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مقدمه
هنگامی که در سی ویکم شهریور 1359 شیپور نبرد حق علیه باطل 
در جبهه هـای جنـگ به صدا در آمد، کمتر کسـی گمان می برد که 
اردوگاه های جنگی در پشت جبهه ها و جای جای منطقۀ نبرد، روزی 
زیارتگاه و خانقاه عاشـقان شـود. اما بالفاصله پس از خاموشی آتش 
توپخانه هـا، آن پیـر و مقتـدای رزمندگان، در پیامی این نویـد را داد و 
خطاب به فرزندان برومندش چنین سـخن گفت: »در آینده ممکن 
گاهی، در میان مردم این مسـأله  گاهانه یـا از روی ناآ اسـت افـرادی آ
را مطرح نمایند که ثمرۀ خون ها و شهادت ها و ایثارها چه شد. این ها 
یقینًا از عوالم غیب و از فلسـفۀ شـهادت بی خبرند و نمی دانند کسی 
که فقط برای رضای خدا به جهاد رفته اسـت و سـر در طبق اخالص 
و بندگـی نهاده اسـت، حـوادث زمان بـه جاودانگی و بقـا و جایگاه 
رفیـع آن لطمـه ای وارد نمی سـازد. و ما برای درک کامـل ارزش و راه 



شـهیدان مان فاصلۀ طوالنـی را باید بپیماییم و در گـذر زمان و تاریخ 
انقالب و آیندگان آن را جستجو نماییم. مسّلم خون شهیدان، انقالب 
و اسالم را بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به 
جهانیان داده است. و خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی 
نیست؛ و این ملت ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند 
نمود. و همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و 

عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.«
و هنوز گرد و غبار میادین نبرد فرو ننشسته بود که خیل عاشقان به 
سـوی سرزمین های نور رهسپار شدند. این مسـافران، می خواستند از 
تک تـک آن لحظـات بشـنوند و جای جای مناطق را ببیننـد تا روح و 
جان شـان با مردان مرد این دیار عجین شـود و جرعه ای از پیالۀ عرفان 
ناب که از شهادت سرچشمه گرفته است، بنوشند. و به راستی که این 
دروازه های بهشت، امروزه خانقاه عاشقان شهادت است و زائرانش با 

بوی شهیدان قوت می گیرند.
مجموعه کتاب های »قطعه ای از آسمان« قصد دارد تا امر مقتدای 

عاشقان و ولی امر مسلمین را لبیک گوید؛ آن جا که فرمودند:
»منطقۀ بیت المقدس را نشـان می دهید، یک مقدار بیابان اسـت، 
معلـوم اسـت که نیروهایـی بودند. این که شناسـنامۀ این منطقه معلوم 
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باشـد، معلوم بشـود که این جا چه اتفاقی افتاده، چه شـد که نیروهای 
مسـلح به فکر افتادند که از این منطقه حمالت خود را شـروع کنند، 
چطور شـد که این چهار مرحله یا پنج مرحله عملیات بیت المقدس 
پیروز شد، چه رنج هایی را رزمندگان در این عملیات متحمل شدند تا 
توانستند به پیروزی برسند، پیروزی چطور به دست آمد، این جا را باید 
آن کسـی که می رود، بداند. برای هر یک از مناطق مهم شناسنامه 

درسـت کنید، یک شناسنامۀ منطقی، نه کتاب مفصل.«
مناطق  تمام  شناسنامۀ  آسمان،  از  قطعه ای  کتاب های  مجموعه 
خاطره انگیز  را پیش روی مخاطبان قرار می دهد. نویسندگان این 
مجموعه بر آنند تا عالوه بر ذکر مشخصات و مختصات هر مکان، 
با یادآوری خاطرات تاریخ سازان آن، مشتاقان را به آن لحظات ناب 
رهنمون باشند. امید که بتوان قطره ای از عطش زائران و مخاطبان 

را برآورده ساخت.

   سازمان هنری و ادبیات                                  ستاد مرکزی راهیان نور
 دفاع مقدس





فصل یکم؛
فکه؛ معبری برای اشغال

»دقیقًا یادم نیسـت چه روزی بود. فکر می کنم چهار پنج روزی 
از عملیـات گذشـته بود که بیسـیم چی گـردان حنظله بـا مرکز پیام 
سـپاه 11 قـدر تمـاس گرفـت و از اپراتور مرکز پیام خواسـت همت 
را پـای بیسـیم بیـاورد. حاجـی آمـد و گوشـی را به دسـت گرفت. 
بیسیم چی حنظله، برای این که خبر شهادت لحظه به لحظۀ تک  به 
تک کادرها و نیروهای گردان شـان را به همت بدهد، از اصطالح 
جالبی اسـتفاده می کـرد. او می گفت: »حاج آقا؛ بـرادر فالنی هم 

رفت پیش حسـن باقری!" 
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از آن جا که حسـن باقری قبل از همین عملیات شـهید شده بود، 
مـا می دانسـتیم این کـه بگویند فالنی رفت پیش حسـن باقری، چه 
معنایـی دارد. خالصـه، بیسـیم چی حنظله، دم بـه دقیقه می گفت: 

»بـرادر فالنی هم رفت پیش حسـن باقری.« 
دست آخر گفت: »حاج آقا، بعثی ها وارد کانال شده اند و دارند 
به بچه ها تیر خالص می زنند، باتری بیسـیم هم دارد تمام می شـود، 

من هم با شما خداحافظی می کنم.« 
همت که به پهنای صورت اشک می ریخت و برای نجات بچه ها 
از آن وضعیت، کاری از دستش برنمی آمد، سراسیمه گفت: »ببین 
عزیـزم؛ بـا من حرف بزن، هر چه دلت می خواهد بگو، فقط تماس 

خودت را با من قطع نکن! « 
بعد از لحظه ای، بیسـیم چی گفت: »حاجی جان؛ سـالم ما را به 
امام مـان برسـان و از قول مـا به او بگو؛ همان طور کـه گفته بودی، 

حسـین وار جنگیدیم و حسین وار به شـهادت رسیدیم!« 
ایـن را کـه گفت،  تماسـش با مرکز پیام قرارگاه قطع شـد. همت 
یک لحظه مبهوت به بلندگوی مرکز پیام نگاه کرد و بعد، سراسیمه 
از قـرارگاه بیـرون رفت. دنبالش رفتم. دیدم در آن دم غروبی، توی 
محوطۀ قرارگاه، رو به قرص سرخ خورشید ایستاده و دارد های های 
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گریه می کند.«1 
□

و  خوزسـتان  اسـتان  شـمال غربی  در  بیابانـی  منطقـه ای  فکـه، 
جنوب شـرقی اسـتان ایـالم اسـت. ایـن منطقـه از جنـوب بـه تنگۀ 
چزابه و شـهر بسـتان، از شـرق به میشداغ و رقابیه، از شمال غرب به 
عین خوش و شـهر موسیان، از شمال شرق به چنانه، برغازه و سپس 
به شـهر شـوش و از غرب به اسـتان العماره عراق منتهی می گردد. 
طـول و عـرض جغرافیایـی منطقۀ عمومـی فکـه از 31 درجه و 54 
دقیقه شمالی تا 32 درجه و 15 دقیقه شمالی و 47 درجه و 25 دقیقه 
شرقی تا 47 درجه و 55 دقیقه شرقی امتداد دارد. ارتفاع آن از صفر 
تـا 140 متر از جنوب به شـمال، گسـترده اسـت. فکـه به دو بخش 
شـمالی و جنوبـی تقسـیم می شـود. بخـش جنوبی آن جزو اسـتان 
خوزسـتان و شهرسـتان دشـت آزادگان محسـوب می شـود، بخـش 
شـمالی آن جزو اسـتان ایالم و از توابع شهرسـتان دهلران می باشد. 
منطقـۀ فکـه، رملـی و سـرزمین شـن های روان اسـت. در بخش 
جنوبی آن رمل و شن های روان بیشتر است، به گونه ای که حرکت 

1. بـه نقـل از سـعید قاسـمی؛ فرمانـده واحـد اطالعات عملیـات لشـکر 27 محمـد 
رسـول اهلل  در عملیـات والفجـر مقدماتـی 
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کردن بر روی آن بسیار سخت و طاقت فرساست. خاک فکۀ شمالی 
سخت  تر است و در بخش هایی از آن، خاک های رس و خاک های 
قابل کشت وجود دارد. بارندگی در فکه بسیار کم است، به گونه ای 
که اکثر مناطق آن خشـک و بی آب و علف اسـت. در منطقۀ فکۀ 
جنوبی، تعداد روسـتاها به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد و تنها 
عده ای از عشـایر در آن زندگی می کنند. در منطقۀ فکۀ شـمالی، به 
علت وجود رودخانۀ ُدویِرج و باران های فصلی، روستاهای معدودی 

وجود دارد و منطقۀ قابل تحمل تری است.
روز سـی و یکم شـهریور 1359، فکـه یکـی از محورهـای اصلی 
حملـۀ ارتـش بعثـی عراق بـه محور شـمال خوزسـتان بـود. در این 
منطقه، لشـکرهای یک مکانیـزه و 10 زرهی ارتش عراق مأموریت 
داشـتند با اسـتفاده از دو معبر وصولی منطقه، شامل معبر »العماره  ـ 
فکه ـ  چنانه ـ  شوش« و معبر »علی غربی ـ شرهانی ـ عین خوش ـ جسر 
نـادری  ـ  دزفـول« و بـا عبور از رودخانۀ کرخـه و قطع جادۀ اهواز ـ  
اندیمشـک، محاصـرۀ اهواز از شـمال و دزفول از جنـوب را کامل 
کننـد. امـا در عمل این گونه نشـد. چرا که لشـکر 10 زرهی عراق، 
پـس از چهـار روز2 پیشـروی در عمق 90 کیلومتـری، در حالی که 
2. در متون انتشـاریافته توسـط ارتش جمهوری اسالمی ایران، مدت پیشروی عراق 
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تیپ 2 زرهی از لشکر 92 اهواز و یگان هایی از ژاندارمری را هم در 
برابر خود داشت، نیروهایش را به سرعت در پشت رودخانۀ کرخه 
مسـتقر کرد. لشـکر یک مکانیزۀ عراق نیز از معبر وصولی فکه به 
سـمت شوش پیشروی کرد، ولی مقاومت نیروهای تیپ 37 زرهی 
شیراز به همراه دو گردان از لشکر 21 حمزه، یگان های ژاندارمری، 
نیروهای بسـیج و سـپاه، حرکت  او را کند کرد. به گونه ای که این 

یگان زبدۀ دشمن، چهار روز در پشت تنگۀ رقابیه متوقف شد.  
»سـاعت 7 صبح روز دوم مهرماه 59 در  ارتفاعات پل کرخه و 
ژاندارمری مستقر شدیم. فرمانده صدایی در گلو نداشت و تنها با 
عجز و البه و حرکت لب هایی که از شـدت تشـنگی خشـک شده 
بود، از نیروها درخواست مقاومت می کرد و اشک می ریخت. ده ها 
بار درخواسـت نیروی پشتیبانی کرد، اما تمام تالش هایش بی نتیجه 
ماند. هیچ نشانۀ قوتی آشکار نبود و ما از تماس های مکرر با لشکر 
متوجه شدیم که چندین لشکر زبده و مجهز دشمن از فکه در حال 
حرکت به سـوی ما هسـتند. از طرفی از آن جا که منزل بسـیاری از 
نیروها در اهواز بود و هر لحظه احتمال سقوط اهواز بیشتر می شد، 

در این منطقه 7 روز نوشته شده است، ولی اسرای عراقی از جمله برخی از فرماندهان 
لشکر 10 زرهی عراق، زمان چهار روز را مورد تأکید قرار می دهند. 
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پرسـنل بـرای سـر زدن و کمک به خانواده هایشـان، فرمانـده را در 
منگنـه گذاشـته بودند، اما او با خونسـردی تمام جـواب می داد که 
برابر گزارش های رسیده، دشمن نتوانسته از سوسنگرد عبور کند و 
نیروهای خودی آن ها را پس زده و مجبور به عقب نشینی کرده اند.  
سـروان تهامـی3 با حالتی ملتمسـانه می گفـت: »عزیزانم، اگر ما 
یک متر از این نقطه عقب نشـینی کنیم، تمام خوزسـتان از دسـت 
مـی رود. بـه خـدا قسـم که سـالمت خانـواده و ناموس مـا در گرو 

اسـتقامت در همین نقطه اسـت.« 
او بـا صدایی نارسـا حرف هایش را به پرسـنل فهماند و در حالی 
که سـرنیزه اش را با خشـم در زمین فرو می کرد، ادامه داد: »از این 

پل حتی یک سـانت دیگر عقب نخواهیم نشسـت.« 
او اهل سـیگار نبود، ولی آن شـب در تاریکی سـیگاری بر روی 
لبان سوخته اش ظاهر شد؛ در حالی که نگرانی عمیقی در چهره اش 
موج می زد. با این حال لبخندی زد و گفت: »به شما مژده می دهم 
کـه فـردا صبـح نیروهای کمکی می رسـند و دیگر تنهـا نمی مانیم. 
فقط امشـب را تا فردا صبح مقاومت کنید. من یک لحظه شـما را 

ترک نمی کنم.« 
3. امیر سرتیپ مجتبی تهامی، از فرماندهان ارشد ارتش جمهوری اسالمی ایران 
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و همـۀ ایـن حرف هـا را با حرکـت لب هایش می گفت و اشـک 
می ریخـت. او بـه مـن دسـتور داده بود که تمـام اخبـار رادیویی را 
بـرای حفظ روحیۀ پرسـنل به اطالع آن ها برسـانم و مـن نیز در این 
مـورد کوتاهی نمی کردم. سـروان تهامـی در طول مدت درگیری و 
جابه جایی، حتی یک بار نمازش ترک نشد، و این خود درس ها به 

آموخت.  ما 
آن روز، او سـه نفربر موشـک انداز تاو را در اطراف پل مشـرف 
بـر رودخانـۀ کرخـه مسـتقر کـرد و با یک قبضـه تـوپ 155 م. م و 
یک قبضه خمپاره، مسـیر پل را بست و همگی منتظر ورود دشمن 
شدیم؛ در حالی که تا هنگام غروب زیر باران مداوم گلوله و حملۀ 
هواپیماهـای دشـمن بودیم. روز بعد شـنیدیم کـه نیروهای کمکی 
به ترمینال اندیمشـک رسـیده اند و در حال پیاده شـدن هسـتند. از 
طرفـی، خبـر حملـۀ وسـیع نیروهای دشـمن به سـوی پـل کرخه را 
دریافـت کردیـم کـه برخالف خبـر اول، باعـث اضطرابمان شـد. 
سروان تهامی به پرسنل تیرانداز دستور داد هر نوع خودرویی را که 
از پاسـگاه ژاندارمری به سـمت پل کرخه سـرازیر شد، هدف قرار 
دهند. واحد مهندسـی تیپ 2 دزفول نیز در تمام قسـمت های پل، 
مواد منفجره ای از قبیل دینامیت و مین کار گذاشتند تا در صورت 
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خطـر، پـل را منهدم کنند. مدتی بعد، آتش تهیۀ دشـمن، منطقه را 
در هالـه ای از دود فـرو برد و نیروهای پیـادۀ عراقی با همراهی چند 
نفربـر، از ژاندارمـری گذشـتند و در پیـچ پـل، به سـمت باند فرود 
هواپیمـا سـرازیر شـدند. در همیـن لحظـه، یکی از نفربرهـای ما به 
وسـیلۀ موشـک تاو، اولیـن نفربر عراقی را با تمامـی خدمه هایش به 
هوا فرسـتاد و بانگ تکبیر از هر طرف بلند شـد. پنج نفربر دشـمن 
بـه همیـن ترتیـب طعمۀ حریق شـدند و بـه دنبال آن، بقیـۀ تانک ها 
و نفربرها که به صورت سـتونی در حال پیشـروی بودند، تا سـه راه 

کرخه عقب نشـینی کردند.«4

4. فرمانـده مـن، گـروه نویسـندگان، جلـد دوم، دفتر ادبیـات و هنـر مقاومت حوزۀ 
هنـری، چـاپ اول، 1372، صـص 59 ـ 57



