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نوشتار زیر برمبنای فایل صوتی روایت عزت چوبین در تاریخ 2۱ اسفند ۱395، ساعت 09:20 در محوطه اصلی 
یادمان شرهانی و کنار محل تفحص شهید گمنام یادمان برای حدود ۱20 نفر از کاروان دانشجویی استان 
سیستان وبلوچستان تنظیم شده است. راوی که از رزمندگان شرکت کننده در عملیات بوده، پس از معرفی اجمالی 
موقعیت جغرافیایی منطقه و عوارض طبیعی و مصنوعی آن و اشاره به سابقه عملیاتی منطقه که از محورهای 
عملیات فتح المبین بوده است، به طور اختصار به شرح عملیات محرم  پرداخت. وی پس از ذکر عملیات منطقه، 
به پیشینه تفحص شهدا در منطقه شرهانی نیز اشاره  کرد. در گزارش زیر ابتدا به متن اصلی روایت و سپس به 

ارزیابی آن پرداخته می شود. 
واژگان كليدی: روایت شرهانی، یادمان شرهانی، عملیات محرم، عزت چوبین، راهیان نور.

چکيده

شرهانی، بقیع یادمان های شهدا
روایت عزت چوبین در یادمان شرهانی

متن اصلی روايت
اباعبداهلل،  علیك یا  السالم  »بسم اهلل الرحمن الرحیم، 
السالم علیك یا فاطمه الزهرا، به برادران عزیز خودم، 
روحانیون عزیز و معزز همراه کاروان، شما دانشجویان 
عزیز خوشامد مي گویم. به دیار و سرزمین شقایق ها 
و  سیستان  دیار  زنان  و  مردان  به  آمدید.  خوش  
این  و  دیار  این  به  مي فرستیم.  درود  بلوچستان 

سرزمین خیلي خوش آمدید.

جغرافيای منطقه عملياتی محرم
به  جا  نزدیك ترین  گرفته اید  قرار  آن  در  که  »جایي 
حرم کربالست؛ از همین جا به آقا امام حسین)ع( سالم 
مي دهیم. خودش گفته است من را صدا بزن، جوابت را 
مي دهم. السالم علیك یا اباعبداهلل)ع(. برای مقدمه از این 
شروع می کنم که اینجا کجاست؛ در کجا قرار گرفته اید؛ 
وضعیت منطقه چگونه است؛ و چه عملیات هایي در آن 

اجرا شده است؟ و سپس برویم سراغ بحث شهدا. 

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

محمد محمدپور*
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در  محرم  عملیاتي  منطقه  است؛  شرهاني  اینجا 
ازنظر  ایالم.  استان  از  دهلران  شهر  جنوب شرقي 
آن  جغرافیاي  و  منطقه  مصنوعي  و  طبیعي  عوارض 
باید بگویم که این منطقه داراي جبال حمرین است 
که از مهران تا فکه و چزابه ادامه دارد. رودخانه هاي 
و... عوارض دیگر منطقه  و چیخواب  و دویرج  میمه 
عوارض مصنوعي است؛ کانال بجلیه عراق یك کانال 
و  متر   4 عمق  به  کیلومتر   90 طول  به  مصنوعي 
عرض 4 متر است که از نهر عنبر موسیان تا فکه و 
چزابه ادامه پیدا میکند. در بعضي از نقاط این کانال 
سیم هاي خاردار، تله هاي انفجاري، بشکه هاي ناپالم و 
انواع مین ها کار گذاشته  شده بود. در همه شیارهاي 
متصل به این کانال سدهاي خاکي زده بودند تا آب 
به داخل کانال نرود؛ سدي درمقابل لشکریان اسالم 
و  مقدماتي  والفجر  والفجر۱،  محرم،  عملیاتهای  در 
فرانسوي  شرکت هاي   ۱360 سال  رمضان.  عملیات 
کشور  چهل  و  یوگسالوي  مهندسان  مهندسانش،  و 
دیگر دست به دست هم دادند و در طول یك سال 
کانال  خصوصیات  از  کردند.  احداث  را  کانال  این 
کانال  لب  و  نمی شدیم  کانال  نزدیك  تا  که  بود  این 
این  در  کانالی  که  نمي دادیم  تشخیص  نمی رفتیم، 
سرزمین هست. دیگر اینکه حتي یك مشت از خاک 

