )قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه که 
در جنوب شرق مأموریت دارد(، آن روز به این شکل 

تشکیل شد.

جغرافيای منطقه عمليات فتح المبين
استان  )شمال  است  شوش  شهر  منطقه  این 
خوزستان(. کمی باالتر از سه راه قهوه خانه به بعد وارد 
استان ایالم می شوید. رودخانه ای که جلو شهر شوش 

است، رودخانه کرخه است. این منطقه توسط 4 مانع 
مشخص  هم  نقشه  روی  که  شده  محصور  طبیعی 
است. در شمال، ارتفاعات سربه فلك کشیده ای وجود 
شاوریه  تا  نفت(  )چاه  دالپری  ارتفاعات  نام  به  دارد 
که ارتفاعات بسیار صعب العبوری اند. به همین دلیل 
دشمن درمقابل این ارتفاعات خاکریز تشکیل نداد و 
رفت توی پاسگاه ها و درمقابل هر معبر وصولی که از 
ارتفاعات می توانست پایین بیاید، یك پاسگاه زد. مانع 
طبیعی دیگر در شرق منطقه، رودخانه کرخه است. 
در جنوب این منطقه ارتفاعات دیگری به نام تپه های 
به هیچ عنوان  قرار دارند که  زلیجان  تا تنگ  میشداغ 

قابل عبور نیستند.
تنگه  از  که  است  تینه  ارتفاعات  اینجا  غرب 
ابوغریب شروع می شود و تا تنگه برغازه می رسد. پس 
در کل این منطقه چند راه وصولی بیشتر وجود ندارد؛ 
جاده ای که از شمال شوش از روی پل نادری عبور 
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می کند، از پادگان عین خوش رد می شود و به سمت 
دهلران می رود. سه تنگه هم اینجا وجود دارد: تنگه 
این  راه های  همه  رقابیه.  تنگه  و  برغازه  ابوغریب، 

منطقه در همین جاده ها و 3 تنگه محصور است.

طراحی عمليات
گرفت.  شکل  اساس  همین  بر  هم  عملیات  طراحی 
کردند،  بررسی  وقتی  شناسایی  اطالعات  بچه های 
متوجه شدند که تنها نقطه 
قوت دشمن در این منطقه، 
ارتفاعات سایــت های رادار 
ابوصلیبی خات  ارتفـاعات  و 
اسـت. عمـده قوای دشمن 
کــه لشــکر۱0 و لشــکر۱ 
این  ارتفاعات  در  بود،  آن 
منطــقه مستـــقر بودنـد. 
دشمن در اینــجا به قـدری 
امکانــات و ادوات نظــامی 
داشــت که گفتند ایرانی ها 
اگر بتوانند ارتفاعات رادار و 
ارتفاعات ابوصلیبی خات را بگیرند، ما کلید بصره را به 
همین  اولی  کرد،  بدقولی  می دهیم. صدام چند  آنها 
را  اقدام  این  ایرانی ها  اگر  می گفت  جاها  خیلی  بود. 

کردند، من کلید بصره را به آنها می دهم.
عملیات  همین  مقدس  دفاع  در  طراحی  شاهکار 
بود. سپاه و ارتش باهم ادغام شدند. چهار قرارگاه تحت 
فرماندهی قرارگاه مرکزی کربال تشکیل شد: در شمال 
شرق  در  نصر،  قرارگاه  شمال شرق  در  قدس،  قرارگاه 
قرارگاه فجر، و در جنوب قرارگاه فتح. سازمان رزم این 