فصل دوم؛
والفجر مقدماتی  

به رغم تالش های صورت  گرفته  شـده توسـط رزمنـدگان ایرانی، 
ارتـش عراق بخش وسـیعی از خـاک جمهوری اسـالمی ایران در 
غرب دزفول، حدفاصل پل نادری تا فکۀ شـمالی را به اشـغال خود 

درآورد و نیروهایـش را در آن مناطق مسـتقر کرد.
حتی پس از عملیات فتح المبین که به آزادسـازی بخش وسـیعی 
از منطقـۀ شـوش و دزفول تـا ارتفاعات برقـازه انجامید، منطقۀ فکه 

هم چنان در اشـغال نیروهـای عراقی باقی ماند. 
اقدامات گسـتردۀ پدافندی دشـمن پس از آزادسازی خرمشهر، 
سـبب شـکل گیری اسـتحکامات پیچیدۀ دفاعی در مناطق شـرقی 
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اسـتان های بصره و میسـان عراق ]فکه[ شـد و سـپاه چهـارم ارتش 
بعـث، در طرح هـای پدافنـدی خـود، موانـع گسـتردۀ مصنوعـی 
شـامل کانال ها، سـیم خاردار، سـنگرهای کمین، میدان های مین و 
بشـکه های انفجاری ده لیتری )فوگاز( را در این منطقه ایجاد کرد. 
از طرفـی فرماندهـان ارشـد نظامی ایران برای شکسـتن بن بسـت به  
وجـود آمده، اجـرای عملیـات در مناطق غیرمحتمل برای دشـمن 
را در دسـتور کار خـود قـرار دادنـد و بـر ایـن اسـاس، منطقۀ رملی 
فکـه تـا چزابه، به دلیل بکر بودن منطقه و امکان ضعف در خطوط 
پدافنـدی دشـمن، بـرای انجـام عملیـات والفجر مقدماتـی در نظر 
گرفتـه شـد. هدف اولیه از طراحی و اجـرای این عملیات، تصرف 
دشـت شـرق حلفائیـه و پل ُغَزیله کشـور عراق بود کـه در صورت 
تحقـق ایـن هـدف و بنا به دسـتور، تصرف شـهر العماره بـه عنوان 

هـدف بعدی مـورد توجه قـرار می گرفت. 
این در حالی بود که همزمان با تعیین موعد عملیات و مشخص 
شـدن طرح مانور یگان های عمل کننده، چنـد اتفاق ناگوار همه را 

نگران کرد: 
ـ یکـی از آن اتفاقـات، شـهادت حسـن باقـری، فرمانـده نیروی 
زمینی سـپاه و مجید بقایی، فرمانده قرارگاه عملیاتی کربال بود که 
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در روز نهم بهمن 1361 حین انجام عملیات شناسـایی، در سـنگر 
دیدبانـی محور چنانه به وقوع پیوسـت. 

ـ اتفـاق دوم؛ بـه اسـارت در آمـدن تنـی چنـد از نیروهـای واحد 
اطالعـات و همچنیـن مسـؤول واحـد پرسـنلی تیـپ مسـتقل 10 

، توسـط یـگان هوانیـروز ارتـش عـراق.  سیدالشـهداء
ـ اتفاق سوم؛ پناهنده شدن یکی از عناصر نفوذی مجاهدین خلق 
در واحد اطالعات لشکر 27 به دشمن در محور فکۀ جنوبی بود.5 
ـ و سـرانجام، دسـتگیری اعضـای کمیتـۀ مرکزی حـزب توده و 
شـاخۀ نظامی مخفی آن موسـوم به »نوید« که در سـطوح حساس 
سیستم نظامی کشور نفوذ و به نفع سرویس اطالعات نظامی ارتش 
شـوروی موسوم به »G.R.U« و سـازمان امنیت روس ها موسوم به 

»K.G.B« جاسوسـی می کردند6. 
بـه همیـن دلیـل، انجـام عملیـات گسـتردۀ زمسـتانی در محـور 

5. ایـن عنصـر نفـوذی که با پوشـش نیروی بسـیجی از تهـران به جنوب، اعـزام و به 
صورت داوطلبانه در یکی از تیم های شناسایی واحد اطالعات لشکر 27 مشغول به 

فعالیت شـده بود، »محسن سـرو اهرابی« نام داشت. 
6. از جمله شـاخص ترین مقامات نظامی عضو این شـبکۀ مخفی جاسوسـی، باید از 
سـرهنگ هوشـنگ عطاریان، فرمانده وقت قرارگاه مقدم غرب نزاجا و ناخدا یکم 

مهنـدس بهرام افضلی، فرمانده وقت نیـروی دریایی ایران نام برد. 
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جنـوب، بـا امـا و اگرهـای فراوانـی مواجـه شـد. 
در چنیـن شـرایطی و در راسـتای اجـرای طرح عملیـات والفجر 
مقدماتی، قرارگاه خاتم االنبیاء  با سـازمان دهی یگان های سـپاه 
و ارتـش در قالـب دو قرارگاه عملیاتی نجـف و کربال، جبهه ای به 
عـرض چهـل و طول شـصت کیلومتر را برای عملیـات والفجر در 
نظـر گرفت که شـمال ایـن منطقه را به قرارگاه نجـف و جنوب آن 
را بـه قـرارگاه کربـال واگـذار کرد. بـرای اجرای این عملیات، سـه 
مرحلـه پیش بینـی شـده بـود؛ در مرحلـۀ اول، نیروهـا از حدفاصـل 
پاسگاه دویرج تا پاسگاه صفریه تک خود را به سمت غرب شروع 
و بـا انهـدام و تصـرف مواضـع خـط مقـدم دشـمن تا جـادۀ مرزی 
عـراق پیشـروی می کردنـد. در مرحلـۀ دوم، ابتدا نیروهـای قرارگاه 
نجف منطقۀ پشـت جادۀ مرزی عراق، در حدفاصل پاسـگاه فکه 
تـا پاسـگاه ُرَشـیدیه را تصرف می کردند و سـپس نیروهـای قرارگاه 
کربال با ادامۀ تک، حد فاصل پاسگاه ُرشیدیه تا پاسگاه شیب را به 
تصرف خود درمی آوردند. مطابق طرح، در این مرحله، منطقۀ شرق 
ُپِل ُغَزیله و شـمال هورالهویزه پاکسازی و تأمین می  شد. در مرحلۀ 
سوم، با بازسازی یگان ها، حرکت نیروها به سوی شهر العماره ادامه 
می یافت. همچنین برای ادامۀ غافل گیری دشـمن، پیش بینی شـده 
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بود که همزمان با شروع نبرد فکه، در مناطق چیالت، طیب و فاو، 
تک فریب اجرا شـود. 

بـا اعالم رمز مبـارک »یاالله، یاالله، یااللـه«، عملیات والفجر در 
سـاعت 21:30 دقیقـۀ شـامگاه هفدهـم بهمـن 1361 از محورهای 
شمال پاسگاه های طاووسیه، رشیدیه و صفریه در فکۀ جنوبی آغاز 
شـد و نیروهای خودی با اسـتفاده از تاریکی شب، به سوی مواضع 
دشمن حرکت کردند. پیاده روی طوالنی در عمق سیزده کیلومتری 
زمین های رملی که ناشی از فاصلۀ زیاد خط ِخیز تا خط دستیابی به 
دشمن بود، خستگی مفرط رزمندگان را به دنبال داشت. همچنین 
وسـعت عمق موانع و اسـتحکامات دشـمن، متشکل از شانزده رده 
موانع ایذایی و وجود کانال های متعدد، از سـرعت پیشـروی نیروها 
می کاسـت. با وقوع چنین شـرایطی، در حالی که برخی یگان های 
خـودی مشـغول پاکسـازی و عبور از موانع بودنـد و برخی دیگر از 
جاد ۀ مرزی عبور کرده و وارد خاک کشـور عراق شـده بودند، به 
دلیل هوشـیاری دشـمن ـ ناشـی از خیانت عوامل سـتون پنجم ـ و 
عـدم برقـراری الحاق بین یگان هـا و همچنین پایان تاریکی شـب، 

ادامۀ عملیات با مشـکل مواجه شد. 
رضا پورعطا، رزمنده لشکر 7 ولی عصر از شب اول عملیات 
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والفجر مقدماتی می گوید: 
»همۀ وحشـتم از کمین  هایی بود که این سـو و آن سـوی مسیر جا 
خوش کرده بودند. کوچک ترین اشتباه و یا صدایی باعث می شد 
قتلگاهی درسـت شـود. در سـکوت وهم  آلود شـب، فقط صدای 
نفس هـای هیجـان زدۀ بچه  ها شـنیده می  شـد. بچه  ها بـدون این که 
جیک شـان در بیاید، پشـت سـر من می آمدند. به سـیم خاردار دوم 
رسـیدیم. کوهی از سـیم خاردار جلومان نمایان شـد. با دیدن انبوه 
سـیم خاردار، احسـاس بدی به من دسـت داد. یقین پیدا کردم که 
هر آن چه با عنوان شناسایی به ما تحویل داده اند، بر اساس احتمال 
و حـدس و گمـان بوده و هرگز کسـی این موانع را به چشـم ندیده 
اسـت؛ و اال به این راحتی اجازۀ انجام عملیات صادر نمی  کردند. 
نفس  زنان روبه روی ردیف دوم سیم خاردارها زانو زدم و مستأصل و 
درمانده با خود گفتم »خدایا چه کار کنم؟ پشت سرم یک گردان 
نیرو جلو می آیند، پیش رو هم که راه بسته است، توی این فرصت 

کـم، من چطور این همه سـیم خاردار را باز کنم.«
محمـد درخور وحشـت   زده از پشـت سـر من گفـت: »رضا، بیا 

برگردیم.« 
نـگاه غضب  آلودی بـه او انداختم و گفتم: »مرد حسـابی، 300 
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نفـر آدم وارد معبر شـدند! می  دانـی چی می گویی؟«
محمد گفت: »تا صبح هم نمی  تونم این ها رو باز کنم!« 

پـس از کمـی مکـث گفتـم: »بایـد تالشـمان را انجـام بدهیم. 
چاره ـای جز بـاز کـردن معبـر نداریم.« 

صدای زمزمۀ عراقی ها  را از توی کمین  ها می  شـنیدم. سـیم چین 
را دسـت گرفتم و شـروع به چیدن سـیم  ها کردم. دستانم از شدت 
خسـتگی، توان فشـردن سـیم  چین را نداشـت. محمـد و یعقوب و 
بچه  ها به کمکم آمدند. سیم  چین دست به دست بین بچه  ها چرخ 
می  خورد. از محمد پرسـیدم از پشـت سر چه خبر؟ گفت: »عجله 

کن، گردان دارد می رسـد.«
از همـان ابتـدای حرکت کـه بچه  های اطالعات شناسـایی گفته 
بودند بعد از سیم خاردارهای دوم دیگر مانعی وجود ندارد و دشت 
بـاِز باز اسـت، یک حـس غریبی از اعماق درونم فریاد کشـید که 
رضـا اعتمـاد نکـن... هـر چـه دقت کـردم، هیـچ رد و یا اثـری از 
کسـی که از این میادین عبور کرده باشـد، پیدا نکردم. با همین 29 
نفـر، اولیـن کسـانی بودیم کـه وارد این مهلکـه و قربانگاه خاموش 

می شـدیم. چاره  ای جز ادامۀ مسـیر نداشتم.
سـعی کـردم همۀ اطالعات و آماری را کـه داده بودند، از ذهنم 
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خارج کنم. احسـاس سـنگینی کردم. امید یک گردان نیرو به پاها 
و دسـتان ما 29 نفر بود. همۀ تالشـم را به کار  بسـتم تا راه را برای 
عبور نیروها باز کنم. همه جا تاریک و خاموش بود. گاهی خودم 
را سـرزنش و محاکمـه می  کردم؛ بـا این دغدغه که با چه اطمینانی 
بچه هـای معصـوم را در پی خودم به این قتلگاه کشـاندم. من بودم 
کـه به نقشـۀ عملیـات آن ها اشـکال گرفتم و تقاضای تشـکیل این 
گروه را دادم. لحظه  ای به چهرۀ معصوم بچه  های پشـت سرم خیره 
می شـدم و تصمیـم می  گرفتم از همان جا برگردانمشـان، اما گردان 
وارد معبر شده بود و عماًل تصمیم  گیری را برایم سخت و ناممکن 

می  کرد.
دلـم می  خواسـت فریـادم را در دل شـب رها کنم تـا آرام بگیرم. 
یقین پیدا کردم که شناسایی درستی در کار نبوده و ما را با حدس 
و گمـان وارد معرکه کرده اند. درونم پرهیاهو و متالطم شـده بود. 
در دل گفتم: »رضا، تا دیر نشده، بچه  ها را برگردان... هر کدام از 
این نیروها که کشته شوند، خونش گردن تو می  افتد... یاالله، تا دیر 
نشـده، نیروها را برگردان.« امـا تا می  آمدم تصمیمم را عملی کنم، 
به شک و تردید می  افتادم و خودم را سرزنش می کردم که رضا، تو 
که ترسو و بزدل نبودی!... نترس... به خدا توکل کن... االن همۀ 
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مالئک همراه تو هسـتند... به دلت ترس راه نده.«7
جعفر ربیعی، جانشـین فرماندهی واحد تخریب سپاه 11 قدر که 
در شـب آغازیـن نبرد والفجر، بـه همراه نیروهای خط شـکن روانۀ 

عملیات شـده بود، در شـرح ماجرا گفته است: 
»به علت اشـتباهی که توسط راهنمای ستون صورت گرفته بود، 
ما از عرض وارد میدان مین شده بودیم. به همین دلیل مجبور بودیم 
مین های زیادی را خنثی کنیم. باالخره بعد از خنثی کردن تعدادی 
از مین ها، به جاده ای برخوردیم، که به مقر دشـمن منتهی می شـد. 
پس از عبور از عرض جاده، با میدان مین جدیدی مواجه شدیم که 
در ادامۀ همان میدان مین قبلی احداث کرده بودند. مجددًا شروع 
به خنثی کردن مین های این میدان کردیم. یک نفر نیروی کمکی 
نیز همراه من به کشـیدن طناب سـفیدرنگی، برای مشخص کردن 
گـذرگاه پاک شـده از میـن، در آن میـن زار مشـغول بـود. تقریبًا به 
آخر میدان مین رسـیده بودیم و کار سـریع تر از قبل پیش می رفت. 
در حالی که مشـغول خنثی کردن مین ها بودم، به تدریج احسـاس 
خسـتگی مفرطی به من دسـت داد. این شـد که برای چند ثانیه ای 

7. این جـا صدایی نیسـت؛ خاطرات رضا پورعطـا، به اهتمام فرامرز گرجیان، تهران، 
انتشـارات صریر، چـاپ اول، 1392، صص 135ـ134
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مکث و اسـتراحت کردم. بعد خم شـدم تا به کارم ادامه بدهم، اما 
به محض خم شدن روی مین و نزدیک شدن دست هایم به آن، در 
یک لحظه، با تابش نور شـدیدی به عقب پرتاب شـدم و محکم به 
زمین خوردم. بالفاصله همه چیز را فهمیدم. انفجاِر مین مقابلم بود 

کـه چنین حالتی را برایم به وجود آورد. 
در آن لحظات، همه چیز را برای خودم تمام  شـده می دانسـتم و 
احساس می کردم که زمان جدا شدن روح از بدنم فرا رسیده است. 
به ذکر شهادتین پرداختم. ذهنم را متوجه اباعبدالله الحسین کردم 
و ذکـر آن بزرگـوار را بـر زبـان رانـدم. درد فوق العـاده  شـدیدی در 
دسـت هایم احسـاس می کردم. دیگر از خود، بی خود شـده بودم. 
ولی کم کم متوجه شـدم گویا از شـهادت خبری نیسـت و فقط از 
ناحیـۀ دسـت ها و پاها مجروح شـده ام. شـهید محمد مـرادی، که 
دورۀ آموزش سـپاه را با هم طی کرده بودیم، فورًا خودش را باالی 
سـرم رسـاند. فکر می کرد من در حال احتضار و شـهادت هسـتم. 
پیشنهاد کمک کرد و گفت: »جعفرجان، چه کاری از دست من 

برمی آید تـا برایت انجام دهم؟« 
در جوابـش گفتـم: »فقط بند حمایلم را باز کن تا مقداری سـبک 

بشوم.« 
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فـورًا ایـن کار را انجـام داد و بـه مـن گفـت: »جعفرجـان، هـر 
درخواسـتی داری بکـن، فقـط از مـن آب نخـواه!« 

در حالی که در سوزش درد شدیدی غوطه ور بودم، گفتم: »من 
که از تو آب نخواستم.« 

او با قرائت آیه هایی از قرآن، شروع کرد به من روحیه دادن... 
تا حدودی به خودم آمدم. متوجه شدم همۀ نفرات ستون، آن جا 

از حرکت بازمانده اند و از پیش آمدن وضع موجود حیرانند!  
یکـی از دالئـل سـردرگمی و حیرت همه، مجروح شـدن محمد 
راحـت، مسـؤول واحـد اطالعات عملیـات تیپ یک عمار لشـکر 
27 بـود. لحظاتـی بعـد از انفجار همین مین، محمـد راحت، بر اثر 
شدت جراحات به شهادت رسید. او مسؤول راهنمایی گردان های 
خط شـکن تا رسـیدن به مواضع دشـمن بود. حدود ده دقیقه ای از 
مجروح شدنم می گذشت، با این حال، هیچ امدادگری برای بستن 
زخم هـا بـه سـراغم نیامد. این غفلت، ناشـی از شـوک روحی وارد 
 آمـده بـه آن بچه هـا بـود. باالخره بعـد از مدتی، یک نفـر امدادگر 
بـه سـمت ما آمـد. با اتمـام کار امدادگر، متوجه شـدم کـه باز هم 
هیچ کس از جای خود حرکت نمی کند. وقتی دلیلش را پرسـیدم، 
معلوم شد تنها قطب نمایی که آن هم در دست شهید راحت بوده، 
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گـم شـده و به علت تاریکی شـب، کسـی قـادر به پیـدا کردن آن 
نیست.«8

8. رمل های تشـنه؛ خاطرات جعفر ربیعی، دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزۀ هنری، 
چاپ اول، 1368. گفتنی سـت در ادامۀ این خاطرات، جعفر ربیعی به نحوۀ اسـارت 
خود و شهادت بیش از یکصد وبیست نفر از همرزمانش اشاره می کند که همین امر، 
در فروردین 1372 شهید سیدمرتضی آوینی را مجاب کرد تا جهت تصویربرداری 
از ایـن قتلـگاه به آن جا بیاید که صبح روز بیسـتم فروردین 1372، منجر به شـهادت 

خودش و سـعید یزدان پرست در چند قدمی این مقتل شد. 



