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تا ابد اين نكته را انشا كنيد

پاي اين طومار را امضا كنيد

هركجا مانديد در كل امور

رو به سوي حضرت زهرا 3كنيد

تقديم به چادر خاكي مادري كه جاي جاي 
كانال كميل را مي شناسد.

كسي كه شهداي كانال، او را مادر خود 
مي دانستند و در آخرين لحظات، 

همگي مادر را صدا مي كردند.

پيشكش به ساحت ام ابيها
همسر واليت، مادر امامت، 

حضرت فاطمه زهرا3
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رازپنهان

تيرماه 1370 در جمع برخي هنرمندان  تاريخ 25  انقالب در  رهبر معظم 
فرمودند: »هشت سال تحميل جنگ بر ما، اگر چه به خودي خود موضوعيتي 
و  انقالبي  و  اسالمي  روحيه ي  بروز  براي  مهمي  بسيار  عرصه ي  اما  ندارد، 

خصلت هاي مسلماني است و از اين جهت بسيار ارزشمند است. 
لذا از بودن در آن چنان زماني و آن چنان محيطي بايد شکرگزار بود ... اگر 
چه از جنگ في نفسه کسي خوشش نمي آيد، اما بخش ديگر قضيه، روي 
ديگر سکه براي ما بسيار چيز عظيمي است. به هر حال، حاال که جنگ نداريم 
و به دست خودمان هم نمي خواهيم يک جنگ درست کنيم ... اما آن هشت 
سال جنگ اتفاق افتاده و ما بايد از روحيه ي مقاومت و روحيه ي فداکاري 
همراه با اخالص و همه ي آن خصلت هايي که حقيقتًا در عرصه هاي جنگ ما 

وجود داشت بهره ببريم. ...
لذا در نشان دادن اين نقطه ها و جاري کردن اين روحيه در طول و امتداد 
تاريخ ما، خيلي بايد تالش کرد و از آن هشت سال جنگ بايد استفاده کرد. 
بيشتر   ... يا  به يک معنا نصف روز  تا آخر  اينکه حادثه ي عاشورا اول  کما 
نبوده، ... لذا عجيب نيست اگر ما هشت سال جنگ خودمان را با آن هشت 



يا نه ساعت عاشوراي امام حسين 7 نخواهيم مقايسه کنيم و آن )حادثه ي 
کربال( را خيلي درخشان تر بدانيم که واقعًا هم همين است. 

يعني هيچ حادثه اي را هنوز بنده در تاريخ نمي شناسم که قابل مقايسه با 
فداکاري هاي آن نصف روز باشد، و همه چيز کوچک تر از آن است، لکن 
باالخره طرحي از آن و يک »نمي از آن يم« است. بنابراين چرا ما فکر نکنيم 
که )دفاع مقدس ما( مي تواند براي سال هاي متمادي در داخل جامعه ي ما منشأ 

اثر باشد؟« 
به اين عبارات باال خوب دقت کنيم. ناخداي کشتي انقالب، که در طوفان 
حوادث، ما را به سوي ساحل امن و امان رهبري مي کند، مي فرمايد: ما بايد از 
روحيه ي مقاومت و فداکاري، همراه با اخالص و همه ي آن خصلت هايي که 

حقيقتًا در عرصه هاي جنگ ما وجود داشت بهره ببريم...
ايشان در اين سال ها مرتب از مديريت جهادي صحبت نموده اند. از اينکه 

کارها بر اساس روحيه ي فداکاري و جهاد پيش برود. 
برخي جوان ترها شايد معناي واقعي مديريت جهادي را ندانند، براي همين 
تصميم گرفتم رازي را كه سه دهه در سينه داشتم برمال كنم. خاطراتي را که 
از شش روز حضور در عمليات والفجر مقدماتي برايم مانده بود مکتوب کنم.
خدا مي داند که ياد آن روزها برايم بسيار دردآور و سخت است. اما شاهد 

بودم كه دوستان من فدا شدند، تا کالم امام و واليت روي زمين نماند.
به دوستان  به نيت اداي دين  به ياري حضرت حق، قصد دارم  نيز  و من 
شهيدم، به سراغ اين خاطرات بروم.  تا بگويم که مديريت جهادي و روحيه ي 
فداکاري همراه با اخالص چه نتايجي دارد. مي خواهم بگويم که مشکل 
اين  اگر  دارم؛  يقين  و  ماست.  مردم  بين  در  روحيه اي  چنين  نبود  ما  امروز 
نسخه ي شفابخش بتواند در همه ي عرصه هاي زندگي ما وارد شود، اثر خود 

را خواهد گذاشت و جامعه ي اسالمي ما را بيمه خواهد کرد. ان شاءاهلل.
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هوا تاريك شد. ابراهيم هادي، اين بار اذان مغرب را با صداي دلنشين تري 
گفت. اصحاب عاشورايي سيدالشهدا 7 نيز با معرفتي ديگر اقامه ي نماز 
کردند. بچه ها با اينکه تعدادشان کم بود و وضعيت مناسبي نداشتند، باز هم 

مي خواستند به دل دشمن بزنند. 
اما تنها مانع، نداشتن سالحي مناسب و مهمات بود. و اين شده بود خوره ي 
روحشان! تنها سالحي که داشتيم، کالشينکف و دو قبضه آرپي جي بود، آن 

هم با مهمات بسيار کم. 
به دنبال چند  مهمات ما آن قدر کم بود که حتي بچه ها توي خاک هم 

فشنگ مي گشتند! 
يک تير بار بدون فشنگ و از کار افتاده هم در کانال بود که عماًل فايده اي 

نداشت. 
روزهاي گذشته در کانال آرپي جي و نارنجک وجود داشت و بچه ها با 
همان مقدار مهمات، جلوي دشمن را مي گرفتند. اما االن فقط چند فشنگ 
کالشينکف براي بچه ها مانده بود و چند راکت آرپي جي که ابراهيم دستور 

داده بود براي شرايط خاص نگهداري شود. 
ابراهيم، بچه هايي كه هنوز تاب و توان داشتند را صدا كرد. در تاريكي 

شب، آن ها را  مخفيانه به بيرون  فرستاد.

ايثار
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بعثي را بگردند و  اطراف كانال، شهدا و جنازه هاي  تا در  به آنها گفت 
مهمات، آب و آذوقه اي اگر وجود داشت، به داخل كانال بياورند. 