حفاري شده کانال در اطراف آن وجود نداشت. 
حاال کجا هستیم؟ نقطه صفر مرزي، جنوب آن 
العماره عراق، شمالش شهر زبیدات عراق در  استان 
و  دهلران  شهر  شمال شرقي اش  باالتر،  کیلومتر   ۱2
از  دارد.  قرار  عین خوش  روستاي  جنوب شرقي اش 
این طرف  و  عراق  سرزمین  آن طرف،  به  سیم خاردار 

هم سرزمین جمهوري اسالمي ایران است.

تشريح سابقه عملياتی منطقه محرم
ساعت ۱4:30 روز 3۱ شهریور سال ۱359، وقتي که 
صدام جاني اولین توپ را شلیك کرد، حمله سراسري 
شما  که  آسفالتي  جاده  منطقه،  همین  از  شد.  آغاز 
اندیمشك[ سپاه سوم عراق  ـ  آمدید ]جاده دهلران 
مأموریت  مکانیزه  لشکر۱  و  زرهي  لشکرهاي ۱0  به 
به  برود  نقطه  همین  از  زرهي  لشکر۱0  شد.  داده 
طرف شهرهاي دهلران و موسیان. شهر]هاي[ شوش، 
قسمت  از  مکانیزه  یك  لشکر  اندیمشك،  و  دزفول 
جنوب یادمان برود به طرف شهر شوش، در عرض 5 
روز خودش را رساند کنار کرخه، پل نادري را گرفت. 
عباس،  دشت  موسیان،  و  دهلران  شهرهاي  دشمن 
و  گرفت  را  و...  عباس  امامزاده  و  عین خوش  پادگان 
از  بعد  سرزمین  این  مردان  اما  رفت.  کرخه  کنار  تا 
را  عملیاتي  بود،  کرخه  کنار  در  دشمن  که  ماه   ۱8
با نام عملیات فتح المبین با رمز مبارک "یا زهرا)س(" 
اجرا کردند. وقتي این عملیات انجام گرفت، دشمن 
نابود  و  نشست  عقب  دویرج  کنار  تا  کرخه  کنار  از 
شد. در این عملیات، 4۱ هزار نفر از دشمن کشته، 
زخمي یا اسیر شدند. در عملیات فتح المبین، سردار 
محسن  شهید  سردار  و  متوسلیان  احمد  جاویداالثر 
را  صدام  توپخانه  نام  به  عراقي  توپ   ۱80 وزوایي 
محاصره کردند و گرفتند. در این عملیات، فرماندهان 
جبار  وقتی  کردند.  فرار  تارش  جبار  ازجمله  عراقي 
کرد،  فرار  عراقي  مفسد  قلدر  فرماندهان  از  تارش 
صدام او را فراخواند و به او گفت بزدل ترسو، چرا فرار 
کردي، چرا عقب نشیني کردي؟ جواب جبار تارش به 
صدام در عملیات فتح المبین که امام آن را فتح الفتوح 
نام گذاري کردند، این بود: بزدل ترسو خودت هستي 
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که با یك هنگ محافظ  رفت وآمد مي کني! همین که 
این حرف از زبانش جاري شد، با گلوله نقش بر زمین 

شد و به هالکت رسید.