فصل سوم؛
تپه دوقلو   

این گونـه بـود کـه بـه دلیـل خیانـت عناصـر نفـوذی، ضعف در 
شناسایی ها و از همه مهم تر استفادۀ گسترده دشمن از آتش پشتیبانی 
و بالگـرد و هواپیما، به یگان های خودی دسـتور عقب نشـینی داده 
شـد. با شـکل گیری این وضعیت و ضرورت مقابله با جنگ روانی 
دشمن، مرحلۀ دوم نبرد »والفجر«، با هدف انهدام نیرو و تجهیزات 

دشمن در شـب های بعد ادامه پیدا کرد. 
شـب هایی که به واقع تداعی کنندۀ شـب عاشـورا در محرم سـال 
61 هجـری بودنـد. اگـر عملیات والفجـر به ظاهر پیـروزی نظامی 
نداشـت، امـا در باطن پیـروزی عقیده و ایمان را به همراه داشـت. 
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گلعلـی بابایـی، رزمنـدۀ حاضر در این عملیـات می گوید: 
»در عملیـات والفجر مقدماتی، من جـزء نیروهای گردان جعفر 
طیـار بـودم کـه از گردان هـای احتیـاط تیـپ یک عمار لشـکر 27 
بـود. گـردان مـا، در شـب اول عملیـات نکـرد. روز دوم عملیات، 
وقتـی غروب شـد، بـرادر عبدالله، معاون فرمانـده گروهان ما، کل 
نفـرات را بـه گوشـه ای دور از دیگر گروهان ها بـرد و همان جا همه 
را بـه خـط کـرد و گفـت: »برادرها توجـه کنند! قبـل از حرکت به 
سـمت نقطۀ رهایی الزم اسـت توضیحی در مورد عملیات امشـب 
بدهـم. ببینید برادرهـا! منطقه ای که ما می خواهیـم عملیات کنیم، 
شـب قبـل دو گـردان روی آن عمل کردند، ولی موفق نشـدند. ما 
هم که اآلن می خواهیم وارد عمل شـویم، فقط بر حسـب تکلیف 
اسـت و هیـچ شانسـی بـرای موفقیـت در ایـن عملیـات نداریم؛ نه 
نسـبت بـه منطقه توجیه هسـتیم و نه سـالح به انـدازۀ کافی داریم. 
احتمال برگشت خیلی ضعیف است. به همین دلیل، من از آن هایی 
که مسـألۀ شـهادت هنوز برایشـان حل نشـده، می خواهم از همین 
تاریکـی هوا اسـتفاده کننـد و از گروهان جدا شـوند. قول می دهم 

هیچ بازخواسـتی هم به خاطر این کارشـان نخواهند شـد.« 
بعـد از صحبت هـای برادر عبدالله، سـی نفر از مجمـوع نود نفر 



  فکه  31 

نیروهـای گروهـان، کشـیدند کنار. ماند شـصت نفر. این شـصت 
نفـر اکثـرًا از همان بچه هایـی بودند که به دلیـل جثه های کوچکی 
کـه داشـتند، اصـاًل نمی شـد روی آن ها حسـاب کـرد و در دوها و 
آموزش هـای گـردان، همیشـه عقـب می ماندند. بعـد از دقایقی، با 
همیـن شـصت نفر راه افتادیم. هدف ما هـم تصرف تپه دوقلو بود. 
پس از کلی پیاده روی در میان رمل ها، کم کم به منطقۀ عملیات 
نزدیـك شـدیم. حجـم آتـش ایذایی دشـمن در منطقه، بسـیار زیاد 
بـود؛ بـه طوری که چند بار گردان زمین گیر شـد و تـا دقایقی قادر 
بـه حرکـت نبـود. در ادامـۀ راه، گروهان سـوم گم شـد و نیروهای 
گروهـان دو در پـای تپـه دوقلـو،  به علـت آتش زیاد دشـمن، ُکپ 
کردند و زمین گیر شدند. گروهان ما از عوارض زمین استفاده کرد 
و تا بیسـت متری دشـمن پیش رفت. آن جا بود که با شـلیك اولین 
آر.پی.جی از طرف بچه های ما، جنگ واقعی شـروع شد. دشمن 
بـا تیربارهـا و کالیبرهایـش، از همـه طرف آتش می ریخـت. تعداد 
تیربارهـا و ادوات دشـمن و همچنین وضعیـت منطقه، با آن چیزی 
کـه قبـل از عملیات به ما گفته بودند، کلی فرق داشـت. این جا نه 
تنهـا تپـه دوقلو نبود، بلکـه صدقلو بود. وضعیـت جغرافیایی منطقه 
هم به شـکل کاسـه ای بود که نیروهای دشمن دور تا دور آن تیربار 
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کار گذاشـته بودنـد. بـه طوری که اگر انسـان داخل این کاسـه ای 
می شد، دیگر راه فرار نداشت. بعد از این کاسه ای، تپه هایی وجود 
داشـتند پوشـیده از جنـگل، بـا درخت های کوچك کـه می گفتند 

آن جا جنگل امقر اسـت. 
با این که آتش دشـمن بسیار شـدید بود، ولی چاره ای جز زدن به 
خط نیروهای بعثی را نداشـتیم؛ چرا که راه برگشـتی در کار نبود. 
اگر یك کمی عقب می نشسـتیم، همه قتل عام می شـدند. با دستور 
فرمانـده، بچه هـا بـه سـمت تیربارها شـلیك کردنـد. با ایـن عمل، 
منورهای دشـمن، آسـمان منطقـه را چراغانی کرد. بـه خاطر آتش 
شدید دشمن، موفق نشدیم زیاد جلو برویم. تصمیم گرفتیم از پایین 
و به سمت دیگری حمله کنیم که برخوردیم به سیم خاردارهایی به 
عمق شـش متر به صورت حلقوی، کالفی و فرشـی. این سیم های 
خشـن و بدقیافـه، از یك طـرف به میدان مین وصل می شـدند و از 
طرف دیگر دور می زدند و تا پشت خط عراقی ها می رفتند و حالت 

یـك نعل بزرگ را می گرفتند. 
بچه هـا با نظر برادر عمران پسـتی ]عبداللـه[ و محمدرضا یزدی، 
فرمانده گروهان کشیدند سمت راست. در آن جهت هم راه بسته 
بود. مانده بودیم وسـط این کاسـۀ بزرگ. از هر طرف به سـوی ما 
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شلیك می شد و راه بازگشتی نداشتیم. وضعیت نیروها زیاد مناسب 
نبـود. در چنیـن مواقعـی، بچه هـا یك جـا جمع می شـوند و به قول 
معروف به یکدیگر پناه می آورند و این حالت خیلی خطرناکی بود، 
چرا که با هر خمپارۀ دشـمن، عده ای مجروح یا شـهید می شدند. 
عملیات گره خورده بود. همۀ فرماندهان نگران و مترصد نتیجۀ 
عملیـات مـا بودنـد. دشـمن هم مـدام با پرتـاب نارنجك به سـوی 
نیروهـای مـا، از تعدادمـان کـم می کـرد. دوشـکاها و تیربارهـا هم 
کار می کردنـد و بـر جمع تلفات می افزودند. در همین حین، یکی 
از بـرادران فرمانده دسـته فریـاد زد و گفت: »همـۀ برادرها آرایش 

بگیرنـد و با نارنجـك به طرف عراقی هـا حمله کنند.« 
این کار تا اندازه ای مثمر ثمر بود، ولی کار را تمام نکرد. در این 
لحظه، برادر عبدالله گفت: »همۀ برادرها بلند بگویند یا مهدی.« 
وقتی چند بار در آن تاریکی شـب صدای »یا مهدی« بلند شـد، 
یکی از دوشکاها که خیلی شلیك می کرد، خاموش شد. با خاموش 
شدن این دوشکا، بچه ها خیلی روحیه گرفتند. در همین گیرودار، 
بـرادر صمـد9 معاون گـردان، به همراه گروهان 2 از راه رسـید. یك 

9. شـهید امیرحسـین صادقیـان، معروف به »صمـد« که در تیرمـاه 1365 در عملیات 
کربالی 1 در مهران به شـهادت رسـید.
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تخریب چی هم همراهش بود. آن برادر تخریب چی دسـت به کار 
شـد و یك تنه مسـیر را باز کرد. نیروها کشـیدند باال. وقتی رسیدیم 
باالی تپه دوقلو،  تازه فهمیدیم که منطقه چقدر وسـیع بوده و عدد 
»دو»ی تپـه دوقلـو را باید با »صـد« جابه جا می کردیم. رفتیم برای 
پاکسازی سنگرها تا صبح. همین که هوا روشن شد، متوجه شدیم 
از همه طرف به سـوی ما شـلیك می شـود. خوب که دقت کردیم، 
دیدیم نیروهای عراقی تقریبًا سه چهارم اطراف ما را احاطه کرده اند 
و ما در محاصره هستیم. فاصلۀ نیروهای دشمن با ما بیشتر از بیست 

م نفسك.«  متر نبود. به زبان عربی می گفتند: »تعال. سـلَّ
یعنی این که برویم و اسیر بشویم. یکی از برادرها، به خیال این که 
آن هـا خیال اسـیر شـدن دارنـد، رفت به طرفشـان کـه آن نامردها با 
تیری که به قلبش زدند، او را به شـهادت رساندند. جنازه اش روی 

سیم های خاردار افتاد. 
فشـار دشـمن خیلی زیاد شـده بود. برادر صمد به من گفت که 
بـروم عقـب ، پیِش حاجی پـور، فرمانـده تیپ، و نیـروی کمکی و 

ادوات زرهـی بیاورم. 
به همراه یکی از بچه های اطالعات عملیات راهی عقب شـدیم. 
در بین راه، به چند کمین عراقی ها برخوردیم که پاکسـازی نشـده 
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بودنـد. آن هـا به طرفمان شـلیك کردند. یکی از تیرها به مچ دسـتم 
خورد که آن را با چفیه ای که به همراه داشتم، بستم و به راهم ادامه 
دادم. در بیـن راه، بـرادر ثابت نیا فرمانده گـردان کمیل را دیدم که 
جلـو می رفـت. او بـه همراه نیروهـای کمکی10 می رفتنـد تا گردان 
کمیـل را کـه جلوتر از همه داخل کانال کنار پاسـگاه رشـیدیه در 

محاصرۀ دشـمن بود، نجات دهند.«11  

10. ایـن گـروه رفتنـد و دیگر برنگشـتند. فقـط از میـان آن ها برادر اصغـر آبخضر، 
مجـروح و زخمی برگشـت. 

11. نقطۀ رهایی؛ خاطرات گلعلی بابایی، تهران، انتشـارات سـورۀ مهر، چاپ ششم، 
1393، صص 15ـ12





فصل چهارم؛
یاران حنظله  

بـه جـرأت می توان مدعی شـد که یکـی از عاشـورایی ترین و در 
عین حال حماسـی ترین صحنه های به وجود آمده طی نبرد والفجر 
مقدماتـی، ماجـرای رزمندگان گردان حنظله اسـت. در شـب دوم 
عملیـات والفجـر مقدماتـی، نیروهـای گردان حنظله با پشـت سـر 
گذاردن موانع بسـیار و طی نمودن مسـافتی معادل 13 کیلومتر، از 
میان تپه های رملی فکه، خودشان را به کانال سوم در ضلع جنوبی 
پاسـگاه رشـیدیه رسـاندند. اما از آن جا که دشـمن ارتبـاط یگان ها 
را بـا یکدگیـر و همچنین با عقبه قطع کرده بـود، رزمندگان گردان 
حنظلـه، کمیل و دیگـر یگان های مجاور آن هـا، در محاصرۀ قوای 
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عراقـی قرار گرفتند. 
نادر ادیبی، از بازماندگان گردان حنظله می گوید: 

از  بسـیاری  و  حنظلـه  گـردان  فرمانـده  یاری نسـب،  »حسـین 
همرزمان مـان در داخـل کانال و میدان مین اطراف آن به شـهادت 
رسـیده بودنـد. تعـدادی از بچه هـا، بـا تنـی مجروح، داخـل همین 
کانال هـا جـا مانـده بودنـد. در ایـن حـال، بـه مـا دسـتور دادنـد تا 
عقب نشـینی کنیم. اما مگر می شـد این بچه ها را رها کرد و رفت؟ 
ولـی بـه نظـر می آمد که دسـتور صریح بـود و باید اجرا می شـد. با 
چشمانی اشک بار، چشم دوختیم به لب های سیدمحمد اینانلو که 

حـاال فرماندهـی گـروه کوچک مـا را برعهده داشـت. 
سـیدمحمد همـۀ ما را ته کانـال جمع کرد و گفـت: »باید یکی 
یکی از این جا بدویم و برویم پشـت آن تپۀ کوچکی که در ابتدای 

معبر وجود دارد.« 
از داخـل بشـکه ای کـه آن جـا افتـاده بـود، میـدان میـن و تپـۀ 
کنـاری اش را می دیدیـم. راه دیگری وجود نداشـت، باید از همین 
مسـیر می گذشـتیم. یکی از مجروحین که دسـت قطع  شده اش به 
گوشـت و پوسـت آویزان بود و استخوان دستش به سفیدی می زد، 

همیـن کـه از کانال بیـرون رفت، تیر خـورد و افتاد. 
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نیروهای عراقی بیرون کانال را با انواع کالیبرها و آتشبارهای شان 
زیر آتش گرفته بودند. طوری که به هیچ  وجه نمی  شد از خط آتش 

آن ها عبور کرد. 
بـا علـی حاتمـی  کنـار هـم نشسـته بودیـم و داشـتیم دو دوتـا، 
چهارتـا می کردیـم که چطـوری از ایـن جهنم بگذریـم؟ عراقی ها 
کوچک ترین حرکت را روی میدان مین به گلوله می بسـتند. حتی 
قمقمه هـای خالی را روی زمین می زدند. باید نارنجک ها را پرتاب 
می کردیـم تـا نفـرات در میـان خـاک و غبار ایجـاد شـده، از معبر 
عبور کنند. عرض معبر حدود ده متر بود که وسـط های آن تانک 
سـوخته ای افتـاده بود. چنـد نفر منتظر بودند تا در فرصت مناسـب 
از میدان مین رد شـوند. حاتمی گفت: »تو هم همراهشـان برو.« 