برخي جان خود را در اين راه  دادند و ديگر به كانال بر  نگشتند. بعضي 
مقداري آب و مهمات مي آوردند و بعضي از بچه ها که توانايي شان از بقيه 
بيشتر بود، براي آوردن مهمات و آب، حتي تا نزديکي نيروهاي خودي هم 

پيش  رفتند. 
آن ها به راحتي مي توانستند خود را به نيروهاي خودي برسانند و ديگر به 
کانال برنگردند. اما نيروي قدرتمند ديگري در کانال دست و پايشان را بسته 

بود. 
وفا و معرفت، چنان با گوشت و خونشان آميخته بود که پس از تحمل 
رنج هاي فراوان، با همان تعداد اندک فشنگي که پيدا کرده بودند، دوباره به 

کانال باز مي گشتند و با سختي هايش مي ساختند.
بچه هايي که براي آوردن مهمات و يا آب و آذوقه، هر از چند گاهي در 
دل شب به ميان كشته شدگان مي رفتند، صحنه هايي دل خراش مي ديدند که تا 

مدت ها آزارشان مي داد. 
آن ها در بسياري از مواقع مجبور بودند پيکر دوستان شهيدشان را وارسي 

کنند تا شايد چند عدد فشنگ و يا قمقمه اي آب بيابند. 
بعضي وقت ها نيز در بين راه مجروحاني را مي ديدند که با دست و پاهاي 

قطع شده، دست به دامان آن ها مي شدند و جرعه اي آب طلب مي کردند. 
در چنين مواقعي شرم و خجالت، خوره اي بود که تا مدت ها به جان بچه ها 

مي افتاد و آن ها را ذره ذره آب مي کرد. 
٭٭٭

يکي از رزمندگان كانال شبانه به اطراف كانال رفت و قبل از روشن شدن 
هوا برگشت. 
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پس از بازگشت به کانال درحالي كه بغض، راه صحبت كردن را بر او بسته 
بود گفت: داشتم آرام و سينه خيز از معبر مي گذشتم. پايم به چيزي گير کرد!

دست  چرخاندم.  عقب  به  را  سرم  آرامي  به  شدم.  متوقف  ثانيه اي  چند 
ضعيف و ناتوان مجروحي پايم را گرفته بود. پايش قطع شده و خون زيادي از 

او رفته بود. يک پايش را هم با چفيه بسته بود. 
صورت اين مجروح به سختي ديده مي شد، اما حالت ضعفش به خوبي 
نمايان بود. چهار شب از آغاز عمليات مي گذشت و زنده ماندنش بيشتر شبيه 

به معجزه بود! 
اينکه چگونه توانسته بود از ديد دوربين تک تيراندازها در امان بماند، هيچ 
کس نمي دانست! فکر کرد مي خواهم او را به عقب ببرم. به آرامي سرم را 
نزديک گوشش بردم. به او گفتم: برادر، عقب نمي روم که تو را با خود ببرم. 

بچه ها در کانال گير کرده اند و من به دنبال مهمات آمده ام. 
آن مجروح لبانش به سختي تكان خورد. چيزي گفت اما آن قدر صدايش 

ضعيف بود که حرفش را نفهميدم. 
سرم را به دهانش نزديک تر کردم. او تشنه بود و آب مي خواست! مي گفت: 

گلويم از بي آبي بدجور درد مي کند، اگر امکان دارد آبي به من بده. 
ناخودآگاه به ياد شرمندگي سقاي کربال افتادم. سرم را پايين انداختم و 
قطره هاي اشک آرام از چشمانم جاري شد. نمي توانستم برايش کاري کنم. 
به روي صورت  را  بگويم، شرمنده و خجالت زده، صورتم  بي آنکه چيزي 

رنگ پريده اش گذاشتم. خيلي سرد بود. اما به من آرامش خاصي  داد. 
آن قدر خسته بودم كه از آرامش او خوابم برد. نمي دانم چقدر گذشت که 

از صداي انفجاري بلند شد.
 سرم را باال آوردم و به صورتش نگاه کردم. دستم را به آرامي به روي 

صورتش گذاشتم. از ُهرم گرم نفس هايش خبري نبود!
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 او را صدا زدم و به شدت شانه هايش را تکان دادم. ديدم راحت و آرام و 
مطمئن خوابيده. او ديگر تشنه نبود. 

وقتي دوست ما اين ماجرا را تعريف كرد، ناخودآگاه اشک از چشمانم 
جاري شد. 

سرم را به سمت آسمان باال بردم. ستاره ها آرام به اين صحنه نگاه مي کردند. 
پا  از  روز  چهار  از  پس  را  )ره(  خميني  علي اکبرهاي  چيزي  چه  نمي دانم 

درآورد؟! جراحت؟! خون ريزي؟! تشنگي؟! و يا...
اينجا بود که بعضي از همين بچه ها،  غرورانگيزترين قسمت اين داستان 
قمقمه هاي دوستان شهيد خود را که مقداري آب داشت پيدا مي کردند، اما با 
آنکه خود از شدت تشنگي مي سوختند، به آن لب نزده و آن را براي دوستان 

مجروحشان در کانال مي آوردند.
 به راستي اين بچه هاي شانزده، هفده ساله اين رسم جوانمردي را از کجا 

آموخته بودند؟!
رزمنده اي که مي توانست به راحتي خود را سيراب کند و جان خود را 
نجات دهد، تنها به خاطر کمک و ياري به دوستان مجروحش، نه تنها حاضر 
به عقب نشيني نبود، بلکه حتي از آبي که به زحمت پيدا کرده بود، قطره اي 

نمي نوشيد. 
به حقيقِت  قرآن است که »هرگز  نوراني  اين مصداق دقيق همان آيه ي 

 نيكي به طور كامل  نمي رسيد تا از آنچه دوست داريد انفاق كنيد.«1
٭٭٭

اگر مي خواهيد بدنايد كه اين حماسه در كجا و كدام منطقه اتفاق افتاده 
و اين راز مقاومت بچه هاي كميل مربوط به كدام سرزمين است با ما همراه 

شويد. 

92يهيآ،نارمعلآيهروس...ٍءْيشَنْمِاوقُفِنُْتاموَنَوُّبحُِتا. اوقُفِنُْتيَّتحَِممَّ اوُلانَتنَْل.1الِْبرَّ
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ابتدا كمي به گذشته بر مي گرديم و مقدمه اي از شروع اين دفاع مقدس را 
يادآور مي شويم. اما توصيه اي به شما همراه گرامي دارم. 

اگر مي خواهيد با روحيه فداكاري و ايثار همراه با اخالص بچه ها در اين 
كانال آشنا شويد، حكايت اين مجموعه را در جايي خلوت و اگر شد دوبار 

مطالعه كنيد تا رازهاي نهفته در اين حكايت، برشما برمال شود. 
تا بدانيم مشكالت دنيوي امروز ما يك هزارم مشكالتي كه اين رزمندگان 

تحمل كردند نخواهد شد. 
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31 شهريور 1359 بود. رئيس جمهور عراق با توجه به اوضاع نابسامان و آشفته ي 
سياسي، نظامي و اقتصادي ايران از يک طرف و حمايت هاي همه جانبه ي نظام 
سلطه از سويي ديگر، قرارداد 1975 موسوم به الجزاير1 را رسمًا نقض نمود.