قرارگاه ها از ادغام تیپ های سپاه و لشکرهای ارتش بود 
که مجال توضیح بیشتر نیست. عمده امکانات دشمن 
روبه روی قرارگاه فجر بود. بچه های قرارگاه فجر باید از 
رودخانه کرخه عبور می کردند. دشمن روی این شیارها، 
از  باید  بود. بچه ها  تیربار گذاشته  سنگرهای کمین و 
این شیارها عبور می کردند و باال می آمدند تا دشمن را 
تسلیم کنند. ولی در محور قرارگاه قدس و قرارگاه نصر 
وضعیت برعکس بود. ما در ارتفاعات بلند مستقر بودیم و 
دشمن در دشت و در ارتفاعات پایین تر بود. آنجا احتمال 
طراحی  لذا  بود.  بیشتر  خیلی  عملیات  در  موفقیت 
به صورتی شکل گرفت که قرارگاه قدس از عین خوش تا 
ارتفاع چاه نفت حرکت کرده، جاده عین خوش را ببندد 
و پادگان عین خوش و ارتفاع 202 و ارتفاع کمرسرخ را 
تصرف کند )ارتفاع 202 ارتفاعی بود که بچه های کرمان 
به فرماندهی سید محمد تهامی آنجا عمل کردند و قرار 
شد توپخانه سنگین دشمن را که در آنجا مستقر بود، 
تصرف کنند(. قرار شد عملیات شب عید سال ۱36۱ 

انجام شود. 
اتفاق دیگری هم در محدوده قرارگاه نصر رخ داد: 
توپخانه دشمن در ارتفاعی به نام علی گره زد مستقر 
و  انقالبی  دانشجویان  از  وزوایی،  محسن  شهید  بود. 
فاتح النه جاسوسی فرمانده گردانی بود که باید ارتفاع 
علی گره زد را تصرف می کرد. قرارگاه فجر می بایست 
از این شیارها باال می آمد و قرارگاه فتح هم در جنوب 
این منطقه عمل می کرد. بچه های ثاراهلل)ع( می بایست 
۱4 کیلومتر با تجهیزات از روی ارتفاع چاه نفت پیاده 
به سمت پایین می رفتند تا به دشمن برسند و از آنجا 

تازه جنگ شروع می شد.

كار  به  تدبيری  خرازی  شهيد 
برده بود و روزها ماشين ها را به 
می فرستاد  عين خوش  منطقه 
و در شــب به آنهــا می گفت 
برگردند؛ تا دشمن فکر كند ما 
نيروهای زيادی را وارد منطقه 

كرده ايم.



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاالت

سال شانزدهم    شماره پنجاه و نهم    زمستان ۱396

109

تك مختل كننده عراق قبل از عمليات
قبـل از اینکه ما خودمان را بـرای عملیات فتح المبین 
آماده کنیم، دشـمن دسـت بـه عملیات تأخیـری زد. 
در اصـل، قبـل از مـا دشـمن دو تا عملیات اجـرا کرد. 
یـك عملیـات در منطقـه چزابـه کـه در آن دشـمن 
بـا ۱0 تیـپ وارد عمـل شـد و باعـث شـد بخشـی از 
نیروهایـی را که بـرای فتح المبین آماده کـرده بودیم، 
از دسـت بدهیـم. خیلـی از راهکارهـا و معابـر مـا در 
آنجـا لـو رفـت. یـك عملیـات دیگـر هـم دشـمن در 
همیـن منطقـه انجـام داد. در بین فرماندهان سـپاه و 
ارتـش تردیـد ایجاد شـد و گفتند دشـمن از عملیات 
ما خبردار شـده اسـت و اگـر عملیات را انجـام دهیم، 

ممکن اسـت موفق نشـویم.
راهـکار چـه بـود؟ همیشـه پناهـگاه مـا از اول 
انقـالب تا امروز والیـت بوده اسـت. درنتیجه تصمیم 
بـر ایـن شـد که یـك نفر بـرای مشـورت پیـش امام 
بـرود. قـرار شـد یـك نفـر از پایـگاه چهارم شـکاری 
دزفـول سـوار یـك جنگنـده شـود و خدمـت امـام 
برسـد و کسـب تکلیـف کنـد. آقـای محسـن رضایی 
در فانتـوم نشسـت و بـرای دادن گـزارش بـه محضر 
امـام رفـت. حضـرت امـام فرمـود اگـر کارهایتـان را 
و  کرده ایـد  را  فکرهایتـان  همـه  و  داده ایـد  انجـام 
سـازوکار عملیـات آمـاده اسـت، عملیـات را انجـام 
دهیـد. آقـای رضایی بـه امام گفتنـد اسـتخاره بزند. 
امـام فرمـود اگـر کارهایتـان را انجـام داده ایـد، نیـاز 
بـه اسـتخاره نیسـت. ولـی آقـای رضایـی می گویـد 
مـا در قـرارگاه اسـتخاره کردیـم و آیاتـی از سـوره 
مبارکـه فتـح آمـد. بـه همین دلیـل اسـم عملیات را 