نای راه رفتن نداشتم. گفتم: »نمی توانم.« 
گفت: »این جا بمانی، یا کشته می شوی یا اسیر، فرقی نمی کند. 
تـا بغـل تانـک بدویـد و بعد تـا ته معبـر. پنجاه شـصت متر بیشـتر 

نیست.« 
تـوان دویـدن نداشـتم. گروه اول کـه دویدند، مـا نارنجک ها را 
پرتـاب کردیـم. عراقی هـا از میان دشـت، با دوشـکا و ضدهوایی و 
سـالح های دیگـر تیرانـدازی می کردند. نفرات، یکـی یکی به هوا 
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پرتـاب می شـدند و بـه زمیـن می افتادنـد. در مرحلـۀ دوم، حاتمـی 
گفـت: »بایـد بیایی. از میـدان مین که رد بشـویم، می افتیم داخل 

کانال.« 
لبـاس سـپاه را از تـن در آورده بـود و گرمکـن سـبز تنـش بـود. 
اسلحه ای برداشت و راه افتادند. تقریبًا پانزده نفر بودند. من نرفتم، 
پشـت خاکریز ماندم. نا نداشـتم که بروم. ترسـم این بود که وسط 

بمانم.  معبر 
عراقی هـا آن هـا را وسـط میدان مین به گلوله بسـتند. حاتمی بعد 
از چند متر دویدن، ایسـتاد. اسـلحه اش را به سـمت دشمن گرفت 
و تیرانـدازی کـرد. رضا حاجیان هم با آن ها بود. از نیروهای دسـتۀ 
خودمان بود. داخل قرارگاه، یا هر جای دیگر، هر کس را می دید، 

خیلی شـیرین می گفت: »التماس دعا.« 
او هـم روی میـن رفت. به هوا پرتاب شـد و به زمین افتاد. جعفر 
نجاتی از کانال بیرون آمد و خود را به من رسـاند. نمی دانسـتیم از 
بچه هـا، کدام شـان رد شـد و چه کسـی زخمی آن جا افتـاد و یا چه 
کسـی شهید شـد. تعداد کمی که می توانسـتیم بدویم، باقی مانده 
بودیم. چند نارنجک دیگر داشتیم. آن را به طرف عراقی ها پرتاب 
کردیـم. انفجـار نارنجک ها خاک را به هوا بلنـد کرد. گرد و  غبار 
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جلوی دید دشـمن را گرفت و نیروهایی که می توانسـتند بدوند، از 
معبر عبور کردند و به درون کانال پریدند. چند نفری مانده بودیم. 
خون زیادی از من رفته بود و نای حرکت نداشتم. کوله و جیرۀ 
غذایـی هم همراهم نبود. اطراف را نـگاه کردم. در نزدیکی جایی 
کـه نشسـته بودیـم، پیرمرد شـهیدی افتاده بـود. هفتاد سـاله به نظر 
می رسـید و الیه ای خاک، محاسـن سفیدش را پوشانده بود. گلوله 
به سینه اش خورده و خون از کنار تنش در رمل فرو رفته بود. نیمی 
از کولـه اش زیـر تنـش بـود. بنـد کولـه را گرفتـم و آن را از زیرش 
بیرون کشیدم. دستم را به دنبال خوراکی، داخل کوله بردم. قوطی 
کمپوتی را بیرون آوردم که تیر آن را سوراخ کرده بود و مایع درون 
آن تخلیه شـده بود. کمپوت را به بچه ها دادم. دانه های گیالس را 

از سـوراخ قوطی بیرون می کشیدند و می خوردند. 
دوبـاره دسـتم را در کولـه چرخانـدم. نایلونـی را بیـرون آوردم. 
مقـداری آجیـل و بیسـکویت داخل کیسـۀ نایلونی با هـم مخلوط 
شـده بود. کف دسـتم را که به خاک و خون آغشته بود، از آجیل 
پر کردم و خوردم. ذرات بیسکویت و خاک و خون خشک  شدۀ 

کف دسـتم را هـم لیس زدم. 
همچنان پشت آن تکه خاکریز پناه گرفته بودیم. بچه ها، دو نفری 
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و سـه نفری از کانال بیرون می پریدند و زیر بارش تیرهای دشـمن، 
خودشان را به ما می رساندند. اینانلو و سعید کربالیی و علیزاده هم 
آمدند. سـعید توی حال خودش نبود. لب هاش خشـک شده بود. 
علیزاده یک کنسرو میوه باز کرده بود و سعی می کرد به او بدهد. 
کربالیـی نمی توانسـت بخورد. یک بانداژ سـفید دور سـرش بود. 
اینانلو به من و ترکان گفت: »با هم بروید. من تیراندازی می کنم، 

شما بدوید.« 
ترکان قبول نکرد. من به سـعید کربالیی گفتم: »من و تو با هم 

بریم؟« 
سر تکان داد. گفتم: »سینه خیز می رویم.« 

علیـزاده مانـد تـا بعد بیاید. من و سـعید دو طرف معبر شـروع به 
حرکت کردیم. سعید از سمت چپ و من از سمت راست حرکت 
کردیم. مقداری که پیش رفتم، دیگر توان حرکت نداشتم. غلتیدم. 
داد و فریـاد دیگـران را می شـنیدم. نمی فهمیـدم چـه می گویند. 
غلت می زدم و صدای فریاد دیگران در گوشم می پیچید. لحظه ای 
از حرکت ایستادم و روی زانو نشستم. سرم گیج می رفت. با کف 
دست چند بار محکم به پیشانی ام زدم. بغل تیرک میدان مین نشسته 
بودم. گلوله هم می آمد. خودم را انداختم روی زمین. صدای داد 
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و فریاد بچه ها همچنان بلند بود. سـمت دیگر را نگاه کردم. سعید 
ایسـتاده، راه آمده را برمی گشـت. عراقی ها هم به سمت او شلیک 

می کردند. من هم فریاد زدم: »بخواب. سـعید، بخواب.« 
جهت را تشـخیص نمی داد یا شـاید نمی دانسـت چه می کند. او 

می دویـد و دیگران فریاد می زدند: »سـعید بخواب.««12
بی دلیل نیسـت که وقتی پای در رملسـتان های فکه می گذاری، 
گویی زمین با تو سخن می گوید و سختی های عملیات و دالوری 
رزمندگانی را روایت می کند که تو با تمام وجود حضورشـان را در 

این منطقه احساس می کنی. 
جمشید نظمی، از رزمندگان لشکر 31 عاشورا می گوید: 

»منورها یک لحظه خاموش نمی شـدند. مین هـا را داخل میدان 
به خوبی می دیدم که چشـم درانده اند به ما. حین دویدن، چشـمم 
افتـاد بـه میـن پدالـی در نزدیکـی ام و پایـی که درسـت روی همان 
پدالـی می رفـت. فرصت عکس العمـل دیگری نبود، پا را نرسـیده 
به مین با دسـتم در هوا چسـبیدم و رزمنده را پرت کردم کنار. اگر 
روی میـن می رفت، هـم خودش صدمه می دید، هـم من. درپوش 

12. ظهر آبی حنظله؛ خاطرات نادر ادیبی، به اهتمام فاطمه دهقان نیری، تهران، پالیزان، 
چاپ اول، 1390، صص 75ـ72 و همچنین مصاحبۀ شفاهی نویسنده با نادر ادیبی
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میـن را باز کـردم و انداختمش دور. 
میـدان میـن در یـال تپه هـا بود و فراز و نشـیب داشـت. بچه های 
مـا از سـینۀ تپـه می دویدند و دوشـکای دشـمن هم از پشـت سـر، 
بچه هـا را مـی زد. تیرهای رسـام دوشـکا و برخوردشـان به بدن های 
خسـته را می دیدم، ولی نمی توانسـتم کاری بکنم. یک لحظه سرم 
را کـه بلنـد کردم، دیدم در میدان مین تنها هسـتم. نگاهی به عقب 
انداختم. چند نفری افتان و خیزان می آمدند. زمیِن زیر پای مان، پر 
از تجهیزات بود. بچه ها موقع عقب نشـینی هر یک چیزی انداخته 
و رفته بودند؛ کاله آهنی، خشاب اضافی، نارنجک، بند حمایل و 
اسلحه. دوشکای عراقی همچنان شلیک می کرد. به چند نفری که 
تـوی معبر بودند، گفتم: »بیایید جایـی موضع بگیریم و تیراندازی 

کنیم تا بقیه جان سـالم به در برند.« 
خـودم پشـت درختچـه ای موضـع گرفتـم و بـا کالش بـه طرف 
دشـمن تیرانـدازی کـردم. دو نفـر هـم آمدند کنـارم.13 دوشـکای 
عراقی جوری می زد که انگار بچه های ما سـیبل میدان تیر هسـتند. 
مـا کـه مقـداری تیراندازی کردیم، از حجم شـدید آتـش عراقی ها 

کاسـته شـد و مقـداری آزادی عمل پیـدا کردیم. 
13. یکی از آن دو نفر، مجید عباس زاده بود. 
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بچه هـای مـا از سـینه کش تپـه رد شـده و افتادند آن طـرف تپه و 
دیگـر در دیـد و تیررس دشـمن نبودند. دو نفری کـه کنارم بودند، 
پس از آن که چند خشاب خالی کردند، راه شان را گرفتند و رفتند. 
هیچ کـس توی میدان مین نبود. دوشـکا هـم تیراندازی نمی کرد و 
منورهـا بی رمق می افتادند. تاریکی شـب دوباره به منطقه بازگشـته 
بود. آخرین نیروی گردان شـهدای محراب بودم که برمی گشـتم. 
راه را در تاریکی درست و حسابی نمی شناختم. در امتداد مسیری 
که تجهیزات ریخته شده بود، راه افتادم. موقع برگشتن، به عظمت 
راهی که شـب عملیات رفته بودیم، پی بردم. راه، طوالنی و خسـته  
کننده بود و نیروها را از این که نتوانسـته اند تجهیزات شـان را با خود 

ببرند، جای مالمتی نبود.«14 
تنها در یک چنین صحنه های دشواری است که جوهرۀ رشادت 
پنهان قهرمانان واقعی یک ملت به چشم می آید و عظمت جان های 
تابناک شـان در برابر جهانیان، نمایان می شـود. محض ارائۀ مشـتی 
نمونۀ خروارها، یادی می کنیم از سردار شهید ابراهیم هادی، سرتیم 
اصلی تیم های شناسـایی واحد اطالعات عملیات لشـکر 27 که در 

14. با تو می مانم؛ خاطرات سردار جمشید نظمی، به کوشش رضا قلی زاده، تهران، 
نشـر صریر، چاپ اول، 1393، صص 201ـ200
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نبـرد والفجـر مقدماتی، به همـراه اندک یاران محاصره  شـده اش تا 
آخرین فشنگ و واپسین رمق  با نیروهای بعثی جنگیدند و سرانجام 

خون سرخ شـان رمل های تشنۀ فکه را سیراب کرد. 
»عصر بود که حجم آتش کم شد. با دوربین به نقطه ای رفتم که 
دید بهتری روی کانال داشته باشد. آن چه می دیدم باورکردنی نبود. 
دود غلیظـی از محـل کانال بلند شـده بـود. مرتب صـدای انفجار 
می آمـد. سـریع پیـش بچه هـای واحد اطالعـات لشـکر 27 رفتم. 

گفتـم: »عراق دارد کار کانـال را تمام می کند!« 
آن هـا هـم با دوربین مشـاهده کردنـد. فقط آتـش و دود بود که 
دیده می شد. اما من هنوز امید داشتم. با خودم گفتم: »ابراهیم در 

جنگ های غرب، شـرایط بدتر از این را سـپری کرده.« 
امـا وقتی بـه یاد حرف هایش قبل از شـروع عملیـات افتادم، دلم 
لرزیـد. بچه هـای اطالعات به سنگرشـان رفتند. دوبـاره با دوربین 
نـگاه کـردم. نزدیك غروب بود. احسـاس کـردم از دور چیزی در 
حال حرکت اسـت. با دقت بیشـتری نگاه کردم. کاماًل مشـخص 
بود سه نفر در حال دویدن به سمت ما بودند. در راه، مرتب زمین 
می خوردنـد و بلنـد می شـدند. آن ها زخمی و خسـته بودند. معلوم 
بـود کـه از همان محل کانـال می آیند. فریـاد زدم و بچه ها را صدا 
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کـردم. بـا آ ن هـا رفتیم روی بلنـدی. از دور مشـاهده می کردیم. به 
بچه هـای دیگر هـم گفتم تیرانـدازی نکنید. میان سـرخی غروب، 

باالخره آن سـه نفر به خاکریز ما رسـیدند. 
به محض رسـیدن، به سـمت آن ها دویدیم. پرسـیدیم: »از کجا 

می آیید؟« 
حال حرف زدن نداشـتند. یکی از آن ها آب می خواسـت. سریع 
قمقمه را به او دادم. دیگری از شـدت ضعف و گرسـنگی بدنش 
می لرزیـد. آن یکـی تمـام بدنش غرق خون بـود. کمی که به حال 

آمدنـد، گفتند: »از بچه های گردان کمیل هسـتیم.« 
با اضطراب پرسیدم: »بقیۀ بچه ها چی شدند!؟« 

در حالـی کـه سـرش را بـه سـختی باال مـی آورد، گفـت: »فکر 
نمی کنـم کسـی غیـر از ما زنده باشـد.« 

هـول شـده بـودم. دوبـاره و بـا تعجب پرسـیدم: »این پنـج روز، 
چطـور مقاومـت کردید!؟«

حـال حرف زدن نداشـت. کمی مکث کـرد. دهانش که خالی 
شد، گفت: »ما این دو روز اخیر، زیر جنازه ها مخفی شده بودیم. 

اما یکی بود که این پنج روز، کانال را سـرپا نگه داشـته بود!« 
دوباره نفسی تازه کرد و به آرامی گفت: »عجب آدمی بود! یك 
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طرف آر.پی.جی می زد، یك طرف با تیربار شلیك می کرد. عجب 
قدرتی داشت.« 

دیگـری پریـد تـوی حرفـش و گفـت: »همۀ شـهدا را تـه کانال 
کنـار هـم چیده بود.15 آذوقه و آب را تقسـیم می کرد. به مجروح ها 

می رسـید. اصاًل این پسـر خسـتگی نداشت.« 
گفتـم: »مگـر فرمانده هـا و معاون هـای دو تـا گـردان کمیـل و 

حنظلـه شـهید نشـدند!؟ پـس از کـی داری حـرف می زنـی؟!« 
گفـت: »جوانی بـود که نمی شـناختمش. موهایـش کوتاه بود. 

شـلوار ُکردی پاش بود.« 
دیگری گفت: »روز اول هم یک چفیۀ عربی دور گردنش بود. چه 
صدای قشنگی هم داشت. برای ما مّداحی می کرد و روحیه می داد.« 
داشت روح از بدنم خارج می شد. سرم داغ شده بود. آب دهانم 

15. در سـیزدهم فروردین 1371 وقتی که پس از ده سـال پیکرهای مطهر شـهیدان 
گـردان حنظلـه، تیـپ 2 سـلمان، لشـکر 27 در عملیـات والفجـر مقدماتـی توسـط 
گروه هـای تفحص، از فکۀ جنوبی جمع آوری شـد، به همـراه یکی از پیکرها، یک 
جلد دفترچه خاطرات پوسـیده کشـف شـد که در صفحات آخر آن این نوشـته به 
چشم می خورد: »... امروز روز پنجم است که در محاصره هستیم. آب را جیره بندی 
کرده ایم، نان را جیره بندی کرده ایم... عطش، همه را هالک کرده؛ همه را جز شهدا 
که حاال کنار هم در انتهای کانال خوابیده اند. دیگر شـهدا تشـنه نیسـتند. فدای لب 

». تشـنه ات ای پسر فاطمه
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را فـرو دادم. این هـا مشـخصات ابراهیـم بودنـد. با نگرانی نشسـتم 
و دسـتانش را گرفتـم. بـا چشـمانی گـرد شـده از تعجـب، گفتم: 

»داش ابراهیـم را می گویی، درسـته!؟ اآلن کجاسـت!؟« 
گفـت: »آره، انـگار اسـمش همین بود. یکی دو تـا از بچه های 

قدیمـی، آقاابراهیم صـداش می کردند.« 
دوباره با صدای بلند پرسیدم: »اآلن کجاست!؟« 

یکـی دیگـر از آن هـا گفـت: »تـا آخریـن لحظه که عـراق آتش 
می ریخـت، زنـده بـود. بعد به مـا گفت: عـراق نیروهـاش را برده 
عقـب. حتمـًا می خواهـد آتش سـنگین بریزد. شـما هـم اگر حال 
دارید، تا این اطراف خلوت است، بروید عقب. خودش هم رفت 

کـه بـه مجروح ها برسـد. ما هـم آمدیم عقب.« 
دیگـری گفت: »من دیدم که زدنش. بـا همان انفجارهای اول، 

افتاد کِف کانال.« 
بی اختیار بدنم ُسست شد. اشك از چشمانم جاری شد. شانه هایم 
مرتـب تکان می خوردند. دیگر نمی توانسـتم خـودم را کنترل کنم. 