او با دستور حمله ي هوايي و پس از آن لشکرکشي زميني، بر طبل جنگ نواخت 
و با دوازده لشكر  به صورت گسترده به خاک جمهوري اسالمي ايران حمله کرد. 
هرچند از مدت ها قبل، حمله هاي مرزي دشمن شروع شده بود، اما با آغاز رسمي 
جنگ تحميلي، رژيم بعث عراق عليه ايران، انقالب اسالمي ايران عماًل غافلگير شد. 
بي ثباتي فضاي سياسي کشور در پي اقدامات خرابکارانه ضد انقالب2 و 
.ه1353دنفساردنارياهاشابقارعروهمجسيئرتقونواعمناونعهبنيسحمادصهكدادرارقنيا.1
1975دادرارقرد.ديشخبيمناياپيزرميهنيريدتافلاتخاهب،دوبهدركاضماريازجلاروشكردش
،يزرمتلاكشمتقوملح.دشنييعتگولاتطخساساربنارياوقارعروشكوديبآياهزرم،ريازجلا
ينارياراوزدمآوتفريهلئسملح،نيفرطيداصتقاطباوردوبهب،يقارعدركناگدنهانپيهلأسملح
زاهاشنامركورهشمرخردقارعيرگلوسنكرسوهرصبولابركردناريايرگلوسنكرسحاتتفاويقارعو

550،1380،يديشمج(.دوبريازجلاقفاوتجياتننيرتمهم(
هبقارعيهلمحنامز(.1359هامرويرهشاتبلاقنايزوريپيهلصافردبلاقنادضتامادقارامآ.2ايران(
تامادقا51،يراذگنيم16،يراذگبمب161،هناراكبارختايلمع72(مادقا300،ناتسزوخناتسا

19،حورجم442،ديهش82؛)يياذيااسير.
47،ديهش31؛)...و،يراذگبمب8،هناراكبارختايلمع17(مادقا41،ملاياناتسامجروح،

تامادقا134،يراذگنيم75،يراذگبمب45،هناراكبارختايلمع411(مادقا665،هاشنامركناتسا
8،هناراكبارختايلمع280(مادقا421،ناتسدركناتسا ـ.ريسا181،حورجم706،ديهش468؛)يياذيا

215،حورجم752،ديهش586؛)يياذياتامادقا128،يراذگنيم5،يراذگبمباسير.
126،يراذگنيم30،يراذگبمب14،هناراكبارختايلمع363(مادقا 533،يبرغناجيابرذآ ناتسا

16،1388،ديشر(ريسا276،حورجم828،ديهش489؛)يياذياتامادقا(

دفاعمقدس
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ترورهاي گسترده ي شخصيت هاي انقالبي و عالي رتبه ي نظام توسط منافقين، 
اوضاع کشور را به شدت بحراني کرد. 

اين اوضاع بحران زده در کنار عدم کارآيي ارتش ايران به دليل اخراج و 
فرار برخي سران فاسد آن و رفتن مستشاران نظامي آمريكايي، باعث شد در 
همان روزهاي اول جنگ، ارتش بعث عراق چهار نعل بتازد و خاک وسيعي 

از کشور را اشغال نمايد.
نويد  را  پيروزي در جنگ  برآوردهاي رژيم صدام،  همه ي محاسبات و 
جنگ  يک  آتش افروزي  زمينه هاي  همه ي  ميان  دراين  نيز  آمريکا  مي داد. 

تمام عيار را فراهم کرده بود. 
و  ايران  نفوذ رهبري  و  نقش  از  رئيس جمهور عراق  و  استکبار  اما سران 
قدرت ايمان و اراده ي مردم ما غافل بودند. همين غفلت آنان را به يک اشتباه 

راهبردي انداخت و در توهم پيروزي فرو برد!
در چنين شرايطي كه دشمن با همه ي امكانات و حمايت ابرقدرت ها به 
سوي ما حمله ور شده، با کدام نيروي نظامي، جنگيدن و مقاومت امکان پذير 
است؟! عقل و منطق جنگ هاي کالسيک دنيا حکم مي کند در شرايطي که 
امکان جنگيدن وجود ندارد، بايد ناگزير براي بقاي حکومت، به يکي از دو 

راه حل يارگيري سياسي و يا تسليم شدن متوسل شد. 
انتخاب هر کدام از اين دو راه حل، به عقيده و مسلک رهبر و البته همراهي 
مردم بستگي دارد. اما امام )ره( هوشيارانه با اتکا به خداوند و اعتماد به جوانان 
و مردم غيرتمند ايران و با علم به سختي ها و امتيازات بالقوه، راه سوم را با 

رويکردي جديد برگزيد!
رويکردي که سرمايه ي آن، جنگيدن با الهام از قيام خونين و جاويد عاشورا 
و مقاومت و دفاع در سايه ي عّزت و غرور ديني بود. جنگيدني که در آن چه 

بکشند و چه کشته شوند پيروزند. 
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اراده و  ايمان و  با قدرت  تنها  نيز  رزمندگان1 دلير و جان بر كف اسالم 
تحت لواي فرماندهي و رهبري الهي حضرت امام )ره(، در مقابل اين تهاجم 
ايستادند و سرانجام بخش هايي از مناطق اشغالي را آزاد و به آغوش ميهن 

اسالمي بازگرداندند. 
با بركناري خائنان همچون بني صدر از رأس امور، انسجام نيروهاي مردمي 
بيشتر شد. پس از مدتي، با وحدت نيروهاي مسلح و مردمي، سرزمين هاي 

اشغالي يكي پس از ديگري به دست غيورمردان سپاه اسالم فتح شد. 
را  فتحشان  بود.  راضي  خود  فرزندان  جان فشاني  و  حماسه ها  از  امام 
فتح الفتوح2 خواند و دست و بازويشان را از دور بوسيد و بر آن بوسه افتخار 

کرد.
و  منفعل  حاال  بود،  كرده  شروع  را  جنگ  خاصي  غرور  با  كه  دشمن 

سرگردان، در باتالق زياده خواهي خود به سختي دست و پا مي زد. 
پيروزي هاي به دست آمده باعث شد تا افكار عمومي جهان به سوي نظام 

جمهوري اسالمي متمرکز شود. 
كارشناسان جنگي دنيا با حيرت عجيبي به توانايي نيروهاي ايراني خيره 
شده بودند. آنان از درك قدرت ايمان رزمندگان غافل بودند. در اين زمان 
بود که دشمن براي رهايي از اين مخمصه ي بزرگ و با هدف ترميم و غير 

قابل نفوذ کردن خطوط دفاعي خود، دست به استراتژي جديدي زد. 
به  منطقه  پست  زمين هاي  از  را  خود  نيروهاي   1361 تابستان  در  دشمن 
ارتفاعاتي که از لحاظ ديد و تير بر منطقه تسلط داشت، انتقال داد و با پيوسته 

نمودن خطوط پدافندي خود، بر طبل آتش بس نواخت!

شترا،يملاسابلاقنانارادساپهاپسياهورينروظنمهدمآناگدنمزرزانخساجرهنتمنيارد.1
يمينابرهشويملاسابلاقنايهتيمك،يرمرادناژ،يگدنزاسداهج،جيسب،يملاسايروهمجباشد.