شرح عمليات محرم 
رودخانه  در حاشیه  عراق  فتح المبین،  عملیات  از  بعد 
موضع  در یك  و  مستقر شد  و جبال حمرین  دویرج 
و  دهلران  شهرهاي  چون  چرا؟  گرفت.  قرار  مطمئن 
موسیان و جاده استراتژیك ایالم زیر دید و تیر عراقي ها 
بود و باید عملیاتي انجام مي گرفت که دشمن از سرزمین 
ما بیرون برود. عملیات محرم طرح ریزي شد؛ عملیاتي 
که در ماه محرم بود. اما این عملیات لو رفت و دشمن 
مي دانست که یك عملیات دیگر انجام خواهد گرفت. تا 
اینکه ایام محرم رسید. عجب فضایي بود، عجب روزي 
و  رزم شبانه  و  آموزش  روزها  بود!  ماهي  و عجب  بود 

شب ها عزاداري براي فرزندان زهرا)س( و زینب)س(. 

روز دهم محرم، عملیات به طور مشترک میان سپاه 
پاسداران و ارتش جمهوري اسالمي ایران در قرارگاه 
مشترک، با دوتا فرمانده! طرح ریزی و اجرا شد. فرمانده 
سپاه سردار شهید حسین خرازي و از ارتش منوچهر 
دژکام بود. لشکرها هم مشترکاً آمدند تا عملیات محرم 
انجام بگیرد. هوا هم چنین شد )اشاره به وزش باد و 
بلندشدن خاک و...( هوا ابري و باراني شد. همه منتظر 
قرائت رمز  با  آبان سال ۱36۱  بودند.  عملیات محرم  
حسین  شهید  سردار  زبان  از  زینب)س("  "یا  مبارک 
خرازي، عملیات محرم آغاز شد. یگان هاي ما باید از 
رودخانه دویرجي که در اثر بارندگی و عمق آن 3 متر 
است و رودخانه چیخواب هم 700 متر پایین تر به آن 
اضافه مي شود، عبور مي کردند. اما ارتفاع این رودخانه 
که 30 سانتیمتر بود، براثر باراني که در منطقه انجام 
گرفت، شد 6 متر. چرا؟ چون دو رود چیخواب، دویرج 
و ]آب[ جنگل هاي اطراف رودخانه به این اضافه شد. 

روایت عزت چوبین، یادمان شهدای عملیات محرم)شرهانی(، اسفندماه۱395.
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رودخانه وحشي شد و به یك دریاچه تبدیل شد. حاال 
همه بچه ها آمدند و آرام آرام کنار این رودخانه منتظر 
ماندند. همین که رمز عملیات خوانده و عملیات آغاز 
شد، آب از رودخانه باال آمد. همه بچه ها که 360 نفر 
بودند، 360 فرشته از بهترین فرزندان امام و فرزندان 
عزیز اصفهاني، اطراف این رودخانه دویرج به شهادت 
رسیدند. اما نمی شد که عملیات محرم انجام نگیرد. روز 
بعد باران تمام شد و آب فروکش کرد. بچه ها چفیه ها را 
به هم بستند و از رود دویرج 
که ۱/5 متــر و در جاهـایي 
یك متـر آب داشـت، عبـور 
کردند. مرحـله دوم عملیات 
محــرم، ۱۱ آبــان، سـاعت 
2:30 شب اجرا شد. مرحـله 
بعدي هـم ۱5 آبــان بود و 
به طورکلي تا 24 آبـان این 

عملیات ادامه داشت.
در ایـن عملیــات 500 
کیلومتر از خاک کشـورمان 
آزاد و 300 کیلومتر از خاک 
عراق و شهر زبیدات عراق فتح شد. بعد از فتح شهر 
زبیدات، جلسه گرفتند و یکي از جوانان این سرزمین 
اصفهاني،  ساله   ۱3 جوان  عزیزاللهي  مهرداد  نام  به 
به عنوان شهردار زبیدات انتخاب شد. شهر تا سال 65 
در دست بچه هاي ما بود و عراق در تك هایي که زد، 
شهر را پس گرفت. این عملیات با سربلندي و پیروزي 
به پایان رسید و هنگامی که اخبار عملیات را به امام 
پیروز  و  بزرگ  "عملیات  را  عملیات  این  امام   دادند، 

محرم" نامگذاري کردند. 