سرم را گذاشتم روی خاك و گریه  کردم.«16

16. بـه نقـل از علـی نصـراهلل. رجوع کنید به کتاب: سـالم بر ابراهیـم؛ زندگی نامه و 
خاطـرات شـهید ابراهیم هادی، تهران، انتشـارات شـهید ابراهیم هادی 
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این گونه بود که پیروزی در فکه، با چهره ای دیگر و متفاوت تر از 
همیشـه نمایان شد. پیروزی خون بر شمشـمیر. پیروزی انسان هایی 
که با عزم و  ارادۀ الهی پای در میدان نبرد گذاشته و به چیزی جز 

ادای تکلیف فکر نمی کردند. 
از آن جا که در ُبعد نظامی، نبرد زمسـتانی سـال 1361 در منطقۀ 
فکه، بدون دسـتیابی به اهداف اولیه به پایان رسـید، به همین خاطر 
پسـوند »مقدماتـی« بـه نـام نبـرد والفجـر افـزوده شـد و در نتیجه، 

عملیـات »والفجر مقدماتـی« نام گرفت. 



فصل پنجم؛
آتش به جای خون  

بـه دلیـل بـروز اختـالف نظـر تخصصـی میـان ارتش و سـپاه در 
مـورد انتخـاب منطقۀ عملیاتی والفجر مقدماتی و غالب شـدن نظر 
فرماندهـی کل سـپاه، بالفاصلـه پـس از ناکامی در ایـن عملیات، 
فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران، طرح انجام 
عملیـات در محـور َجَبـل فوقـی و جبـال َحمِرین ]فکۀ شـمالی[ را 
مطرح کرد. ارتش قباًل هم این منطقه را در جریان عملیات والفجر 
مقدماتـی بـه عنـوان جایگزیـن منطقـۀ فکه ـ چزابـه پیشـنهاد کـرده 
بـود. لذا وقتی عملیـات والفجر مقدماتی با عدم الفتح مواجه شـد، 
فرماندهـی نیـروی زمینی ارتش ابتکار عمل را در دسـت گرفت و 
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طرح مورد نظر خود را ارائه کرد. فرماندهان سـپاه هم که به لحاظ 
عدم موفقیت نظامی در عملیات قبل، دچار انفعال شـده بودند،  با 
وجود مخالفت شـان با این طرح، بنا به دسـتور فرماندهی کل سـپاه 

هیچ واکنشـی از خود نشـان ندادند. 
مسألۀ بسیار مهم هنگام مطرح شدن این طرح، که با میدان داری 
فرماندهـان نیـروی زمینـی ارتـش همراه بـود، انتخاب عنـوان کلی 
»آتش به جای خون« برای این مانور بود که با واکنش اعتراض آمیز 
برخـی فرماندهـان عملیاتـی سـپاه، از جملـه محمدابراهیـم همـت 
روبـه رو شـد و برخـی دیگـر نیـز، بـه دلیل شـرایط خاص سـکوت 

کردنـد. فرمانده کل وقت سـپاه می گوید: 
»فکر کنم قبل از عملیات والفجر یک بود، درست یادم نیست، 
کـه دیـدم حاج همـت آمد و به مـن گفت: »من می خواهم با شـما 

صحبتـی بکنم.« گفتم: »بفرمایید.« 
گفت: »این فلشی که می خواهیم از این جا بزنیم، اشکال دارد.« 
از صحبت هایـش فهمیـدم فقـط حرف خودش نیسـت. داشـت 
رده هـای  مسـؤولین  ]مشـخصًا  دیگـران  حرف هـای  جمع بنـدی 
اطالعات و عملیات سپاه 11 قدر[ را به من منتقل می کرد. گذاشتم 
تمـام مـوارد را بگوید. گفتم: »درسـت. قبول. ولی بگو خودشـان 
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بیاینـد با زبان خودشـان بگویند.«
جلسه]ای با حضور فرمانده نیروی زمینی ارتش و فرماندهان تابعۀ 
این نیرو[ گذاشـتیم. در جلسه، خطاب به حاج همت و دستیارانش 
گفتم: »حرف تان را صریح بزنید. بحث هم البته هسـت. آن وقت 

اگر حرف هاتان معقول بود، همان را عمل می کنیم.« 
حاج همت تقریبًا غیرتی شده بود. جوش هم آورده بود. با این که 
حرفش را کاماًل قبول داشتم، ولی برخوردش با مانور طراحی  شده 
توسـط ارتش بـا عنوان »آتش بـه جای خون« برخورد شـکننده ای 
بود. شـرایط ارتش و سـپاه خیلی خاص بود و او ]هم، در آن جلسۀ 
مشـترک ارتش و سپاه، بی پرده پوشی[ تمام حرف های دلش را زده 
بـود. حرف هایـش، خب نیش هم داشـت. چون احتمـال می دادم 
انعـکاس ایـن صحبت هـای همـت مسأله سـاز بشـود، بـه او گفتم: 

»حاجی!« 
گفت: »بله؟« 

گفتم: »دوست ندارم این را بگویم، اما می گویم.« 
گفت: »بگوشم.« 

گفتم: »باید چهل و هشـت سـاعت همین  جا بمانـی و تکان هم 
نخوری.« 
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نگاهم کرد و گفت: »یعنی زندان دیگر؟« 
گفتم: »هر طور دوست داری فکر کن.« 

گفت: »به چه جرمی؟« 
گفتم: »جرمش را من معلوم می کنم.«  

گفت: »حرف هایی که گفتم، حق نبود؟« 
گفتـم: »این کـه بود یـا نبود، برخوردت ]در این جلسـه با ارتش[ 

اصـاًل خوب نبود.« 
البتـه اسـتداللش منطقـی بـود. شـاید خیلی هـا هـم بـه  او حـق 
می دادنـد. ولـی آن نحـوۀ برخوردش را، به مصلحت نمی دانسـتم. 
وقتی توقیفش در قرارگاه را به او ابالغ کردم، هیچ به روی خودش 
نیاورد. فکر کنم رفت توی یکی از سنگرهای قرارگاه، مشغول نماز 
و دعـا شـد. بعـد هم که مدت توقیفـش به آخر رسـید و از قرارگاه 
رفت، کوچک ترین نشانه ای یا حرفی یا حکایتی از آن برخوردم با 
او را، نه شنیدم، نه دیدم. چند بار حتی امتحانش کردم که ببینم از 

من ناراحت ا سـت یا نـه، دیدم نه.«17

17. محسـن رضایـی. بـه نقـل از کتاب: به مجنون گفتـم زنده بمان؛ کتـاب همت،  به 
کوشش فرهاد خضری، تهران، نشر روایت فتح، چاپ اول، 1381، صص  140ـ 139 

)بـا اندکی ویرایش متن.(  
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در چنیـن شـرایط و جـّو ناآرام، طرح عملیات در فکۀ شـمالی به 
تصویب رسـید. سـپس با انجام چندین مرحله عملیات شناسایی و 
کسـب آمادگی گردان های عمل  کننده، تقسیم بندی و تعیین خط 
حد بین دو قرارگاه عملیاتی کربال و نجف نیز انجام شد. طبق این 
طرح، از پاسـگاه ُزِبیدات تا شیار َبجلِیه به قرارگاه عملیاتی کربال و 
از شیار َبجلِیه تا پیچ انگیزه )یا نهِر دویرج( به قرارگاه عملیاتی نجف 

واگذار شـد. در واقع، شـیار َبجلِیه، خط حد دو قرارگاه بود. 
مانـور عملیـات، بایـد طـی دو مرحله انجـام می گرفـت: مرحلۀ 
نخسـت، تصرف ارتفاعات سـرکوب و استقرار روی آن ها و مرحلۀ 
دوم، اشـغال جبـِل فوقـی بود. با انجـام این مراحل، دشـمن به طور 

کامـل از روی ارتفاعـات به دشـت عقب نشـینی می کرد. 
زمـان عملیـات، شـب بیسـت و یکم فروردین 1362 انتخاب شـد 
که در آن شـب، نور ماه وجود نداشـت و تاریکی کامل بر صحنه 

آوردگاه حاکـم بود. 
سازمان رزم برای انجام عملیات، به این شرح در نظر گرفته شد: 

الف( قرارگاه عملیاتی کربال، متشکل از پنج قرارگاه فرعی: 
کربـالی یک: شـامل لشـکر 41 ثاراللـه از سـپاه و تیپ یک 

لشـکر 21 پیادۀ حمـزه از ارتش 
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کربالی  2: شـامل لشـکر 7 ولی عصر از سپاه و تیپ 2 لشکر 
21 پیادۀ حمزه از ارتش 

کربـالی 3: شـامل تیـپ 33 المهـدی از سـپاه و تیـپ 3 از 
لشـکر 21 پیـادۀ حمـزه از ارتش 

کربـالی 4: شـامل لشـکر 14 امـام حسـین از سـپاه و تیپ 2 
لشـکر 77 پیـادۀ خراسـان از ارتش 

کربـالی 5: شـامل لشـکر 8 نجـف و لشـکر 19 فجـر از سـپاه 
)قرارگاه مسـتقل سـپاه( 

ب( قرارگاه عملیاتی نجف، متشکل از چهار قرارگاه فرعی: 
نجف یگ: شـامل لشـکر 31 عاشـورا از سـپاه و تیپ 55 هوابرد 

از ارتش
نجف 2: شـامل لشـکر 27 محمدرسـول الله  از سـپاه و تیپ 

مسـتقل 84 پیادۀ خرم آبـاد از ارتش 
نجف 3: شامل لشکر 5 نصر از سپاه و تیپ 58 تکاور ذوالفقار 

از ارتش، به عنوان احتیاط قرارگاه 
نجف 4: شـامل تیپ مسـتقل 10 سیدالشـهداء از سپاه و تیپ 

37 زرهی شـیراز از ارتش 



فصل ششم؛
رضا، رضا، همت!  

کنده از تردید و عدم اجماع نظر بین فرماندهان  در میان جّوی آ
سپاه و ارتش، عملیات والفجر  یک در شامگاه 21 فروردین 1362 با 
رمز مقدس »یاالله، یاالله، یاالله« آغاز شد. همان گونه که پیش بینی 
می شـد، موانـع انبوه سـپاه چهـارم نیـروی زمینی دشـمن و حضور 
وسـیع یگان های کماندویی و مکانیزۀ عراق در منطقه، دسـت یابی 
بـه اهـداف را دشـوار سـاخته بود. اما رزمنـدگان این   بار نیـز با تمام 

قدرت به دشـمن حمله کردند.
»مـن سـتون گـردان را به طرف ]تپـه[ 112 بـردم و 600 متر مانده 
بـه ارتفـاع، بـه سـمت راسـت متمایل شـدم و در محـدوده ای یک 
کیلومتـری با عراقی ها درگیر شـدیم؛ در واقع بیـن ارتفاعات 112 و 
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146. از زمین و آسمان خون می جوشید. دشمن آتش می ریخت. 
صدای انفجارها لحظه ای قطع نمی شد. بدنۀ دشت می سوخت. تا 
صبح، همین بود که گفتم. عراقی ها نتوانسـتند تحمل کنند و 112 

در اختیـار ما قرار گرفت. 
خورشـید در آمـد و بی توجـه بـه آن چـه کـه بـر مـا گذشـته بود، 
راهش را پیش گرفت. باخبر شدیم بعضی گردان ها نتوانسته اند در 
محدودۀ خودشـان موفق شوند. لشکر عاشورا ارتفاع 143 را گرفته 
بود، اما پهلو )جناح( داشت؛ یعنی دشمن در این قسمت فعال بود. 
در 142 و 146 هـم مشـکل داشـتیم. در مجمـوع، کار عملیات در 
146 گـره خـورده بـود. اگر این ارتفاع فتح نمی شـد، کل عملیات 
زیـر سـؤال می رفـت. گردان هـای لشـکر 27 و لشـکر 31 در خطر 
محاصـره بودند. چـارۀ کار، تهاجم همه جانبه به سـوی 146 بود. 

ایـن گره می  بایسـت باز می شـد؛ وگرنـه عقب نشـینی را پیش رو 
داشتیم. غروب، رضا چراغی و حسین الله کرم به ارتفاع 112 آمدند 
و وضعیت موجود را بررسـی کردند. تا چشـم کار می کرد، میدان 
میـن بـود و ردیف های پی درپی سـیم خاردار و کانال هـا و پوکه ها. 
رضا به این مهلکه خیره مانده بود. با تعجب گفت: »کجا هسـتند 

شـرقی ها و غربی ها که بیایند و ببینند!؟« 
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هر کس این منظره را می دید، انگشـت به دهان می ماند. کسـی 
باور نمی کرد که چطور توانسـته ایم از آن همه معبر بگذریم. تپه ها 
و شیارها پشت سر هم دیده می شدند. همه یک اندازه و یک شکل 
بودنـد. هـر قدمی که برداشـته می شـد، روی مانعی فـرود می آمد. 
مـا راه را گـم نکرده بودیم، دور خود نگشـته بودیم، سـرگردان هم 
نشـده بودیـم. ایـن کار صورت نگرفتـه بود، مگر بـه لطف خدای 
مهربـان. صبـح وقتی برای سرکشـی توی کانال ها می گشـتم، یکی 
از بچه های بسـیجی را دیدم که به سـمت شـرق نشسته و سالحش 
را نشـانه گرفتـه اسـت. روبه رویش میـدان مین بود و سـیم  خاردار. 
رفتم کنارش، دسـتی به شـانه اش زدم و پرسـیدم: »چـرا این طرفی 

نشسـته ای، برادرجان؟« 
خیلی جدی و مطمئن گفت: »خوب، منتظر عراقی ها هستم که 

بیایند جلو.« 
لبخندی زدم و سـمت دیگر را نشـانش دادم و گفتم: »آقاجان، 

عراقی ها آن طرف هسـتند.« 
بـاور نمی کـرد. متعجب به موانـع نگاه می کرد. گفتم: »درسـت 
است. تو این ها را پشت سر گذاشته ای. حاال حواست را جمع کن.« 
در شـب دوم عملیـات، گردان هـای خنـدق و حنظلـه از راه کار 
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112 و 146 هجـوم بردنـد. همزمان، گردان حنین به فرماندهی رضا 
گودینی18 نیز از راه کار 143)عاشورا( به 146 هجوم برد؛ یعنی از دو 
سـمت جنوب و شـمال به طرف 146 عمل می شد. انتظار می رفت 

146 در شـب دوم سقوط کند. 
یـک کیلومتـر از سـمت راسـت 112 در اختیار ما بـود. درگیری 
شـروع شـد. دشـمن هوشـیار بـود. سرسـختانه مقاومـت می کـرد. 
بچه های ما پیش می رفتند و تا آخرین گلوله می جنگیدند. توپخانۀ 
عـراق مـدام می کوبیـد. شـرایط مطلوبـی داشـتند و از آن حداکثر 
اسـتفاده را می کردنـد. دو منطقـۀ عملیاتی والفجرهـای مقدماتی و 
یـک بـه همدیگـر نزدیک بودنـد. افـراد توپخانۀ عـراق تنها کاری 
کـه کـرده بودنـد، این بود که لولـۀ توپ ها را از منطقـۀ مقدماتی به 
منطقۀ یک برگردانده و شـلیک کرده بودند؛ یعنی از جنوب شرقی 
به سـمت شمال شـرقی. بنابر این، نه وقت تلـف کرده و نه متحمل 