گذاشـتیم. فتح المبیـن 

تشريح عمليات
به  بود، کاغذی  اول عید  اول عملیات که شب  شب 
عملیات  اینکه  بر  مبنی  دادند  سلیمانی  قاسم  آقای 
آقای  برگردند.  باید  بچه ها  و  نمی شود  انجام  امشب 
عمل  باید  کمرسرخ  در  که  گردانی  فرمانده  خوشی 
می کرد، می گفت اگر فقط چند لحظه دیرتر این کاغذ 
دشمن  به سمت  را  تیر  من  می رسید،  من  دست  به 
شلیك کرده بودم. بچه هایی که ۱4 کیلومتر پیاده در 

دل شب در زیر پای دشمن 
رفته بودند، دوبــاره همین 
مسیر را شبــانه برگشتند. 
شــب دوم فروردیــن بــا 
رمز مبارک "یــا زهــرا)س(" 
رمز  با  که  عملیاتی  )اولین 
"یا زهرا)س(" بــود( یــورش 
بر دشــمن در محــور هـر 

4 قرارگاه شروع شد.
در محـور قرارگاه قدس 
عملیـات کامـاًل موفـق بود. 
ارتفاعـات کمرسـرخ همان 

لحظات اول سـقوط کـرد و عراقی ها نابود شـدند. آقا 
سـید محمد تهامـی می گویـد: من مأموریت داشـتم 
توپخانـه سـنگین عـراق را تصـرف کنـم. قـرار شـد 
بـا گردانـی از ارتـش بـه فرماندهـی سـرگرد شـهید 
نقـدی ادغـام شـویم و بـه عراقی هـا حملـه کنیـم، 
و  نداریـم  را  عـراق  توپخانـه  گفتنـد  بچه هـا  ولـی 
موقعیت آن مشـخص نیسـت. در ایـن لحظه توپخانه 
مسـتقر عـراق در منطقـه اولیـن توپ را شـلیك کرد 
و بچه هـا موضـع توپخانـه آنهـا را شناسـایی کردنـد 

برای اولين بار در تاريخ جنگ، 
15 هزار عراقی پرچم ســفيد 
تســليم را بــاال بردند. خود 
عراقی ها می گفتند اگر ايرانی ها 
بيشــتر  كمی  فتح المبين  در 
ادامه داده بودند، خود صدام را 

هم می گرفتند. 
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و بـه عـراق بـرای شـلیك تـوپ دوم اجـازه ندادنـد. 
درنتیجـه، توپخانـه دشـمن در ارتفـاع 202 سـقوط 
محـور  و  گـره زد  علـی  در  دشـمن  توپخانـه  کـرد. 
قـرارگاه نصـر هـم به همـت شـهید محسـن وزوایـی 
بـدون شـلیك گلوله سـقوط کـرد. اینهـا از معجزات 