شرهانی، بقيع يادمانهای شهدا
از سیستان وبلوچسـتان به شـرهاني راه کمي نیسـت، 
فرزندانـم،  و  دختـران  بـراي  مي خواهـم  مـن  امـا 
از  سیستان وبلوچسـتانیام  بـرادران  و  خواهـران 
تکه تکـه  نقطـه  ایـن  در  کـه  بگویـم  مردانـی  آن 
شـد،  جـدا  بـدن  از  سـرها  شـدند،  قطعه قطعـه  و 
دسـت ها از بـدن جـدا شـد، پهلوهـا شکسـته شـد. 
ایـن سـرزمین قدمگاه مردان شماسـت، هـر کجایش 
کـه قـدم بگذارید، سـرزمین مـردان دیار عزیـز ایران 

و فرزنـدان امـام اسـت.
از کجـا شـروع کنـم؛ از اولـش یـا از آخـرش؟ 
اول داسـتان ایـن اسـت کـه اینجـا شـرهاني، بقیـع 
نشسـته اي  کـه  اینجایـي  شهداسـت.  یادمان هـای 
شـهیدان  مقتـل  کـرده اي،  خاکـي  را  چـادرت  و 
گمنـام شـرهاني اسـت! همین جایـي کـه خواهـران 
]یادمـان[  شـهید  همیـن  دفـن  محـل  نشسـته اند، 
اسـت. آن طرف تـر مقتـل 5 نفـر از شـهدا و معـراج 
شـهداي شـرهاني است. محل شـهادت ۱۱00 شهید 
عملیات هـاي محـرم، فتح المبیـن، قدس3، عاشـورا و 
والفجـر مقدماتي اسـت که آنها را جمـع آوري و کفن 

کردنـد و انتقـال دادنـد.

خاطراتی از تفحص شهدای شرهانی
هرچه  است؛  صاحب العصروالزمان)عج(  قدمگاه  اینجا 
مي خواهي از آقا امام زمان)عج(، اینجا بگیر و با خودت 
ببر. یا صاحب العصروالزمان)عج(، به همه کمك کردي، 

به این جمعیت و ما کمك کن. 
یك خاطره بگویم. روزهاي اول تفحص در منطقه 
شرهاني، سردار شهید غالمي مسئول تفحص لشکر۱4 

كانال بجليــه عراق يك كانال 
كيلومتر  به طول 90  مصنوعي 
به عمــق 4 متر و عرض 4 متر 
نهر عنبر موسيان  از  است كه 
تا فکــه و چزابــه ادامه پيدا 
از نقاط اين  می كند. در بعضي 
كانال سيم هاي خاردار، تله هاي 
انفجاري، بشــکه هاي ناپالم و 
انواع مين ها كار گذاشته  شده 

بود.
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کربال  قرارگاه  از  رفتم  من  مي گوید  حسین)ع(  امام 
جامانده اند،  که  را  شهدایي  بیایم  و  بگیرم  مأموریت 
جمع آوري کنم. رفتم قرارگاه، اما به من مأموریت داده 
امنیت نداشت. وقتي جنگ تمام  نشد. چرا؟ منطقه 
شد، منافقین شروع کردند. گروهك کثیف منافقین 
مي آمدند، ترور و بمب گذاري مي کردند و مي رفتند. 
با اصرار هفت روز مأموریت گرفتند و آمدند شرهاني. 
هرکاري  پنجم، ششم،   چهارم،  سوم،  دوم،  اول،  روز 
کردند، در منطقه عملیاتي محرم شهیدي پیدا نشد. 
نمي دهند  نشان  را  کنیم! شهدا خودشان  خدایا چه 
عصر  همه  است.  مانده  مأموریت  از  روز  یك  فقط  و 
روز ششم زانوي غم در بغل گرفتند و زار زار گریه 
کردند. چه کنیم؟ برگردیم به مادران و فرزندان شهدا 
آقا  میالد  روز  شعبان  نیمه   آخر،  روز  بگوییم؟  چه 
رمز هرکس  یا صاحب الزمان)عج(،  است.  زمان)عج(  امام 
از  نام مبارک توست. هرکس  براي پیداکردن شهید 
همین نقطه به طرف نقطه موردنظر، ساعت به سرعت 
مي گذرد، روز به  سرعت به پایان مي رسد. ظهر شد و 
شهیدي پیدا نشد. وقتي نمانده است. عصر، ساعت 2، 
3، 4، 5 گذشت و آفتاب رفت پشت قله۱75؛ همین 
تپه رو به رو. آفتاب دارد غروب می کند و شهیدي پیدا 
از  برویم  نمي داند.  قابل  را  ما  زمان)عج(  امام  آقا  نشد. 
شرهاني، اما با هزار شرمندگي. من مي گویم شرمنده 
یادگاري  برداریم،  هدیه  کنیم؟  چه کار  خوب  نرویم. 
نفر  برداشت،  یکی مشتی خاک  از شرهاني!  برداریم 
بعد یك تکه از سیم  خاردار، نفر بعد سراغ گل شقایق 
گل  یك  من  مي گوید  غالمي  شهید  سردار  رفت. 
شقایق دیدم. یك کنسرو برداشتم و رفتم کنار گل 
نشستم. گفتم اي گل، مي خواهم از ریشه و با خاک 