تلفات شـده بودند.«19 
بـه ایـن ترتیـب، طـی یـک هفتـه نبـرد سـنگین، نیروهـای ایرانی 

18. در همین عملیات به شهادت رسید.  
19. بـه نقـل از محمـد جوانبخـت؛ سـرتیم شناسـایی اطالعات عملیـات لشـکر 27 
. رجـوع شـود به کتاب: بمـو، تحقیق و تدویـن اصغر کاظمی،  محمدرسـول اهلل 

تهران، انتشـارات سـورۀ مهر 
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توانسـتند ضربات سـختی را به لشـکر یک مکانیزه و 8 تیپ پیادۀ 
سـپاه چهـارم دشـمن بعثـی وارد نمایند. ضمـن این که شـمار قابل 
توجهی از رزمندگان بسـیجی و کادرهای زبدۀ عملیاتی نیز در این 

عملیات شـهید و مجروح شـدند. 
یکـی از شـهیدان شـاخص عملیـات والفجر یک ،  رضـا چراغی 
فرمانده لشـکر 27 محمدرسـول الله  بود. محمدابراهیم همت، 

فرمانده سـپاه 11 قـدر می گوید: 
»آن شـب پیش ما ماند و دو سـه سـاعتی خوابید. اذان صبح روز 
25 فروردین ]1362[ که بیدار شد، بعد از خواندن نماز، دیدم شلوار 
نظامی نویی را که در سـاکش داشـت، در آورد و پوشید. با تعجب 
پرسیدم: »آقارضا، هیچ وقت شلوار نو نمی پوشیدی، چی شده؟« 

بـا لب هایی خندان، به من گفت: »با اجازۀ شـما، می خوام بروم 
خط مقدم.« 

گفتم: »احتیاجی نیسـت که بروی آن جلو، همین  جا بیشـتر به 
شما نیاز داریم.« 

ناراحت شـد. به من گفت: »حاجی جان، می خواهم بروم جلو، 
وضعیـت فعلـی خط را بررسـی کنـم. اآلن آن جا، بچه های لشـکر 

خیلی تحت فشـار هستند.« 
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در همین اثنا، از طریق بیسیم مرکز پیام، خبر رسید که لشکر یک 
مکانیـزۀ سـپاه چهـارم بعثی ها، پاتـک سـختی را روی خط دفاعی 
بچه هـای مـا انجـام داده. رضـا رفـت جلـو. چند سـاعت بعد خبر 
دادند فرمانده لشـکر 27 محمدرسول الله  در خط مقدم دارد با 
خمپارۀ 60، کماندوهای بعثی را می زند. همین خبر، نشـان می داد 
وضعیـت آن جـا بـرای بچه هـای ما تا چه حد وخیم شـده. گوشـی 
بیسـیم را برداشـتم و شـروع کردم به صدا زدن برادر چراغی. مدام 

می گفتـم: »رضا، رضا، همت. رضـا، رضا، همت!« 
ناگهان یک نفر از آن سـر خط گفت: »حاجی جان، دیگر رضا 

را صـدا نزنید، رضا رفته موقعیت کربال!« 
و من فهمیدم رضا شهید شده.«20

به رغم رشـادت های فراوان رزمندگان ارتشـی و سپاهی، عملیات 
والفجر   یک با دسـتیابی به بخش کوچکی از اهداف خود به پایان 

رسید. 

20. نوار سخنرانی فرمانده سپاه 11 قدر پس از پایان عملیات والفجر یک، دوکوهه. 
رجـوع کنیـد بـه کتـاب: بـه روایـت همـت؛ درس ـ گفتارهای معلم بسـیجی شـهید 
محمدابراهیم همت، به کوشش حسین بهزاد، تهران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
، مؤسسۀ حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، مرکز  سپاه محمد رسول اهلل 

مطالعات پژوهشـی 27 بعثت، چاپ دوم،   1392 



فصل هفتم؛
عملیات های ایذایی 

از بهار 1362 تا تابستان 1364، کماکان بخش عمده ای از منطقۀ 
فکۀ شمالی و جنوبی، تحت اشغال نیروهای عراقی قرار داشت که 
رزمندگان ایرانی هم ضمن استقرار در مناطقی از خطوط پدافندی، 

گاه و بی گاه عملیات های ایذایی انجام می دادند. 
یکـی از آن عملیات هـا، ظفـر 4 بـود که در سـاعت 2 بامـداد 10 
تیر 1364 توسـط رزمندگان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 
ایـران به اجـرا در آمد. طی این عملیات ایذایی، شـماری خودرو و 
چندین سنگر انفرادی و اجتماعی دشمن از بین رفته و تپۀ دیدبانی 

مهم دشـمن در منطقۀ عملیاتی فکه آزاد شـد. 
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عملیـات ایذایـی دیگر منطقۀ فکه، عاشـورای 3 بـود که طرح آن 
یـک روز پـس از انجـام عملیـات عاشـورای 2 مطـرح شـد. محور 
عملیاتـی تعیین  شـده بـرای عملیات عاشـورای 3، در همـان منطقۀ 
عملیاتـی والفجـر مقدماتـی در فکـۀ جنوبی قرار داشـت، به همین 
دلیـل، قسـمت هایی از میـدان مین باقی مانـده از ایـن عملیات، در 
مسیر عبور رزمندگان این عملیات قرار گرفته بود. همین امر باعث 
شد تا عبدالله نوریان، فرمانده گردان تخریب تیپ10 سیدالشهداء 
و نیروهای تحت امر او، تمام تواِن خود را به کار ببندند تا این میدان 
مین پاکسـازی شده و مسـیر برای حرکت نیروهای عمل  کننده باز 
شـود. عملیات سـاعت 2:19 دقیقـه بامداد روز 25 مـرداد 1364 با 

« شـروع شد.   رمز »یا سیدالشـهداء
رزمندگان تیپ 10 سیدالشهداء موفق شدند طی این عملیات، 
بـه دو گـردان از تیپ 108 لشـکر 16 ارتش عراق مسـتقر در منطقۀ 
فکه آسیب جدی رسانده، تعداد 635 تن از نفرات آن ها را کشته، 

زخمی و یا به اسـارت بگیرند. 
همچنیـن در این حملۀ ضربتی یک روزه، دو دسـتگاه مهندسـی 
دشـمن نابود شـده، شماری سـالح سبک و نیمه سـنگین به همراه 
چندیـن قبضـه خمپاره انـداز و وسـایل مخابراتـی و لجسـتیکی بـه 
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غنیمت گرفته شـد. 
در دفترچه خاطرات یکی از نیروهای تیپ 10 سیدالشهداء در 

خصوص این عملیات می خوانیم: 
»نیروهـای اعزامی از کرج در قالب چهار گروهان سـازمان دهی 
شده بودند که پس از طی یک دورۀ آموزشی، در اردوگاه تیپ 10 
سیدالشـهداء مستقر شـدند. در آن روزهای داغ مردادماه استان 
خوزسـتان، که روزهای آن به مانند کورۀ داغ یک پارچه آتش بود، 
بـا همـت بچه ها حسـینیه ای در اردوگاه برپا شـد. رزمنده ها ظهرها 
در آن هـوای داغ و سـوزان بـا اشـتیاق بـرای برپایـی نمـاز جماعت 
حضور به هم می رساندند. گاهی اوقات بر اثر داغی تابش آفتاب، 
پیشـانی بچه هـا که روی مهـر نماز قرار می گرفت، می سـوخت. به 
همین خاطر، امام جماعت نماز را خیلی سـریع می خواند تا بچه ها 
در گرما زیاد اذیت نشـوند. اما بعضی از این بچه ها، گاهی اوقات 
تا یک سـاعت بعد از نماز هم در حال سـجده و یا خواندن دعا و 
مناجات می ماندند. در این میان، شـهید ابوالقاسم کشمیری، یکی 
از مربیان تخریب، وقتی سـر از سـجده برمی داشـت، سجده گاه او 

از اشـک چشمانش خیس می شد. 
شب عملیات عاشورای  3، همین که گردان ما در معبر میدان مین 
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پشـت سـیم خاردار قرار گرفت، شهید قاسـم اصغری معاون گردان 
تخریب تیپ، وقتی متوجه شـد انبر سـیم چین جا مانده و درگیری 
در جناحین شـروع شده، قبل از این که دشمن روبه رو هوشیار شود 
و مـا دچـار تلفـات شـویم، بـه فرمانده گـردان گفت: »مـن روی 

سـیم خاردار ها می خوابم تا نیروهـا از روی من عبور کنند.« 
به رغم آن که این درخواست وی با مخالفت برادران روبه رو شد، 
امـا او بی درنـگ خـود را به روی سـیم خاردارها انداخت و با فریاد 
نیروهـا را بـه نـام مقدس بی بی  حضـرت فاطمه قسـم داد که از 
روی بدن او عبور کنند. پس از پایان عملیات، وقتی که امدادگرها 
بـه سـراغ او رفتند، قاسـم را غرق خـون، بی رمق و بی هـوش یافتند 
که بدنش در اثر نشسـتن نیش سـیم خاردارها، سوراخ سوراخ شده 

بود.«21
در حقیقت نبرد عاشورای3 هم به مانند والفجر مقدماتی، جدال 

با زمین به شدت مسلح فکه بود. 
از تخریب چی هـای عملیـات  ایـن را جعفـر طهماسـبی یکـی 

می کنـد:  روایـت  عاشـورای3، چنیـن 

21. بـه نقـل از دفترچۀ خاطرات و دست نوشـته های علی اصغر کوثری؛ رزمنده تیپ 
10 سیدالشهداء 
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»یک مقدار که جلو رفتیم، مهدی فرد از شیار باال رفت و پشت 
سرش سلیمانی و بیاتی. آخر سر هم من از شیار باال رفتم. تا این که 
همگـی پشـت میـدان مین قـرار گرفتیم. چـون میدان مین دشـمن 
خیلـی قدیمـی بود، احتمـال می رفت مین ها با جریـان آب جابه جا 
شـده باشـند. لذا بایـد خیلی دقت می کردیـم. سـلیمانی و بیاتی با 
مهدی فرد، از سیم خاردار تک رشته ای اول میدان مین عبور کردند 
و مین ها را خنثی نمودند. ردیف اول میدان مین، منور ایتالیایی بود،  
بعد از آن دو سـه نوار مین گوجه ای قرار داشـت. به سراشـیبی که 
می رسـیدیم، چندین نوار مین والمر بود. آن ها از میدان رد شـدند و 
من و موالیی پشـت سرشـان طناب معبر را به صورت دو نوار سفید 
موازی می کشیدیم. هنوز یک ردیف از مین های والمر خنثی نشده 
بـود که با صـدای الله اکبر بچه ها، درگیری شـروع شـد. به محض 
شروع درگیری، دشمن هم با شلیک منورهای پیاپی، منطقه را مثل 
روز روشـن کـرد. در این گیرودار بود که صـدای انفجاری از جلو 
آمد. ما حواسمان به کار خودمان بود که دیدیم سلیمانی، دوال دوال 
دارد عقـب می آید. تا به ما رسـید، گفت: »کار را ادامه بدهید.« 

مهدی فـرد رفـت روی مین والمر، اما ما معبر را ادامه دادیم. چند 
قـدم جلوتـر دیدیم بهرام بیاتی هم غرق خون، در میدان افتاده... با 



68   فکه

کمک برادرها، معبر را باز کردیم و بچه های دسـتۀ آموزش نظامی 
را عبـور دادیـم. یـک لحظه یـاد پرچم هایی افتـادم که بایـد ابتدا و 
انتهای معبر نصب می کردیم. از جای خودم بلند شدم و دوال دوال 
بیـن دو طنـاب معبر دویدم به طرف ابتدای میدان مین و پرچم ها را 
بـاز کـردم و آن هـا را دو طرف معبر که مثل یک کوچه شـده بود، 
کوبیدم. دشـمن پی درپی منور می زد. مثل این که معبر را دیده بود 

و شـروع کرد با خمپاره معبر را کوبیدن. 
من هم آمدم داخل شیار، جان پناه گرفتم تا آتش سبک تر بشود. 
چند دقیقه نگذشـته بود که دیدم از پشـت سـر، صدای شنی نفربر 
می آید. اول گفتم شـاید بلدوزر یا لودر خودی آمده برای جان پناه 
درسـت کـردن. اما نزدیک تر که آمد، در زیـر نور منور، دیدم یک 
خشایار سبزرنگ دارد به سرعت به سمت ما می آید. خیلی ترسیدم. 
گفتم دور خوردیم و دشمن آمده ما را اسیر کند. یک شیخ روحانی 
هم در آن جا با ما بود. سؤال کرد برادر چی شده؟ گفتم: »آشیخ، 

به قول امام، مکتبی که شهادت دارد، اسارت ندارد.« 
با تعجب پرسید: »می خواهی چکار کنی؟« 

یـک نارنجـک از کمـرم بـاز کردم بـه او دادم و یـک نارنجک 
هـم بـرای خودم برداشـتم. ضامن نارنجـک را آزاد کردیم و منتظر 
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عکس العمل خشایار شدیم. خشایار چند متر مانده به شیار ایستاد. 
گرد و خاک زیادی هم کرده بود. میان آن همه گرد و خاک، دیدم 
یک دفعـه دِر روی کالهـک باز شـد و یک نفر بـا زیرپیراهن پرید 
بیرون و پشت سرش هم با ناباوری دیدم سیدمحمد زینال الحسینی، 

فرمانده تخریب پایین آمد. 
من هم ضامن نارنجک را محکم کردم و دویدم سـمت خشایار 
تا مسیر را اشتباه نرود. سیدمحمد از دیدن من خیلی خوشحال شد 

و گفت: »چه خبر، معبر کجاست، سلیمانی کو؟!« 
بـا هـم به سـمت معبر دویدیم و وارد آن شـدیم. دشـمن با تیربار 
سـنگین داخل معبر را می زد. من از ترسـم که تیر نخورم، خودم را 
روی زمین می کشـیدم، اما سـیدمحمد راسـت راسـت داخل معبر 
راه می رفت. دستش را کشیدم و با التماس گفتم: »سید، تو رو به 

جدت مواظب بـاش، تیر می خوری.« 
انـگار نـه انگار، چند قدم که رفتیم، بـاز برخوردیم به بهرام بیاتی 
کـه هنـوز نالـه می کـرد. تا سـید را دید، گفـت: »آقاسـید، کمکم 

کنید.« 
سید با عتاب رو به من کرد و گفت: »خودم بقیۀ معبر را می روم، 

تو بهرام را کول بگیر و ببر عقب...« 
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سـید، چنان جذبه ای داشـت که آدم جرأت نمی کرد نه بگوید. 
بیاتی را یک مقدار روی دوشم گرفتم و به سمت انتهای میدان مین 
کشیدم. بدنش سنگین شده بود، رانندۀ خشایار هم آمد کمک و 
به سـختی او را باالی خشـایار گذاشتیم تا به عقب ببرند. باز خودم 
دویـدم داخـل معبر و به سـمت باالی تپۀ رزمی رفتـم. دیدم نیروها 
دارند می آیند که از معبر عبور کنند. ساعت حدود سه و نیم یا چهار 
صبح بود. بچه های گردان ها عقب می آمدند و شهدا و مجروحین 
و اسـرا را هم با خودشـان عقب می آوردند. تقریبًا همۀ نیروها عقب 
رفتند، اما سـید عقب نمی آمد. هر چه من و سـلیمانی به او التماس 
می کردیم، سـید گوشـش بدهکار نبود. فکر کنم نگران بچه هایی 
بود که رفته بودند پل های روی رودخانۀ دویرج را منهدم کنند.«22 

22. مصاحبه با جعفر طهماسبی 



فصل هشتم؛
دفاع    متحرک  

هشـتاد روز نبـرد سـنگین و سـینه بـه سـینه در شـبه جزیـرۀ فـاو، 
مشـکلی از فرماندهـان عراقـی حـل نکـرد و آن هـا بـا همـۀ سـاز و 
برگ هـای نظامی  شـان، نتوانسـتند در مقابـل مقاومت هـای مردانـۀ 
نیروهـای سبک اسـلحۀ ایرانی توفیقـی حاصل نمایند. این شـد که 
سـرفرماندهی ارتـش بعـث، دسـت به ترفنـد دیگـری زد. تاکتیک 
»دفاع متحرک« ترفند جدیدی بود که صدام برای سرکیسـه کردن 