تايلمعردملاساناگدنمزريزوريپتبسانمهب)هر(ماماترضحمايپ.15ج،)هر(مامايهفيحص.2
1360/9/8خيراتردسدقلاقيرط.
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اين عقب نشيني مصلحتي، عالوه بر اينکه خطوط پدافندي متصل و مناسبي، 
براي دشمن ايجاد کرد، بار تبليغاتي مناسبي براي او به همراه داشت. همه ي 
رسانه هاي استكبار مشغول پوشش خبري آتش بس اعالم شده از سوي صدام 
شدند. در واقع صدام مي خواست با اين راهبرد خود به افکار عمومي چنان القا 
کند که عراق تصميم به عقب نشيني دارد و براي پايان دادن به جنگ آماده ي 
پي درپي  تهاجمات  دليل  به  اين وضعيت هرچند دشمن  در  است.1  مذاکره 
همچنان  اما  بود  رفته  فرو  خود  دفاعي  الك  در  شديداً  اسالم  رزمندگان 

بخش هايي از سرزمين اسالمي را در اشغال داشت.2
نيروهاي مسلح،  با وحدت  سال سوم جنگ در حالي آغاز شده بود که 
پيروزي هاي چشمگيري نصيب ايران شده بود. اما با وجود آزادسازي مناطق 
نظامي  و  سياسي  مسئوالن  دشمن،  عقب نشيني  و  اسالمي  ميهن  از  وسيعي 
جمهوري اسالمي ايران به اين نتيجه رسيده بودند كه به صدام عفلقي3  هيچ 
نامزاسسيئرـهروتوكسياربياهمانلاسراابنيبملاحتفتايلمعزادعب1361/1/4خيراتردمادص.1
ليكشتزواجتميياسانشوگنجقياقحندركنشورياربياهتيمكدركاضاقتيوزا ـيملاساسنارفنك
هكدركملاعا1361/1/19ردياهبحاصمردزينقارعتقويهجراخروماريزويدامحنودعس.دهد
.دشابتاركاذميانبمدناوتيمن1975دادرارقامادريذپيمارسبشتآياربريازجلايرگيجنايمقارع
:دنتشاديطورشگنجهبندادناياپياربودوبنقفاومطيارشنيااب)هر(ماما)216،1378،نايدورود(
.ناگراوآتشگزاب.4تمارغتخادرپ.3زواجتمنييعت.2يللملانيبياهزرمهبقارعينيشنبقع.1
هبهكتسانياردسبشتآابحلصتوافت.سبشتآهنديماجنايمحلصهبگنجطورشنياققحتاب
يانعمهكيلاحرد،دشيملصفولحيللملانيبزرميهلئسمدنناميساساتافلاتخاحلصيهطساو

اجنامهرد،تسهاجكرهيسكرههكتسانياسبشتآبماند.
وهچملشوكشوكوهيئلاطوهبازچونيريشرصقزايياهتمسق،روشكبرغرديزرممهمتاعافترا.2
ديدردرهشمرخونادابآوراموسياهرهشودوبنازواجتملاغشاردنانچمهرهشتفنونارهمرهشود

رارقنمشدميقتسمريتوداشت.
يارگيلموسانشهعماج،فوسليف)سيراپ1989نئوژ23تشذگرد،قشمد1910هداز(قَلفعَلشِيم.3
نيدلاحلاص«كمكاب هكدوب برعتسلايسوسثعب بزحرگزاغآ و زادرپهيرظن وا .دوب يروسبرع
زايياهروبارعادنتييارگيلمويگناگيتهجردقلفعلشيم.دركسيسأتاربزحنيا»راطيبلا
1954لاسرداماتفرهيروسزايسايسياهراشفيپردنآزاسپيو.دركيدايزشلاتيبرغرامعتسا
تموكحابيدنويپقلفع.دركافيا1958لاسردرصمابداحتارداريمهمشقنوتشگزابروشكنآهب
يوسزاهكيياهراشفرطاخهب،قلفعراكفاابقارعثعببزحيهشيدناينوگمهانمغرهبوتشادنيثعب
قارعثعببزحهليسونيدباتداديوهبقارعثعببزحرداريبوخهاگياج،مادص،دمآقارعهبهيروس
يبزحتاضارتعاهبمهقارعثعببزحهكتسايلاحردنيا.دنكرتيوقهيروسثعببزحهبتبسنار
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اعتمادي نيست. آن ها معتقد بودند اگرچه دشمن به ظاهر عقب نشيني کرده، در 
واقع به دنبال فرصتي است تا پس از رفع نقاط ضعف خود و به دست آوردن 
تحليلي دقيق از وضيعت نظامي و قدرت جمهوري اسالمي، سازماندهي مجدد 

ارتش، دوباره حمالت خود را آغاز کند.1
به همين دليل آن ها به محضر حضرت امام )ره( رسيده و با استدالل هاي 
فراوان موضوع تعقيب و تنبيه متجاوز در خاک دشمن را با ايشان در ميان 
گذاشتند. در نهايت امام )ره( با استراتژي ايران مبني بر »تعقيب و تنبيه متجاوز« 

موافقت نمودند.2
فرماندهان سپاه اسالم،  اتاق فکر و طراحي  استراتژي، در  اين  انتخاب  با 
عمليات هاي گسترده اي به همين منظور طراحي شد که عمليات »رمضان« و 

»والفجر مقدماتي«3 از جمله اين عمليات ها بود. 
با ماه مبارک رمضان  »عمليات رمضان« در تيرماه سال 1361 و هم زمان 
اريهوكشابيراوگوسمسارم،قارعتلودوتشذگرد1989لاسردقلفع.داديمنتيمهاقلفعناوارف

يمراكهباهرابارنآ)هر(ماماترضحهكدوبيناونعيقلفعمادص.دركاپربشيارببرد.
رديتاراهظايطنيبملاحتفدنمرفظتايلمعزادعبزوردنچ1361/1/22خيراتردنيسحمادص.1
حلسمياهوريندوروزاهكتسانيااميساسافدهرضاحلاحرد:هكتشادنايبقارعيلمسلجم
هبميناوتيمردقرههكتسامربدرادهماداگنجهكينامزاتومينكيريگولجقارعكاخوورملقهب
هرامعلادراودنتشاددصق]نيبملاحتف[تايلمعنيارد]اهيناريا[اهنيا...مينكذوفننمشدكاخقمع