درت بیاورم و با خودم ببرم.  وقتي گل با خاک و ریشه 
بیرون آمد دیدم گل روي جمجمه سر شهیدي بود. 
یا صاحب العصروالزمان)عج( کمك کردي؛ باز هم کمك 
باشد  مشخص  باشد،  داشته  پالک  شهید  این  کن 
وقتي خاک ها  است!  است، چه کسي  لشکر  از کدام 
آرام آرام کنار زده شد، پالک توي گردنش دیده شد! 
را  پالکش  سرحال،  و  خوشحال  شدند.  آماده  همه 
نیمه شعبان،  اولین شهید شرهاني،  استعالم کردند. 

شهید مهدي منتــظرالقائم 
از لشکر۱4 امام حسیــن)ع( 
بود. نام و لقبش، نام و لقـب 
صـاحب العصروالزمــان)عج( 

است! 
اما برویم بــه روزهـاي 
آخر شرهاني، محرم ۱395. 
مي خــواهــم از شهــدایي 
قبـل  سال   34 که  بگویـم 
به شهادت رسیـدند. سربند 
را از ســر و جمـجمه جـدا 
نکردند. دخترم، سربندت را 

خوب بسته اي، آن را باز نکن تا برسد به زماني که آقا 
امام زمان)عج( بیاید. شهدا وصیت کردند که رهبرتان را 
تنها نگذارید. آنها تا وقتی که بودند رهبرشان را تنها 
نگذاشتند، حاال هم بعد از سال هاي سال با پیکرشان 

این را به ما ثابت کردند.
خاک  داخل   ۱75 تپه  پشت  را  شهیدي  وقتی 
آوردند،  بیرون  زمین  از  مکانیکي  با  بیل  عراق، 
سربندي بر پیشاني اش بسته شده بود که نصف آن 
بود:  این  نوشته سربند  بود.  رفته  در داخل جمجمه 

بعد از فتح شهر زبيدات، يکي 
از جوانــان اين ســرزمين به 
نام مهــرداد عزيزاللهي جوان 
13 ســاله اصفهاني، به عنوان 
شد.  انتخاب  زبيدات  شهردار 
شــهر تا ســال 65 در دست 

بچه هاي ما بود.
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توایم خمیني". چرا ما سربندمان را  "ما همه سرباز 
محکم نبندیم. شما هم روي سربندتان نوشته اید  "یا 
فاطمة الزهرا)س(". همین را ادامه بدهید. بنویسیم "ما 