شـیوخ مرتجـع عرب، به آن متوسـل شـد. 
یکی از محورهایی که برای اجرای این تاکتیک مدنظر فرماندهان 

عراقی قرار گرفت،  محور استراتژیک فکه بود. 
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دهم اردیبهشت 1365، واحدهای زرهی ارتش بعث، با پشت سر 
گذاشتن خطوط دفاعی ایران و درهم کوبیدن اندک مقاومت های 
سـر راه، تالش کردند تا خود را به پل کرخه رسـانده و این سـرپل 

مهم و اسـتراتژیک را به تصرف خود در آورند. 
از سـوی دیگـر، نیروهای بسـیجی که پس از هشـتاد روز جنگ 
سخت در فاو، آماده می شدند تا به مرخصی بروند، با شنیدن چنین 
خبـری دوبـاره به خط مقـدم جبهه بازگشـتند و از همین جا بود که 

حماسـه ا ی دیگر در فکه رقم خورد. 
حماسـۀ ماندگاری که سردار شهید حسین اسکندرلو جلودار آن 

بود. ابوالفضل مسجدی می گوید: 
»اردیبهشت سال 1365، عملیاتی در منطقۀ فکه انجام شد که به 
دنبال عملیات دفاع متحرک عراق بود. عراق از فکه عبور کرد و ُنه 
کیلومتر از مرز وارد خاک ما شد و ده یازده کیلومتر از نقطۀ صفر 
مرزی پیشروی کرد و خط پدافندی تشکیل داد. فکه منطقۀ مهمی 
بود. در طول جنگ، هم برای ما، هم عراق، ُبعد تبلیغاتی اش بیشتر 
بود و هر کس فکه را داشت، برگ برنده دست او بود. خطری که 
مـا را تهدیـد می کرد، این بود که عراق ممکن بود باز هم پیشـروی 

کند. 
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نیروی زمینی سپاه، مأموریتی را به لشکر 10 سیدالشهداء داد 
کـه عـراق آمده در این منطقه و باید هر چه سـریع تر عملیات کنید 
و دشـمن را عقـب بزنیـد. هـر عملیاتـی، چند ماه زمـان می خواهد 
تـا نیروهـای اطالعات عملیـات، تخریـب، فرماندهـان گردان هـا، 
گروهان ها و... کار خودشـان را انجام دهند. اما در این جا ما فقط 
48 ساعت برای عملیات فرصت داشتیم! توی اردوگاه فرات، محل 
آموزش آبی خاکی لشـکر 10 سیدالشـهداء مستقر بودیم؛ جایی 
که محل استقرار بسیاری از گردان ها، اعم از گردان زرهی، ناوتیپ 
فـرات،  گـردان حضرت زینب و گـردان حضرت علی اصغر 

و... بود. 
آن روز، پیـک لشـکر خبـری را برای  حسـین اسـکندرلو آورد و 
گفت: »هر چه سریع تر بیایید دفتر فرماندهی، در پادگان دوکوهه.« 
آمدیم آن جا و دیدیم که فرماندهان دیگر گردان های لشـکر هم 
جمع هستند. کارها تقسیم شد... کار فرمانده گردان ها و بچه های 
تخریب که مشـخص شـد، بچه هـای اطالعات عملیـات هر کدام 
مأمـور انجام کاری شـدند. بعـد از آن، حاج علی فضلی در جمعی 
کـه داخـل اتاق فرماندهی بودند، صحبت کرد. همه قبول داشـتند 
عملیات عقالنی نیست. درست است که جنگ ما تکلیفی است، 
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بحث دو دوتا چهارتا پیش می آمد و دچار مشـکل می شـدیم. 
سالح ها و نیروهای ما نسبت به دشمن آن قدر کمتر بود که اصاًل 
کاری از پیش نمی برد. هم خود حاج علی فضلی و هم بسیاری از 
فرماندهـان گردان هـا، مخالف ایـن عملیات بودنـد،  از جمله خود 
حسین اسکندرلو. او می گفت: »من باید برایم عملیات جا بیفتد تا 

بچه ها را نسـبت به آن توجیه کنم.« 
او گفـت: »و در ایـن فرصـت کـم، مـا نمی توانیـم کاری انجام 

بدهیم.« 
در پاسـخ ایشـان، حاج علی فضلی گفت: »این عملیات، حیاتی 

اسـت و باید انجام شود.« 
بعـد چـراغ را خاموش کـرد و گفت: »هر کـس می خواهد فردا 

وارد عملیـات شـود، دسـت روی قرآن بگـذارد و بیعت کند.« 
از محسن سوهانی شنیدم که گفت  حسین اسکندرلو اولین کسی 
بود که در آن تاریکی بیعت کرد و برگشت سر گردان؛ گردانی که 

همه رفته بودند راه آهن برای اعزام به مرخصی. 
در آن موقـع، تعـداد زیـادی از بچه هـای گـردان، داخـل سـالن 
راه آهن اندیمشک منتظر بودند تا قطار از راه برسد و آن ها برگردند 
به شهرهایشـان. وقتی خبر را شنیدند، سریع برگشتند کنار رودخانۀ 
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دز که اردوگاه لشکر بود. در آن جا حاج حسین برای آن ها صحبت 
کـرد و گفـت: »هر کـه می خواهد برود، بـرود و هر که می خواهد 

بماند.«  بیاید، 
وقتی گفت هر که می خواهد، برگردد، بچه ها با صدای بلند گریه 

کردند و  گفتند: »ما اهل کوفه نیستیم که امام را تنها بگذاریم.« 
می گفتند: »اگر در کربالی امام حسین نبودیم، حاال هستیم 

و وفاداری خودمان را نشان می دهیم.« 
این بچه ها با ذوق و شـوقی بسـیار، در اردوگاه فرات وارد چادرها 
شـدند، تجهیـزات گرفتنـد و زودتـر از هـر موقعی سـوار اتوبوس ها 
شـدند. اتوبوس ها به سـمت فکه حرکت کردند. فرات که تا چند 
لحظه غوغایی در آن بود، ناگهان سکوت عجیبی سراسر اردوگاه را 
فرا گرفت. من برای انجام هماهنگی با دژبانی پل کرخه، به اتفاق 
معاون حاج حسـین جلوتر رفتیم؛ چون می دانستیم ایراد می گیرند و 
اجازۀ تردد به ما نمی دهند. بعد از عبور از پل کرخه، وارد موقعیت 
الوارثین شدیم؛ جایی که گردان تخریب لشکر 10 سیدالشهداء 
آن جا مستقر بود. نماز مغرب و عشاء و شام را آن جا بودیم، حدود 
سـاعت یـازده به نقطۀ رهایی رسـیدیم )جایی کـه عملیات از آن جا 

آغاز می شود(. 



76   فکه

ما هنوز نمی دانستیم موقعیت دشمن کجاست. محسن سوهانی به 
عنوان مسؤول محور، دو تا از بچه های اطالعات عملیات را با موتور 
و بیسـیم فرسـتاد که موقعیت دشـمن را شناسـایی کنند. وارد منطقه 
شدیم و درگیری سختی بین ما و نیروهای عراقی شروع شد. ما شش 
گـردان بودیـم؛ گـردان المهدی به فرماندهی شـهید حسـینیان، 
، گردانی به نام ناوتیپ فرات، به فرماندهی  گردان حضرت زینب
شـهید ناصـر رضایی، گـردان حضـرت علی اصغر بـه فرماندهی 

 . شهید حسین اسـکندرلو و گردان حضرت قمر بنی هاشم
آن شـب سـه تیپ مکانیزه و مسلح دشمن در منطقه مستقر شدند 
و سـه تیـپ دیگـر بـرای تعویض آمـده بود. شـش گـردان بودیم در 
مقابل شش تیپ مسلط و مسلح در منطقه. زمین پر بود از مین های 
عراقی هـا و حجم آتش سـنگین توپ ها و تانک هـا. تعداد زیادی از 
تانک های دشمن را منهدم کردیم، طوری که آن ها اصاًل تصورش را 
هم نمی کردند. در این درگیری ها، دشمن تلفات زیادی داد و این از 
کاربلدی فرماندهان ما بود؛ کار عملی، نه تئوری. تا این که مهمات 
مـا تـه کشـید و دشـمن به خـودش آمـد. درگیری تـن به تـن کار را 
سـخت کرده بود. خبر آمد تعدادی از بچه های گردان المهدی 
به شـهادت رسیده اند. تعدادی از گردان قمر بنی هاشم و... خبر 
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شهادت حسینیان رسید. وقتی دشمن بر ما مسلط شد، کار سخت تر 
شـد. بیشـتر از نـود نفـر همان شـب به شـهادت رسـیدند. جانشـین 

حاج حسـین اسکندرلو مجروح شـد و به عقب انتقالش دادند. 
ناحیـۀ سـینه مجـروح شـد.  از  مـا  از رفقـای  شـهید صالح یـار 
حاج حسـین اسـکندرلو، بچه هایـی را کـه مانده بودنـد، جمع کرد 
و گفت: »بچه ها، این جا دیگر سـالح کار نمی کند. امشـب شـب 
عاشورا است. هر کس می خواهد اباعبدالله را یاری کند، با من 
بیاید، امشـب باید با خون مبارزه کنیم. امشب تکلیف این است.« 
حاج حسـین در مقابـل دشـمن ایسـتاد. رجز خوانـد و از خودش 
گفت. دشـمن، جهنمی از آتش درست کرده بود، ولی این چیزی 
از دالوری فرماندهان ما و حاج حسین کم نمی کرد. این رجزخوانی 
حسـین، به بچه ها روحیه داد. او می گفـت: »من فرزند خمینی ام. 

من سـرباز خمینی ام. من سرباز حسین  بن علی ام.« 
بچه ها دور حاج حسـین جمع شدند و او شروع کرد به سینه زدن؛ 
چـون هیئتـی بـود و والیتی. صدای »حسـین  حسـین«  و »یا زهرا« 

توی دشـت فکه بلند شد. 
رمل های فکه شـاهد حماسـه آفرینی سـربازان حضـرت روح الله 
بودنـد. یکـی از بچه ها می گفت: »حسـین گفت: سـینه ای که به 
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اسـتقبال گلوله های دشـمن می رود،  باید فراخ باشـد.« 
سپس دکمه های پیراهنش را باز کرد و گفت: »گلوله ها ببارید. 
اگر با ریختن خون من اسـالم احیا می شـود، پرچم اسـالم اسـتوار 

می شـود، پس تیرها ببارید.« 
با چشـم های خودمان شاهد بودیم که واقعۀ کربال یک بار دیگر 
در دشـت فکه زنده شـد. وقتی پیکر  حسـین اسکندرلو روی زمین 
افتاد، سـکوت عجیبی همۀ دشـت فکه را فرا گرفت. حتی دشـمن 
هم سـکوت کرد. همـۀ رمل های فکه آمدند دور حسـین و خاک 

فکه باارزش شد.«23

23. به نقل از نوار مصاحبه با جانباز حاج ابوالفضل مسجدی 



فصل نهم؛
پایان جنگ   

اواخر سال 1366 و اوایل 1367، در حالی که عمده قوای ایران 
در جبهـۀ شـمالی به سـر می  بردنـد و به خاطر پیـروزی در عملیات 
والفجـر10 بـه نوعی احسـاس امنیت می کردنـد، تحوالتی در دیگر 
مناطق عملیاتی، به خصوص جبهه های جنوب به وقوع پیوسـت که 
هـر کدام از آن اتفاقات، تأثیـر مهمی در روند تداوم و یا عدم تداوم 

جنگ داشت. 
شـروع این وقایع، یورشـی بود که فرقۀ تروریستی مجاهدین خلق 
بـه منطقـۀ فکه انجـام داد. در سـاعات اولیۀ بامداد هشـتم فروردین 
1367، سـازمان مجاهدیـن خلق با کمك ارتش عـراق، عملیاتی را 
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در منطقـۀ فکـه انجـام داد. طبق اعتراف مسـعود رجوی، سـرکردۀ 
سـازمان، در این عملیات 15 تیپ رزمی مردان، 2 تیپ رزمی زنان 
و یك تیپ زرهی جدیدالتأسیس حضور داشتند که در منطقۀ تقریبًا 
وسیعی تهاجم خودشان را انجام دادند. آن ها در این حرکت نظامی 
و تبلیغی، موفق شدند به مدت کوتاهی، یکی از پاسگاه های منطقۀ 

فکه را در اشـغال خود داشته باشند. 
هـدف از ایـن شـبیخون نظامـی کـه از سـوی سـازمان منافقین، 
عملیات »آفتاب« نام گرفت، انهدام بخشـی از لشکر 77 خراسان 
بود که چند تیپ مکانیزۀ ارتش عراق نیز در آن نقش آفرینی کردند. 
آن ها با استفاده از اصل غافل گیری، نیروهای خط پدافندی را دور 
زدند. سـپس خود را به گروهان تانك مسـتقر در منطقه رسـانده و 
بـا بی اثـر کـردن ایـن گروهان، به سـمت خطوط پدافنـدی حرکت 

کردند. 
در این یورش، نیروهای سـازمان مجاهدین خلق، پس از تصرف 
خط پدافندی ارتش جمهوری اسالمی ایران، با کمك ارتش عراق، 
تمامی سنگرها و استحکامات موجود را به آتش کشیدند و سپس با 
برافراشتن پرچم  سازمان بر روی خاکریزها، اقدام به پخش اعالمیه 

نمودند. 
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عراقی هـا و نیروهـای سـازمان تا حوالی ظهـر روز تهاجم، تمامی 
امکانات و تجهیزات به غنیمت گرفته  شده را به پشت خط و درون 
خـاك عـراق منتقل کردند و نیز کلیۀ اسـرا را به عقب انتقال دادند. 
پس از آن، در سـاعت 13 به سـمت خطـوط پدافندی ارتش عراق 
عقب نشینی کردند. از سوی دیگر، طبق گزارش منابع نظامی ایران،  
در این تهاجم، تلفات سـنگینی به مهاجمان بعثی و منافق وارد آمد 

که همین امر آنان را مجبور به عقب نشـینی از خاك ایران کرد.
در همیـن حـال، حـوادث پیش آمـده طـی چهـار ماهۀ اول سـال 
1367 و سـقوط پیاپـی مناطق عملیاتـی در اختیار نیروهای خودی، 
شرایط جمهوری اسالمی ایران را برای ادامۀ نبرد دشوار نمود. یکی 
از تهاجم هـای ارتـش عـراق در مقطـع پایانی جنـگ، عملیاتی بود 
کـه در صبـح روز 21 تیرمـاه 1367 بـا عبـور از خط فکـه و نفوذ به 
عمق مواضع نیروهای ایرانی انجام گرفت. برای مقابله با این تهاجم  
ارتـش بعـث، غالمرضا صالحی، جانشـین فرماندهی لشـکر 27 به 
سـمت منطقۀ نبرد حرکت کرد. در روز 22 تیرماه 1367، صالحی 
در حالی که نیروهای گردان عمار را برای مقابله با دشـمن هدایت 
می کـرد، مـورد اصابت ترکش گلولـۀ توپ قرار گرفـت و به درجۀ 

رفیع شـهادت نایل آمد. 
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همزمـان با ایـن اتفاقات، امـام خمینی )ره( ضمـن در نظر گرفتن 
کلیۀ شـرایط سیاسی و نظامی کشـور، قطعنامۀ 598 شورای امنیت 
سازمان ملل را پذیرفت، تا به تعبیر معظم له، جام زهر را سر بکشد. 
هـر چنـد انتظـار می رفـت بـا پذیـرش قطعنامـۀ 598 از سـوی 
جمهـوری اسـالمی ایران، حکومـت بعثی عراق نیز تـن به پذیرش 
ایـن قطعنامـه بدهـد، اما در عمل این گونه نشـد و بـا تهاجم دوبارۀ 
صـدام به خـاك جمهوری اسـالمی ایـران، همه چیز دوباره شـروع 
شـد. گسـتاخی دشـمن در اشـغال مجدد بعضی از مناطق و یورش 
آنان به شـهرهای مرزی،  شـور و شوق فراوانی را در بین مردم ایجاد 
کـرده، به گونـه ای که هجوم فـراوان نیروهای داوطلب بـرای اعزام 
به جبهه، مسـؤولین نظامی را غافل گیر کرد. از سـوی دیگر، انتشـار 
پیام امام خمینی )ره( به مناسـبت اولین سالگرد کشتار حجاج ایرانی 
توسط رژیم آل سعود و پذیرش قطعنامۀ 598 از سوی ایران، به مثابۀ 