1378،216،نايدورود( .دنوش(
يدازآزادعب)هر(ماما.تشاددوجويياهرظنفلاتخاقارعكاخهبدوروياربرهشمرخحتفزادعب.2
ويناجنسفريمشاهياقآرظناما.ديگنجبزرمنيمهردودينامبزرمرسربامش:دندومرفرهشمرخ
ارللادتسانيامهنايماظن.دوبهركاذمزيمتشپرديزوريپياربقارعكاخهبدورو،نويسايسرگيد
،ديشكلوطگنجرگااريز،ميوربدنوراتشپهبومينكروبعزرمزاديابامدنتفگيمودنتشادلوبق
ردرهشمرخيزاسدازآزاسپ.دننامبزرمرسربهاپسوشتراميهاوخنوهدوبيعيبطعنامكيتشپ
يوسوم،يوسومنيسحريم،ينيمخدمحاجاحناياقآهكمامارضحمردعافديلاعياروشيهسلج
يناجنسفريمشاهياقآ.دنتشادروضحدندوبـروهمجسيئرهكـيربهرمظعمماقم،يتيلاو،يليبدرا
تسدرديزيچ،مينكمامتارگنجميتساوخرگاهكمينكروبعيللملانيبياهزرمزاديابامهكدنتفگ
حرطميماظنياهللادتسازينداژنريهظياقآ.دركهدافتسانآزاهركاذمزيمردناوتبهكميشابهتشاد
.ميوشدراوقارعكاخهبهكدندادهزاجادندينشاراهللادتسا)هر(ماماترضحهكنيازادعب.دندومن

140،1390،يياضر((
تايلمعنياياربرجفلاومانناهدنامرفادتباردهكديدرگثعابرجفيههدماياابتايلمعماجنانراقت.3

هفاضارجفلاوهبيتامدقميهژاوتايلمعنياتيقفوممدعليلدهباهدعباما.دننكباختناگرديد.
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انجام شد. موانع و استحكامات دشمن در سرزمين شلمچه)كوشك( باعث 
عدم پيروزي در عمليات رمضان1 گرديد. اگر چه چند عمليات ديگر در اين 
سال انجام شد، اما فرماندهان نظامي، طراحي و انجام عمليات مهم و تأثيرگذار 
ديگري را در دستور کار خود قرار دادند. پس از چند ماه، عمليات والفجر 

مقدماتي در آن برهه ي حساس از تاريخ جنگ، طراحي گرديد.2
در ميان عمليات هاي تکليف گرايانه و متكي به ايمان دوران پرشور دفاع 
برخوردار  ويژه اي  و  ممتاز  جايگاه  از  مقدماتي«3  والفجر  »عمليات  مقدس، 
است. والفجر مقدماتي در واقع صداي مظلوميت و رشادت فرزندان خميني 

است که هر روز هزاران بار، در گوش عدالت خواه تاريخ تكرار مي شود. 
تصرف شهر »العماره«4 عراق به عنوان هدف اصلي اين عمليات در راستاي 
تعقيب و تنبيه متجاوز مشخص شد. سپاه پاسداران و ارتش جمهوري اسالمي 
اين  در  شرکت  براي  و  نموده  بسيج  را  خود  نيروهاي  و  استعدادها  همه ي 

عمليات مهم و تأثيرگذار به منطقه ي عمليات اعزام نمودند. 

ياهزيركاخونمشد72يتياهكناترونامتردق،ناضمرتايلمعتيقفوممدعليلادزا يكي.1
يهليسوهب يتح،دوب هدشادها نمشدهب يوروشتردقربا طسوت هكاهكنات نيا .دوب لكشيثلثم
تايلمعنيارداهكناتنيازايهجوتلباقدادعتنيادوجواباما.دشيمنمدهنمزينيجيپرآياهتكار
ملاساناگدنمزرزايرايسبتافلتزينلكشيثلثمياهزيركاخ.ديدرگمدهنمنادرمرولادطسوتگرفت.

شتراناهدنامرفعمجرد1361/10/26خيراتردرگيدياهسلجرد،هاپستقوماقممئاق،يناخمش.2
ايميسربحلصهبگنجاباي.ميزاسنشورارهرامعلافيلكتديابيناهجلئاسمهبهجوتاب:تفگهاپسو
ليمحتاريحلصدنهاوخيماهنآ.دوشيلمعزواجتمهيبنتوتمارغتخادرپوميهدهماداگنجهب
شتآ،ميريذپبارحلصرگا.دوشيزاسزابهرابودقارعشتراودنوشدازآيقارعريسارازه45هكدننك
ينابيتشپقارعزارگادنرادداقتعابرغوقرش.تخيردهاوخامنانطومهرسربرگيدرابيقارعياهورين
سنارفنكنيمتفهليكشتوتساكيدزننمهب22.دشدهاوخنقفوميشياسرفگنجردناريا،دننك
يزوريپرگا.دوشحرطمنآردقارعونارياگنجتسارارقايوگوتساكيدزنزيندهعتمريغياهروشك
لمعقيقدديابامنياربانب.تشادميهاوخنيوقيسايسرونامتردقتاركاذمنيارد،ميرواينتسدهب
فعضتيعقومرداريدوعسناتسبرعهژيوهبواياهنابيتشپومادصيزوريپنياابوميوشزوريپومينك

58،1389،ينيسح(.ميهدرارق(
تروص1361/11/17خيراتردتايلمعنيا.3پذيرفت.

هرامعلا.درادرارقدادغببونجيرتموليك390ردهكتساقارعناسيمناتسازكرمهرامعلارهش.4
ماجنا زا شيپ .دنزيختفن رايسب شايقرش ياهنيمز و تسا هرصب هب دادغب ريسم رهش نيرتگرزب

.دوبهرامعلاردقارعمراهچهاپسيهدنامرفزكرم،يتامدقمرجفلاوياهتايلمع
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والفجرمقدماتي

به منظور بررسي منطقه عمليات، در ستاد قرارگاه مرکزي کربال، جلسات 
متعددي با حضورفرماندهان عالي رتبه ارتش و سپاه برگزار شد. 

هر دو نيروي نظامي بر روي منطقه »فكه«1 اتفاق نظر داشتند. رملي و بکر 
بودن خاک منطقه، عارضه دار بودن زمين و ضعف شديد دشمن در خطوط 
اين  در  پيروزي  براي  را  مناسبي  بستر  مي توانست  فکه،  در  خود  پدافندي 

عمليات و تصرف شهر العماره فراهم نمايد. 
اما انتخاب شمال و يا جنوب فکه مورد اختالف فني و تخصصي فرماندهان 
ارتش و سپاه بود. سپاه بر منطقه ي جنوب فکه و ارتش بر شمال آن تأکيد 
داشت. فرماندهان سپاه اعتقاد داشتند که شنزار و رملي بودن زمين هاي جنوب 

فکه مي تواند ارتش عراق را در محاسبات حمله ي ايرانيان به اشتباه اندازد. 