همه سرباز توایم خامنه اي عزیز".
امـا شـما را ببـرم کربال! عصر عاشـورا و شـهدایي 
کـه در ایـن منطقه مثل عصر عاشـورا تکه تکه شـدند. 
اول برویـم مدینـه. چـه کسـي در مدینـه چـادرش 
خاکي شـد که شـما امروز چادرتـان را خاکي کردید؟ 
زهـرا)س(، عزیـز دل پیغمبـر. زماني مدینه، مدینه شـد 
کـه فرزند رسـول اهلل)ص( در مدینه چادرش خاکي شـد 
و به شـهادت رسـید. بیاییـد آرام آرام برویـم کربال. آقا 
امـام حسـین)ع( درحال حرکت اسـت، می پرسـد اینجا 
کجاسـت؟ اینجا نینواسـت! نام دیگري هـم دارد؟ بله، 
کربـال. خیمه هـا را اینجـا برپـا کنیـد. زمانـي کربـال، 
کربـال شـد کـه فرزندان زهـرا)س( در عاشـورا زیر سـم 
اسـب ها قطعه قطعـه شـدند. آن وقت کربال عزیز شـد. 
بیاییم شـرهاني. وقتي شـرهاني عزیز شـد که فرزندان 
تانك هـا،  امـام زیـر زنجیـر  یـاران  ایـن سـرزمین و 
تکه تکـه شـدند. حـاال عصـر عاشـورا، چـه کسـي در 
بغـل چـه کسـي بـه شـهادت رسـید؟ علي اکبـر)ع( در 
دامـن آقـا امـام حسـین)ع(. آنجـا پـدر و پسـر باهم به 
شـهادت رسـیدند. اینجـا هـم در سـنگري وقتـي که 
خـاک کنـار زده شـد، دو شـهید در بغـل هـم و در 
آغـوش هـم بودنـد. دیدند پالک هـا هم در گردنشـان 
اسـت. پالک ها را اسـتعالم کردند؛ دو سـید از سـالله 
زهـرا)س( و پیغمبـر بودنـد. چه نسـبتي باهـم دارند که 
در بغـل هـم و در آغـوش هم اند؟ پدر و پسـرند که در 
بغـل هـم به شـهادت رسـیدند؛ سـید ابراهیم و سـید 

حسـین اسـماعیل زاده از لشـکر25 کربال.«

 ارزيابی روايت
منطقه  این  در  عملیات  انجام  ضرورت  خصوص  در 
باید گفت به دلیل عدم الفتح در عملیات رمضان در 
تابستان ۱36۱ و نافرجام بودن تالش ها برای دستیابی 
به خاک عراق از جبهه شلمچه، به منظور حفظ روحیه 
رزمندگان عملیاتهای نیمه گسترده در دستورکار قرار 
گرفت. به ویژه اینکه در منطقه عملیاتی محرم، دشمن 
پس از عملیات فتح المبین بر ارتفاعات منطقه )جبال 
حمرین( و جاده اندیمشك ـ دهلران مسلط شده بود 
مواجه  تهدید  با  را  میانی  و  جنوب  جبهه  ارتباط  و 
به  دستیابی  در  محرم  عملیات  بنابراین،  بود.  کرده 
اهدافش موفق بود و دستاوردهای محسوس و بزرگی 
این عملیات  بارز  از مشخصه های  برای کشور داشت. 
پیروزمندانه عالوه بر بازپس گیری بخش اعظم خاک 
کشور و گرفتن غنائم و اسرای فراوان از عراق، شروع 
بحث گسترش سازمان رزم در سپاه پاسداران قبل و 
و مشکالت عمده  از مسائل  یکی  بود.  عملیات  حین 
وقفه  با  را  عملیات  جنوبی  فلش  که  محرم  عملیات 
مواجه نمود، ماجرای غرق شدن 370 نفر از نیروهای 
تیپ ۱4 امام حسین)ع( به علت باران و طغیان رودخانه 