مرهمـی بود بر زخم های مـردم ایران. 
امام در پیام خود صادقانه با مردم سخن گفت و آنان را به تمکین 
در مقابـل ایـن اتفاق به ظاهر تلخ دعوت کرده و در فراز پایانی پیام 

به نکات مهمی اشاره نمودند: 
»در این روزها ممکن اسـت بسیاری از افراد به خاطر احساسات 
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و عواطف خود صحبت از چراها و بایدها و نبایدها کنند،  هر چند 
این مسأله به خودی خود یك ارزش بسیار زیباست، اما اکنون وقت 

پرداختن به آن نیست. 
چـه بسـا آن هایـی کـه تـا دیـروز در برابـر ایـن نظـام جبهه گیری 
کـرده بودنـد و فقـط به خاطر سـقوط نظام و حکومـت جمهوری 
اسـالمی ایـران از صلـح و صلح طلبی بـه ظاهر دم می زدنـد، امروز 
نیـز بـا همـان هـدف سـخنان فریبنـدۀ دیگـری را مطـرح نمایند، و 
جیره خـواران اسـتکبار، همان ها که تا دیروز در زیـر نقاب دروغین 
صلح، خنجرشـان را از پشـت به قلب ملت فرو کرده بودند،  امروز 
طرفـدار جنگ شـوند و ملی گراهای بی فرهنگ بـرای از بین بردن 
خون شهدای عزیز و نابودی عزت و افتخار مردم،  تبلیغات مسموم 
خویـش را آغـاز نماینـد کـه ان شـاءالله ملـت عزیز ما بـا بصیرت و 

هوشـیاری جواب همـۀ فتنه هـا را خواهد داد. 
مـن بـاز می گویم که قبول این مسـأله برای من از زهر کشـنده تر 
اسـت،  ولـی راضی به رضـای خدایم و برای رضایـت او این جرعه 

نوشیدم.  را 
و نکتـه ای کـه تذکر آن الزم اسـت، این اسـت کـه در قبول این 
قطعنامه فقط مسؤولین کشور ایران به اتکای خود تصمیم گرفته اند 
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و کسـی و کشـوری در این امر مداخله نداشـته است. 
مـردم عزیز و شـریف ایـران!، من فرد فرد شـما را چـون فرزندان 
خویش می دانم و شما می دانید که من به شما عشق می ورزم و شما 

را می شناسـم، شما هم مرا می شناسید. 
در شرایط کنونی آنچه موجب امر شد، تکلیف الهی ام بود. 

شـما می دانید که من با شـما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطرۀ 
خون و آخرین نفس بجنگم، اما تصمیم امروز فقط برای تشخیص 
مصلحت بود، و تنها به امید رحمت و رضای او از هر آن چه گفتم، 

گذشتم، و اگر آبرویی داشته ام، با خدا معامله کرده ام. 
عزیزانـم، شـما می دانیـد که تالش کرده ام کـه راحتی خود را بر 

رضایـت حق و راحتی شـما مقدم ندارم. 
خداوندا، تو می دانی که ما سر سازش با کفر را نداریم. 

خداوندا، تو می دانی که استکبار و آمریکای جهانخوار گل های 
باغ رسالت تو را پرپر نمودند. 

خداونـدا، در جهان ظلم و سـتم و بیداد، همـۀ تکیه گاه ما تویی 
و مـا تنهـای تنهاییـم و غیـر از تو کسـی را نمی شناسـیم و غیر از تو 
نخواسـته ایم که کسـی را بشناسـیم. ما را یاری کن، که تو بهترین 

یاری کنندگانی. 
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خداونـدا، تلخـی این روزها را به شـیرینی فرج حضـرت بقیه الله 
)ارواحنـا لتـراب مقدمـه الفداء( و رسـیدن به خودت جبـران فرما.«    
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فصل دهم؛
تفحص شهدا   

دو سـال پـس از پایان جنگ و برقـراری آتش بس بین جمهوری 
اسـالمی ایـران و دولت عـراق، در مرداد 1369 دو کشـور به توافق 
نهایی رسیدند و اقدام به تبادل اسرا و بازگشت به مرزهای بین المللی 

نمودند. 
با عقب نشینی نیروهای عراقی از مناطق اشغالی، اولین موضوعی 
کـه مورد نظر قرار گرفت، بحث تفحص ابدان شـهدای باقی مانده 

از دوران دفاع مقدس بوده اسـت. 
از جملـه مناطقی که طی دو عملیات والفجر مقدماتی و والفجر    
یک، تعداد زیادی از شهدای ایرانی در آن باقی مانده بودند، منطقۀ 
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عمومـی فکـه بود. بـا توجه به آلودگی شـدید محورهـای عملیاتی 
فکه به مین های باقی مانده از دوران جنگ،  اولین اقدام برای شروع 
کار تفحـص در ایـن منطقه، شناسـایی راه کارهـا و معابری بود که 
رزمنـدگان ایرانـی در آن جـا جنگیده و به شـهادت رسـیده بودند. 
بـه همیـن منظور، ابتدا تعـدادی از فرماندهان گردان ها و مسـؤولین 
واحد اطالعات و عملیات لشکر 27 به منطقه اعزام شدند. یکی از 

همراهان گروه مذکور در یادداشـت های خود می  نویسـد: 
»فروردین 1371ـ فکه 

بعـد از چنـد مرحلـه انجـام کار تفحـص در مناطقـی همچـون 
کانی مانـگا، طالییـه و شـلمچه، امسـال عید بـه همراه تعـدادی از 
فرماندهان جنگ به فکه آمدیم تا با کمك به آن ها بتوانیم محل هایی 

را کـه پیکرهـای شـهیدان در آن جـا موجود اسـت، پیدا کنیم. 
ترکیـب نفـراِت همـراه، بسـیار متنـوع و در سـطح باالیی اسـت. 
فرماندهانـی همچـون: حسـین الله اکـرم، سـعید قاسـمی، احمـد 
کوچکی، محمد جوانبخـت، حجت معارف وند، محمود ژولیده، 
حمیـد میرزایـی و... کـه از مسـؤولین واحـد اطالعات عملیـات و 
تیم های شناسـایی لشـکر 27 در عملیات والفجر بوده اند؛ به همراه 
قاسـم دهقـان: فرمانـده گـردان مالك اشـتر، آزاده جعفـر ربیعـی: 
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فرمانـده گـردان تخریـب، علـی محمودونـد: تخریب چـی گردان 
حنظله، احمد شـفیعی ها: رزمنده گـردان مالك و تعداد دیگری از 
رزمندگانـی کـه در عملیات هـای والفجر مقدماتـی و والفجر  یک 

حضـور داشـتند و بـا این گروه همراه هسـتند. 
گردان هـا،  راه کار  کـردن  پیـدا  بـرای  کـه  این جاسـت  جالـب 
اختالف نظر شـدیدی بین بچه های اطالعات عملیات لشکر وجود 

دارد و هـر کـدام محلـی و یـا جـاده ای شـنی را نشـان می دهند. 
روز اول به نتیجه نمی رسیم و راه کار پیدا نمی کنیم. 

روز دوم مجـددًا بـا هدایت جعفر ربیعی به منطقه ای کاماًل رملی 
هدایت می شـویم که پر است از مین های والمری و گوجه ای. 

علی محمودوند و مجید پازوکی با دقت مین ها را خنثی نموده، به 
کناری می گذارند تا ما بتوانیم به سمتی که جعفر ربیعی مدنظرش 
هسـت، حرکت کنیم. پس از طی حدود دو کیلومتر، به منطقه ای 
کاسه ای شـکل می رسـیم؛ با انبوهی از جنازه هایی که در آن ریخته 
شـده بودنـد. جعفر به دقـت منطقه را برانداز می کند و با اشـاره به 
تك درخت نخلی که باالی قتلگاه وجود دارد، فریاد می زند: »من 
پنـج شـبانه روز مجـروح و تشـنه پـای همین درخت مخفی شـدم تا 

این که سـرانجام به دست نیروهای عراقی اسیر شدم.« 
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او گفـت: »این جایـی کـه می بینیـد، بـه صـورت گودی اسـت، 
محلـی بـود کـه مجروح هـا را جمـع می کردنـد و زخم هایشـان را 
می بستند، اما همۀ  آن ها طی آن چند شبانه روز محاصره، یکی یکی 

به شـهادت رسیدند.« 
جعفـر با بغض می گفـت: »نمی دانید توی این قتلگاه چه حجم 
آتش سنگینی سِر بچه ها ریخته می شد. بچه هایی که تشنه، گرسنه 

و زخمی هیچ جان پناهی نداشتند.« 
پـس از آن کـه جعفـر ربیعـی توضیحاتش را داد، سـعید قاسـمی 
خطاب به دیگران گفت: »باید سریع برویم و برای انتقال پیکرهای 

این شـهیدان نیروی کمکی بیاوریم.« 
او به محمودوند و پازوکی هم گفت: »هر چه سـریع تر مین های 
سر راه را بردارید و معبر درست و حسابی برای عبور بچه ها درست 

کنید.«24 
همان   جـا محمود ژولیده، روضۀ قتلگاه را خواند و حسـابی حال 

کردیم.«25
یکـی دیگـر از نقاطـی کـه احتمال می رفـت پیکرهای شـهدا در 

24. گفتنی این که از همین نقطه پیکرهای پاک 120 شهید عملیات والفجر مقدماتی، 
تفحص شده و تحویل خانواده هایشان شد. 

25. به نقل از یادداشت های شخصی گل علی بابایی 
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آن جـا باقـی مانده باشـد، کانال هـای فکه بـود. علـی محمودوند، 
تخریب چـی گـردان حنظلـه در خصوص پیدا شـدن ایـن کانال ها 

می گوید: 
»سـال 71 اولین جایی که رفتیم و مشـغول تفحص شدیم، همان 
محور والفجر مقدماتی بود ـ قتلگاه فکه ـ . من خیلی اصرار داشتم 
کـه کانـال گردان کمیل و حنظلـه را پیدا کنم. بـا بچه ها چند روز 
توی بیابان های فکه گشـتیم و باالخـره، اول گردان کمیل را یافتیم 
و همـان شـهدایی کـه مـن شـب های عملیـات داخل کانـال دیده 
بودم، همگی  شـان را که حدود 85 الی 90 شـهید می شدند، از زیر 
خروارهـا خـاک بیرون کشـیدیم. بعد از پیدا شـدن کانـال کمیل، 
مـن 10 روز آزگار بـرای پیدا کردن کانال گردان حنظله دوباره توی 
منطقـه  گشـتم، اما نیافتم که نیافتم. علت هـم این بود که عراقی ها 
کانال هـا را پـر و روی آن ها را مین گـذاری کرده بودند. طوری که 
اصـاًل نشـان نمـی داد کانال دیگری توی این منطقـه وجود دارد. به 
همیـن خاطـر، هر چه قدر به مسـؤولین می گفتم کانـال دیگری هم 
وجود دارد که بچه های گردان حنظله درونش هستند، کسی جدی 
نمی گرفت. تا یک روز حاج محمد کوثری، فرمانده لشـکر 27 به 
منطقـه آمـد. به ایشـان گفتم: »من چون شـب عملیـات در گردان 
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کید می کنم که  حنظله بودم و آن شـب را هم کاماًل به یاد دارم، تأ
این جا کانال حنظله اسـت.« 

اصـرار مـن باعث شـد تا به دسـتور حاج محمد، دوبـاره تفحص 
در همان حول و حوش فعال شـود. حاال چطوری بچه های گردان 

حنظلـه را پیدا کردیم؟ این خودش حکایتی اسـت! 
شب عملیات که ما در حین عقب نشینی می خواستیم وارد میدان 
میـن بشـویم، در آن جا من موشـک مالیوتکایـی را که عمل نکرده 
بود، دیدم و حاال بعد از 10 سـال، آن موشـک به همان صورت بر 
روی سیم خاردارها افتاده بود و این جرقه ای بود در ذهن من برای به 
یاد آوردن آن شب. وارد میدان مین شدیم و همان تپۀ خاکی را که 
در شـب عملیـات به آن پناه برده بودیـم، یافتیم. همان جا پیکرهای 
مطهـر دو شـهیدی که چهار لول عراقی ها، آن هـا را تکه پاره کرده 
بود، کشف کردیم. در همین حین، یک تکه استخوان بدن انسان، 

نظـر حاج محمد را جلب کرد. او گفت: »این چیه؟« 
من گفتم این یک بند انگشـت انسـان اسـت. خـود حاج محمد 
زمیـن را وارسـی کـرد تـا بـه یـک شـهید برخـورد کردیـم کـه بـر 
پشـت پیراهن شـهید، با حروف درشـت نوشـته شـده بود: حنظله. 
بـا خوشـحالی فـراوان توأم بـا آه و درد که در سـینه ام شـعله ور بود، 
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همـان منطقـه را زیر و رو کردیم. ولی متأسـفانه بعـد از 10 روز کار 
مداوم، هیچ شـهید دیگری پیدا نکردیم. دیگر از غصه دلم داشـت 
می ترکید، مطمئن بودم که تمام شـهدای گردان، در همین اطراف 
هسـتند و احسـاس می کردم که خیلـی به آن ها نزدیک هسـتم، اما 
آن ها را نمی بینم. به خدا و شـهدا توسـل جسـتم. بعد از 12 روز، به 
تنهایی در همان اطراف به دنبال نشـانه ای از کانال بودم، بی نهایت 
فکـرم متوجـه این موضـوع بود. منطقه را که نـگاه می کردم، به یاد 
شب عملیات می افتادم که چطور بچه ها در قتلگاه توسط مزدوران 
عراقـی قتل عـام می شـدند. در همیـن افکار غوطه ور بـودم که آرام 
آرام از روی سـیم خاردارها عبـور کـردم و وارد میـدان میـن شـدم، 
ناگهان چشـمم به یک تکه از لباس سـبز سـپاه افتاد که قسـمتی از 
آن از دل خاک بیرون زده بود. با دست هایم خاک ها را کنار زدم. 
دیدم پیکر شـهیدی اسـت که لباس سبز سپاه بر تن دارد. فریادزنان 
بـه طـرف بچه هـا دویـدم. در حالی که با چشـمان اشـک بار فریاد 

مـی زدم: »پیدا کـردم، پیدا کردم.« 
به سـید میرطاهری، مسـؤول گروه تفحص لشـکر گفتم: »سید! 

کانـال گردان حنظلـه را پیدا کردم.« 
بچه هـا همگـی به آن منطقـه حرکت کردند. شـهیدی را که زیر 
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خـاک بیـرون آورده بـودم، نشـان دادم و گفتـم این پیکـر متعلق به 
حسین یاری نسب، فرمانده گردان حنظله است. سید گفت: »شما 

از کجا مطمئن هسـتید؟« 
گفتـم چـون تنها کسـی که در شـب عملیـات لباس سـپاه بر تن 
داشـت و قدش هم بلند بود، یاری نسـب بود. آن روز تا شـب، 15 
شـهید را از زیر خاک بیرون آوردیم و با احترام در معراج شـهدا جا 

دادیم.«26

26. به نقل از شهید علی محمودوند؛ فرمانده گروه تفحص لشکر 27 محمدرسول اهلل  
که در روز بیست و دوم بهمن ماه 1379 در فکه به یاران شهیدش ملحق شد.
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ببین عزیزم! با من حرف بزن، هرچه دلت می خواهد بگو، 
فقط متاس خودت رو با من قطع نکن! الو... الو ...
آخرین مکامله شهید همت با نیروهای محارصه شده در عملیات والفجر مقدماتی
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تصویری از کانال سوم فکه/ مقتل شهدای گردان حنظله
ده سال بعد از عملیات والفجر مقدماتی، پیکرهای مطهر تعداد زیادی از شهدای این 

عملیات در همین کانال تفحص شد. 
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عملیات تفحص پیکرهای مطهر شهدا در منطقه فکه
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