.قارعوناريايزرمرفصيهطقن؛ملايايقرشبونجوناتسزوخيبرغلامشردينابايبياهقطنم.1
تمسهبهكفهاگساپزا.تساهدركميسقتيبونجويلامششخبودهبارهقطنمنياناريايايفارغج
ورتدنمتواخسيلامشيهكفكاخ.دنيوگيميبونجيهكف،بونجتمسهبويلامش،روشكلامش
هنانابرهمهكتساتشكلباقوسريلامشيهكفكاخزايشخب.تسايبونجيهكفكاخزارتنابرهم
لباقكاخويلصفياهنارابوجريوديهناخدور.دنزيمدنخبلرايدنآيموبشوكتخسنادرميورهب
يهكفوسنيازااما.دنريگمارآنآنمادرديدودحمياهاتسوراتتساهدشثعابيلامشيهكفتشك
اسرفتقاطوكشخومرگنآياوهوبآ.درادرگيديتياكحشنادرگرسوهنشتياهلمرابيبونج
لامشزانيمزرسنيا.تساهدوباسرفتقاطوتخسهشيمهيبونجيهكفياهلمرزانتشذگ.تسا
نمشديهلمحيلصاياهروحمزايكييبونجيهكف.دسريمهبازچهببونجزاويناهرشيهقطنمهب
،هخركيهناخدورهبدوخندناسرونآزاروبعابتسناوتقارعهكديآيمرامشهبنارياكاخهبيثعب

رارقديدهتدروماركشميدناـزاوهايهداجدهد.
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اين اشتباه راه بردي، مي توانست کمبود نيروهاي خودي و تجهيزات را تا 
حدي جبران كند. همچنين زمين اين منطقه، تا حد زيادي بر کاهش برتري 

تسليحاتي و زرهي دشمن تأثيرگذار بود.1
حد فاصل پاسگاه فکه تا تنگه ي چزابه2 به عنوان محور اصلي عمليات انتخاب 
گرديد. مبدأ و مقصد عمليات تعيين شد. نيروهاي ايراني بايد در منطقه اي به 

عرض تقريبًا چهل و عمق حدود شصت کيلومتر پيشروي مي کردند. 
در امتداد خط مرزي و حد فاصل پاسگاه فکه تا تنگه ي چزابه، پاسگاه هاي 
فکه ـ دويرج ـ طاووسيه ـ ُرشيديه ـ صفريه و سوبله در خاك ايران قرار دارد. 
پاسگاه فكه در مقابل پاسگاه الفکه عراق و در انتهاي جاده ي چنانه به فكه، 

يكي از نقاط حساس و استراتژيك براي دو طرف به حساب مي آمد. 
راه ارتباطي اين پاسگاه به چنانه، دسترسي به رودخانه ي كرخه و همچنين 
جاده ي اهوازـ  انديمشك بر اهميت فوق العاده ي نظامي اين پاسگاه مي افزود.

شاهد  بارها  و  بارها  نيز،  جنگ  ابتداي  روزهاي  همان  در  فکه  پاسگاه 
رشادت ها و دالوري هاي نيروهاي مدافع خود بود و چندين بار بين نيروهاي 
خودي و دشمن دست به دست شد. اما در نهايت اين پاسگاه، به دليل غلبه ي 
تجهيزات نظامي دشمن سقوط کرد و مدافعان آن عقب نشيني كردند. پاسگاه 
طاووسيه در مقابل پاسگاه التحرير عراق، در جاده ي مرزي و پس از پاسگاه 

دويرج به سمت چزابه و پس از آن پاسگاه ُرشيديه قرار داشت.
ياربديابهكدندوبهديسرهجيتننياهبناضمرتايلمعيهبرجتهبهجوتابناريايماظنناهدنامرف.1
دناوتنزيننمشدياهكناتوهتشادندوجولكشيثلثمياهزيركاخهكدوشباختناينيمزتايلمعنيا
تايلمعردنينچمه.تخاسيممهارفيبوخهبارناكمانياهكفندوبيلمر.دنشابهتشادرونامتردق
اهرتموليكدندوبهتسناوتنارياياهورينديدرگناتسبرهشيزاسدازآهبرجنمهكسدقلاقيرطدنمرفظ
.دشهدادصيخشتتايلمعياربهقطنمنيرتبسانمهكفايازمنياهبهجوتاب.دننكيورهدايپلمررد
،قاتوزگهوبناششوپابرقمعلگنج،روه،كرحتمويلمرياههپتهلمجزاهقطنميعيبطضراوع
تردقزايدايزدحاتوهتشادمهميشقنيماظنياهتايلمعردنشندشهتشابنازالصاحياهيدنلب

يمنمشديهرزرونامكاهد.
مهمياهروحمزا يكي ناونع هب غادشيمتاعافترا بونجرد»هبازچ«كيژتارتسا و مهميهگنت .2
هقطنميهداعلاقوفكيژتارتساتيمهاربقارعناسيمناتساونارياناتسزوخناتسايتلاصاومافزود.
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پاسگاه رشيديه در مقابل پاسگاه الرشيد عراق قرار داشت. در نزديكي اين 
»تپه هاي  به  زيادي وجود داشت که  تپه هاي رملي  ايران،  پاسگاه در خاک 
دوقلو«1 شهرت پيدا کرد. ارزش نظامي اين تپه ها به قدري بود كه دشمن در 
روي آن و اطرافش، خطوط پدافندي محكمي ايجاد نمود. يکي از محورهاي 
مهم و حساس اين عمليات، حد فاصل دو پاسگاه طاووسيه و رشيديه و در 
اطراف همين تپه هاي دوقلو بود. پاسگاه سوبله هم به عنوان قديمي ترين پاسگاه 
قديم االيام  از  پاسگاه  اين  مي رفت.  شمار  به  چزابه  تنگه ي  در  ايران  مرزي 

دروازه ي مهمي براي عراق و ايران بود. 
دشمن از همان ابتداي جنگ با تصرف اين پاسگاه و تسلط بر تنگه ي مهم و 

استراتژيك چزابه توانست شهرهاي بستان و سوسنگرد را اشغال کند.2
اين  ميزباني  براي  که  بود  منطقه اي  خاكي ترين  و  آسماني ترين  فکه  اما 
دوران حماسه  آن ها كه  و حتي  بسيجيان،  از  بسياري  انتخاب شد.  عمليات 
اعتقاد را دارند كه؛  اين  نهادند،  بعد بر خاك فكه قدم  را نديدند و سال ها 
همان طور که راز انتخاب سرزمين كربال براي آن حماسه ي عظيم، تا كنون 
به صورت كامل براي اهل راز مكشوف نشده، شايد ّسر انتخاب اين نقطه از 

زمين نيز حكايتي ديگر داشته باشد!!
جداي از جغرافياي نظامي منطقه، فكه داراي يك عظمت و جايگاه ويژه اي 
است. رمل هاي تشنه ي فكه بي ارتباط با خاك تفتيده و سوزناك كربال نيست. 

تنها خون شهداي مظلوم توانست به آن ها ارزشي غير قابل توصيف دهد. 
سرزمين فكه با رمل هاي سوزان خود چنان ارزشي يافت كه خاك مقدسش 

سجده گاه فرشتگان و ملكوتيان و زمينيان گرديد.

زاورتدنلبهيقبزااهنآنايمردهپتودهكيلمرياههپتهعومجمهبتايلمعتاعلاطاياههچب.1
يمولقودياههپت،دوبهدهاشملباقروديهلصافگفتند.