دویرج در شب و روز اول عملیات بود.  
با توجه به مطالب فوق، نظر به اینکه طبق بیانات 
هر  از  قبل  مقدس  دفاع  روایت  رهبری  معظم  مقام 
چیزی می بایست بر "دال اصلی دفاع مقدس" تمرکز 
داشته باشد و راویان باید توجه داشته باشند که نخ 
تسبیح روایت پیروزی و ابعاد آن است. ترویج واقعیت ها 
و ارزش های دفاع مقدس به طور شایسته می بایست به 
عنوان تابلوی روایتگری باشد. ضروری است حتی در 
روایت دفاع، شکست ها را هم با حماسه و مقاومت و 
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قهرمانی توضیح دهند و شکست را آنچنان روایت کنند 
که مایه سربلندی باشد. راوی دفاع مقدس را نمی توان 
در تنگنا قرار داد که چه روایت کند و چه مطالبی را بیان 
کند، اما پرواضح است که یك روایت )روایت درست( 
در درجه نخست باید با منطقه عملیاتی، فرماندهان و 
افراد شاخص و شرح آن عملیات هماهنگی و تناسب 
در  چوبین  آقای  روایت  وجود،   این  با  باشد.  داشته 

یادمان شرهانی دارای محاسن زیر است: 
1.تشريح موقعيت و عوارض جغرافيايی منطقه شرهانی: 

در  مسئولیت  داشتن  و  بودن  بومی  دلیل  به  راوی 
سپاه استان ایالم اطالعات خوبی در مورد جغرافیای 
ویژه  به  آن  مصنوعی  و  طبیعی  عوارض  و  منطقه 
کانال بجلیه عراق داده است. راوی که اکنون مسئول 
یادمان شرهانی است، علت حضور در منطقه و اشراف 
بر وضعیت کانال ها، توضیحات دقیق و مستندی به 

مخاطب ارائه داده است.

ابتدای  در  راوی  منطقه:  عملياتی  سابقه  به  2.اشاره 

به  سراسری  تهاجم  در  عراق  اولیه  فلش  به  روایت 
جنوب شرقی استان ایالم اشاره نمود و ادامه عملیات 
فتح المبین را که یکی از محورهای آن منطقه شرهانی 

را شامل می گردد، تشریح نمود. 
جمله  از  شرهانی:  يادمان  در  شهدا  تفحص  3.خاطرات 

نقاط قوت این روایت، پرداختن به موضوع تفحصهای 
اولیه شهدا در منطقه شرهانی است که می توان آن 
را در راستای تقویت مباحث معنوی به حساب آورد.

هرچند روایتگری امری سهل و ممتنع است و به 
داشته های راوی )استعداد ذاتی و مهارت های اکتسابی 
او( بستگی دارد و از طرفی راوی می بایست بسته به 
نیاز مخاطب بخشی از بهترین داشته هایش را با بهترین 
وجه به مخاطب انتقال دهد. در این رابطه نمی توان به 
سطح راویت او خرده گرفت، بلکه باید نحوه ارائه او را 
محترم شمرد. راوی نیز بهتر است با احاطه بر موضوع 

روایت عزت چوبین، یادمان شهدای عملیات محرم)شرهانی(، اسفندماه۱395.
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و جزئیات آن از میزان خطاهای احتمالی بکاهد.
بنابراین، روایت فوق با در نظر گرفتن محدودیت 
و  خوب  نسبتاً  روایت  آن،  مخاطبین  و سطح  زمانی 
کم اشکالی است، اما کاستی هایی نیز دارد که برطرف 
احسن  به  آن  تبدیل  و  روایت  ارتقای  به  آن  نمودن 
در  تناسب  عدم  مانند؛  مواردی  می نماید.  کمك 
از  زیادی  بخش  که  طوری  )به  روایت  سازماندهی 

روایت به خاطرات تفحص اختصاص یافته و سازمان 
محور  در  عملیات  کلی  روند  و  فلش ها  و  کلی  رزم 
و  گذرا  اشاره  است(،  مانده  مغفول  دیگر  یگان های 
مختصر به شرح عملیات و نقطه عطف آن)غرق شدن 
تعدادی از رزمندگان در آب( و... . بدیهی است توجه 
به موارِد مورد اشاره به بهبود روایت و نزدیك شدن 

آن به روایت متقن و مطلوب کمك می نماید.