دفـاع مقدس اسـت.
امـا در محـور قـرارگاه فجـر کار پیچیـده شـده 
بـود. دشـمن در ارتفاعـات بـود و مـا می بایسـت از 
داخـل دشـت حرکـت می کردیـم و از داخـل شـیار 
شـهید  شـیارها  ایـن  در  می رفتیـم.  بـاال  به سـمت 
اتفـاق  امـا در محـور قـرارگاه فتـح  بسـیار دادیـم؛ 
عجیبـی افتـاد کـه کلیـد پیـروزی مـا در عملیـات 
فتح المبیـن بـود. شـهید احمـد کاظمـی ارتفاعـات 
ایـن  ارتفاعـات  در  دشـمن  شـکافت.  را  میشـداغ 
زرهـی  تیـپ۱0  بـود.  مقاومـت  درحـال  منطقـه 
دشـمن در محـور امـام زاده عبـاس)ع( کـه بچه هـای 
ثـاراهلل)ع( و امـام حسـین)ع( حضور داشـتند، یك پاتك 
وحشـتناک زد؛ به طوری کـه عمده فتوحـات روز اول 
مـا را پـس گرفـت. همـه فرماندهـان در قـرارگاه بـه 
ایـن نتیجـه رسـیدند کـه ثـاراهلل)ع( و امـام حسـین)ع( 
بایـد عقب نشـینی کننـد. بـه شـهید خـرازی پیـام 
دادنـد بایـد به عقـب برگردی. شـهید خـرازی گفت 
اگـر برگـردم، کل عملیات شکسـت می خورد. شـهید 
خـرازی تدبیـری به کار بـرده بود و روزها ماشـین ها 
را بـه منطقـه عین خـوش می فرسـتاد و در شـب بـه 
آنهـا می گفـت برگردنـد؛ تـا دشـمن فکـر کنـد مـا 
نیروهـای زیـادی را وارد منطقـه کرده ایم. درحالی که 
مـا هیـچ نیرویـی نداشـتیم. ولـی جانانـه مقاومـت 
کـرد و تسـلیم نشـد. اگر شـهید خـرازی شـمال این 

منطقـه را خالـی می کـرد و تسـلیم می شـد، عملیات 
امـا در جنـوب،  بـا مشـکل مواجـه می شـد.  قطعـاً 
شـهید احمد کاظمی ارتفاعات می شـداغ را شـکافته 
و تـا تنگـه رقابیـه پیشـروی کرده بـود. تنگـه رقابیه 
کـه سـقوط کـرد، ارتـش عـراق کـه قریـب ۱5 هزار 
نیـرو در ایـن منطقه داشـت دچـار تزلزل شـد. چون 
راه عین خـوش و تنگـه رقابیـه بسـته شـده بـود، دو 
راه خـروج بیشـتر نداشـتند: یکـی ابوغریـب و یکـی 
برغـازه. ایـن دو راه را هـم اگـر می بسـتند، نیروهای 
عراقـی نابود می شـدند. تـا عراقی هـا بخواهند فکری 
کننـد، برغـازه هـم بسـته شـد. تا اینکـه به ثـاراهلل)ع( 
خبـر دادنـد ابوغریـب را نیـز ببندید. درنتیجـه 4 راه 

فـرار عراقی هـا کامـاًل بسـته شـد.
بـرای اولین بـار در تاریخ جنـگ، ۱5 هزار عراقی 
پرچـم سـفید تسـلیم را بـاال بردنـد. خـود عراقی هـا 
می گفتنـد اگـر ایرانی هـا در فتح المبین کمی بیشـتر 

ادامـه داده بودنـد، خود صـدام را هـم می گرفتند. 
در فروردین ۱36۱ عطر و بوی شهادت و پیروزی در 
شهرهای ما پیچید. بهترین عیدی ما در سال ۱36۱ تصرف 
و آزادسازی قریب 2500 کیلومتر از خاک کشورمان بود و 

شکست سنگینی برای عراقی ها بود.
ثـاراهلل)ع( در  توپخانـه  فرمانـده  موسـوی  سـردار 
در  این قـدر  مـا  می گفـت:  مقـدس،  دفـاع  دوران 
فتح المبیـن از عراقی هـا گلولـه و مهمـات غنیمـت 
گرفتیـم که تـا عملیـات والفجـر۱ هنـوز از انبارهای 

مهمـات اینجـا گلولـه تـوپ می بردیـم.
ایـن پیـروزی بـزرگ، حاصـل اعتمـاد بـه والیـت، 
اتحـاد و همدلـی بیـن ارتـش و سـپاه و تـوکل بـر خدا 
بـود. هر موقع این رمزها در زندگی مان باشـد، موفقیت 
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روایت یوسف میرشکاری، یادمان شهدای عملیات فتح المبین)غرب شوش(، اسفندماه۱395.