زابيملاسانهيمشوغآهب1360هامرذآمهدردسدقلاقيرطدنمرفظتايلمعردناتسب.2گشت.
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براي آماده سازي طرح عملياتي، برنامه ريزي هاي دقيقي صورت گرفت. 
اين  تقريبًا همه ي يگان هاي رزم از سراسر کشور، خود را براي حضور در 

عمليات به منطقه رسانده بودند. 
اصل غافلگيري يکي از عوامل بسيار مهمي بود که در عمليات هاي پيشين، 

پيروزي هاي گسترده اي براي رزمندگان اسالم در پي داشت. 
براي پيروزي در اين عمليات هم، رعايت غافلگيري ضروري به نظر مي رسيد. 
تجهيزات،  و  تاکتيک  رزم،  سازمان  عمليات،  مکان  و  زمان  در  غافلگيري 

مي توانست با سردرگم کردن دشمن، موجبات پيروزي را فراهم نمايد. 
فرماندهان تصميم داشتند در عمليات والفجر مقدماتي هم دشمن را در 

انتخاب منطقه ي عملياتي و سازمان رزم غافلگير کنند. 
از اين رو با انتخاب منطقه ي رملي فکه و تغيير گسترده در سازمان رزم، 

دست به تغييرات گسترده اي در طراحي عمليات زدند.
پس از عمليات هاي مسلم بن عقيل1 و محرم2در سازمان رزم سپاه تغييرات 
تروص1361/7/9خيراتردو7لضفلاوباايزمرابراموسينايميههبجردليقعنبملسمتايلمع.1
نيا.دوبقارعيلدنمرهشديدهتويزرمتاعافترانيمأت،راموسيزاسدازآتايلمعنيافده.تفريذپ
عبرمرتموليكدص.ديسردوخفادهاهبدشيمتيادههاپسوشتراكرتشميهدنامرفابهكتايلمع
،ديشر(.دمآردملاساناگدنمزرفرصتهبقارعكاخزازينعبرمرتموليكيسودشدازآنارياكاخزا

)1391،58
يهقطنمردتايلمعنيا.تسا5يلابركمساابلابركياهتايلمعهلسلسزايكيمرحمتايلمع.2
لااًْهوقلاولوحلازمراب22:08تعاسردو1361/8/10خيراتردهكفاتنارلهدبونجردونايسوم
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ساختاري زيادي به وجود آمد. 
سپاه توانست با سازماندهي نيروهاي بسيجي و داوطلب مردمي، تيپ ها را 

به لشكر تبديل كند. 
صاحب  سوم  سپاه  گرديد.  تشكيل  سپاه  سه  و  تبديل  سپاه  به  لشکرها 

الزمان)عج(، يازده قدر و هفت حديد آماده عمليات شد.
قرار بر اين شد كه يگان هاي رزمي سپاه به عنوان خط شکن وارد عمل شده 
و در مراحل بعدي با ورود نيروهاي ارتش، پيروزي کامل شود. براي اجراي 

اين عمليات سه قرارگاه نجف اشرف، کربال و فجر تشکيل شد. 
قرارگاه نجف در سمت راست فکه و در محدوده پاسگاه فکه تا رشيديه 

ماموريت اصلي عمليات يعني شکستن خط را بر عهده داشت. 
قرارگاه كربال در سمت چپ و از ُرشيديه تا چزابه به عنوان تک پشتيبان 
و قرارگاه فجر در شمال فکه1 به عنوان عمليات فريب، كار شناسايي خود را 
ردنيرمحيزرمياههوكوتاعافترايزاسدازآتايلمعنيافده.دشزاغآ3يربكبنيزايللهاب
ناريايزرمنوربياهتايلمعزايكي،مرحمتايلمع.دوبنارلهداتهكفنيبيهقطنمردونارلهدبونج
ناگدنمزرودازآقارعشترالاغشازاتفنهاچدنچومهمعافترادنچتايلمعلوابشرد.دشابيم
كيردوقفومروحمراهچردتايلمعنيا.دندشفرشم،قارعيتاكرادتيهداجوبيطكرهشربملاسا
سپ.دزمقراهههبجرداريمهميزوريپوديسردوخفادهاهدمعهبمرحمتايلمع.دنامماكانروحم
نيبرداريزوريپهبديماتسناوتتايلمعنيا،ليقعنبملسمتايلمعردملاساناگدنمزرتيقفومزا
مان»مرحمگرزبحتف«ارتايلمعنيا)هر(ينيمخماما،ساسانيمهرب.دهدشيازفاروشكنلاوئسم
1361/8/12ردهاپسلكهدنامرفمرحمتايلمعنتفايناياپاب)180،17دلج،مامايهفيحص(.دنداهن
تايلمعنياردملاساناگدنمزرياهيراكادفشرازگوديسر)هر(ماماروضحهبنارامجيهينيسحرد
ملاساناگدنمزريهمههبارمملاس«:دندومرفراديدنيارد)هر(ينيمخماما.دناسرناشياعلاطاهبار
تردقابودنريگبارنازواجتمنيارخآياهسفنودنشابلديوق،دنشابيوقاهنآهكدييوگبوديناسرب
،مرحمتايلمعزاسپ)77،ص،17دلج،مامايهفيحص(».تساامشنابيتشپدنوادخهكدننكلمع
دياب،دنوربههبجهبدنرادتردقهكيدارفايهمهرضاحلاحرد«:دندومنملاعايياوتفردينيمخماما
هبتسابجاو،درادزايناهنآهبههبجهكدندادصيخشتهچنانچودننكهعجارملوئسمتاماقمهب

304،1391،ييلاع(».تسامدقميرگيدراكرهربودنوربههبج(
هاپسلماششترازايفطلگنهرسوهاپسزايرفعجزيزعكرتشميهدنامرفهبفرشافجنهاگرارق.1
18پيت،رصن5ركشل،اروشاع31ركشل،9للهالوسردمحم27ركشل:رماتحتياهناگيابردق11
7ادهشلاديس21لقتسمپيت،7قداصماما139پيت،7اضرماما21پيت،7همئلااداوج

زاراقفلاوذ58پيت،يهرز16ركشلوهاپسزاارتش.
بحاصموسهاپسلماششترازاماكژدگنهرسوهاپسزايياقبديجمكرتشميهدنامرفهبلابركهاگرارق
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آغاز کردند. 
براي  مرحله  سه  در  تا  داشت  مأموريت  فجر  قرارگاه  عمليات،  در طرح 

عمليات اقدام نمايد. 
در مرحله ي اول پاسگاه هاي مرزي ايران را آزاد نمايد و با عبور از کانال هاي 

سه گانه ي دشمن، پشت جاده ي آسفالت مرزي عراق1 پدافند کند.
در مرحله ي دوم، پيش روي را به سمت خاك دشمن ادامه داده و خود را 

به ساحل هورالسناف برساند. 
در مرحله ي سوم، پس از تأمين ساحل، به نيروهاي قرارگاه کربال ملحق 

شده، به سمت العماره پيش روي نمايد. 
همين مأموريت نيز براي قرارگاه کربال، نيز تعريف شد. 