تضمین  شـده اسـت. هدیه به ارواح طیبه همه شـهدا و 
شـهدای عملیـات فتح المبین، صلواتی بفرسـتید«.

ارزيابی روايت
راویان  از  که  میرشکاری  آقای  روایت  درمجموع 
باسابقه راهیان نور است و هرساله چندین نوبت در 
این یادمان و سایر یادمان ها به روایتگری می پردازد، 
هرچند  بود؛  کم اشکال  و  خوب  روایت های  ازجمله 
اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  داشت  نیز  کاستی هایی 
شکلی،  ازنظر  ایشان  روایت  قوت  نقطه  شد.  خواهد 
و  روایتگری  در  بزرگ نمایی  و  اغراق  تحریف،  نبود 
بود.  رسا  صدای  و  خوب  بیان  فن  داشتن  همچنین 
ازنظر محتوایی نیز نکات مثبت و خوبی در این روایت 

وجود دارد که برخی از آنها به شرح ذیل است:
اشاره  و  عملياتی  منطقه  گويا  و  دقيق  معرفی   .1

مختصر و مفید به تمام پارامترهای نظامی دخیل در 

یك عملیات ازجمله سازمان رزم، مراحل شناسایی، 
مراحل اجرا و شرح عملیات، نتایج عملیات و در کل 
یك مجموعه مفید و مختصر ازحیث مسائل نظامی 

در این روایت دیده می شود.
2. داشتن يك سناريو و روند تاریخی در روایتگری 

که  بود  ایشان  روایتگری  قوت  نقاط  دیگر  از  هم 
عملیات  روایت  بیان  تا  مرحله به مرحله  را  مخاطب 

مدنظر آماده نمودند.
در  میرشکاری  آقای  دفاع مقدس:  معارف  3.تبيين 

البه الی روایت خود، با بیان خاطراتی از حماسه آفرینی 
رزمندگان و ترسیم فضای معنوی و توسالت به ائمه)ع( 
)به نقش معنویت در جبهه ها( پرداخت و از این رهگذر، 
با ایجاد پیوند بین جبهه و موضوعات روز، توصیه ها و 
نصایح خوبی به حضار داشت و با این کار بخش هایی از 

معارف دفاع مقدس را به مخاطبان انتقال داد. 
این  در  راوی  مقدس:   دفاع  به درس های  اشاره   .4
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تاریخی  رخدادهای  و  وقایع  بیان  به  صرفاً  روایت 
عملیات بسنده نکرد و پیام ها و درس های دفاع مقدس 
را نیز گوشزد کرد. عالوه برآن نکته مهمی را درخصوص 
دالیل موفقیت در این عملیات و در کل زندگی افراد 
به مخاطبان گفت که عبارت بود از اعتماد به والیت، 
اتحاد و همدلی و توکل بر خدا که هر موقع این رمزها 

در زندگی مان باشد، موفقیت ما تضمین  شده است. 
بی تردید، روایت فوق با درنظرگرفتن محدودیت های 
مختلفی که برای چنین روایتی وجود دارد، در زمره 
روایت های خوب و کم اشکال قرار می گیرد. باوجوداین، 
روایت  این  غنای  و  قوت  بر  کاستی ها  برخی  رفع 

می توان  روایت  این  کاستی های  ازجمله  می افزاید. 
و  عملیات ها  عملیات،  اهداف  به  راوی  نپرداختن  به 
در  فتح المبین  عملیات  از  قبل  رزمندگان  اقدامات 
این منطقه جغرافیایی، اشاره نکردن به عملکرد سایر 
سازندگی،  جهادگران  ازجمله  تخصصی  واحدهای 
مهندسی، توپخانه سپاه، نیروی هوایی و... در عملیات 
اشاره کرد. هرچند نگارنده بر این موضوع واقف است 
که در این گونه روایتگری ها، وقت محدودی در اختیار 
راوی قرار دارد، اما بر این باور است که با زمان بندی 
مناسب و پرهیز از حواشی می توان هرچند مختصر به 

همه موارد اشاره کرد.