شهر  سمت  به  نجف،  قرارگاه  نيروهاي  با  بايد  مرحله  آخرين  در  آن ها 
العماره پيش روي نمايند.2

كار آماده سازي نيروها آغاز شد. پياده روي هاي شبانه، مانورهاي عملياتي 
و...

همه ي نيروها خود را براي اين عمليات آماده كردند. نام عمليات به خاطر 
ايام اهلل دهه ي فجر، به نام »والفجر« تعيين شد.

يبانبيلع17ركشل،7نيسحماما14ركشل،فجن8ركشل:رماتحتياهناگياب)جع(نامزلا
پيت،سدقو7للهاراث41ركشل،7مشاهينبرمق144لقتسمپيت،لابرك25ركشل،7بلاط

زا16ركشلزايهرز2پيت،هدايپ84پيتوهاپسزا7نسحماما15ورصعيلو7ارتش.
لماششترازايدعسينسحگنهرسوهاپسزايكدوريبندمحمكرتشميهدنامرفهبرجفهاگرارق

زايهرز37پيت،7هزمح21ركشلوهاپسزارجف7ركشلارتش.
كاخردينشيهداجوقارعكاخردتلافسآيهداج؛تشاددوجوهداجودنارياوقارعيزرمطخرد.1ايران.

79،1389،ينيسح.2.



راز كانال كميل26

شناسايي

شناسايي دقيق، يکي از عوامل بسيار تأثيرگذار در برنامه ريزي، تصميم گيري 
و در نهايت پيروزي يک عمليات محسوب مي شود. 

عمليات والفجر هم از اين قاعده مستثني نبود. بدين ترتيب پس از تعيين 
منطقه و هدف عمليات، شناسايي ها کليد خورد. 

اما شناسايي در ميان رمل ها بسيار سخت و طاقت فرسا بود. دشت و رملي 
بودن زمين، ديد کامل دشمن بر منطقه و همچنين گرماي طاقت فرساي هوا 
در طول روز و سرماي استخوان سوز آن در شب هاي زمستان، کار شناسايي را 

بسيار سخت و طاقت فرسا مي کرد. 
عالوه بر اين موارد، جاي پاي نيروهايي كه براي شناسايي به سوي دشمن 
مي رفتند، بر روي رمل ها باقي مي ماند و دشمن را از حضور نيروهاي اطالعاتي 

مطلع مي كرد.
مشكل ديگر اين بود كه نيروهاي شناسايي تنها چند ساعتي در شب براي 
جمع آوري اطالعات فرصت داشتند. آن ها با روشن شدن هوا بايد خيلي سريع 

منطقه را ترک مي کردند.
نيروهاي شناسايي براي رسيدن به نيروهاي خودي، بايد مسافتي حدود ُنه 

کيلومتر را در رمل ها طي مي كردند و به عقب بازمي گشتند.
در اين ميان اگر امکان بازگشتن به عقب به هر دليلي ميسر نمي شد، آن ها 

ابراهيم هادي و نيروهاي اطالعات سپاه 11 قدر
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ناچار بودند کار را به طور کامل متوقف کنند و روز را در منطقه و در ميان 
رمل هاي سوزان بگذرانند. 

آن ها بايد جاي پاي خود را از بين مي بردند و براي مخفي ماندن از چشم 
دشمن، در بهترين نقطه مخفي مي شدند. 

کمبود آب و غذا، احتياج به قضاي حاجت و تهديدهاي طبيعي از جمله 
قصه ي  بخش هاي  تلخ ترين  از  کشنده،  و  سمي  عقرب هاي  و  مارها  وجود 

شناسايي بود! 
عقرب هاي  گزش  مورد  شناسايي،  حين  در  رزمنده اي  اگر  اينکه  تلخ تر 
سمي، مارها و  و يا مورد اصابت تيرهاي سرگردان شليک شده از سوي دشمن 

قرار مي گرفت، حتي امکان فرياد کشيدن هم برايش ميسر نبود! 
اگر رزمنده اي نيز به شهادت مي رسيد، مابقي نيروها بايد پيکر شريف او را 

شبانه در ميان رمل ها بر دوش بگيرند و با مشقت فراوان به عقب بياورند!
روز،  در  دشمن  شناسايي  بالگردهاي  و  هواپيماها  جوالن  اين،  بر  عالوه 
قدرت هر گونه ابتکار و سرعت عمل را از نيروهاي شناسايي سلب مي کرد. 

مشكل ديگري كه در شناسايي منطقه ي فكه با آن روبه رو بوديم، حضور 
منافقين براي كمك به ارتش عراق بود. 

از همان ايام سال 1361 بود كه نيروهاي منافقين، براي ضربه زدن به ايران 
اسالمي، فعاليت خود را در ارتش عراق چند برابر كردند.

عراق،  ارتش  بزرگ  پادگان هاي  در  كه  دادند  خبر  ما  نفوذي  نيروهاي 
قسمتي براي نيروهاي فارسي زبان آماده شده!

شايد بتوان به جرئت ادعا کرد که در آن شرايط سخت و طاقت فرسا تنها 
چيزي که به نيروهاي شناسايي قوت مي بخشيد، ايمان و اتکا به خداوند و 

توسل به ائمه ي اطهار 8 و قرائت همان قرآن هاي کوچک جيبي بود. 
اين معنويت برآمده از شعور و ايمان به رزمندگان اسالم تحمل سرماي 
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استخوان سوز شب هاي زمستاني فکه و گرماي طاقت فرساي روزهاي آن داده 
بود. 

آنان در سايه ي همين روح ملکوتي و الهي با همه ي تهديدهاي طبيعي و 
نظامي منطقه عاشقانه مدارا مي کردند.

مأموريت شناسايي منطقه از پاسگاه فکه تا رشيديه به سپاه يازده قدر واگذار 
گرديد. وظايف بين يگان ها تقسيم شد. 

نيروهاي اطالعات عمليات1 لشکرها مخلصانه و جان بر كف وارد ميدان 
شناسايي شدند.

اطالعات و شناخت بوميان محلي از منطقه، براي نيروهاي شناسايي غنيمتي 
با ارزش به حساب مي آمد. 

بوميان بيش از هر کس ديگري به راه هاي ناشناخته در رمل آشنايي داشتند 
و نمي شد نقش مهم آن ها را در رسيدن به هدف مطلوب ناديده گرفت. 

با وجود اين، پيدا کردن و انتخاب بوميان و عشاير شجاع، وفادار به نظام 
و داوطلب همکاري با نيروهاي اطالعات عمليات، در آن برهه از زمان، کار 

ساده اي نبود و مدت ها طول کشيد. 
بوميان  استفاده ي  مورد  راه هاي  پيدا كردن  شناسايي،  نيروهاي  مأموريت 

ريزلكشهبركشلتايلمعتاعلاطانامزاس.1بود:
تاعلاطالوئسمعمليات

هدهعربارشزومآ،ينابيتشپ،يداتسروماهبيگديسريهفيظو:يداتستنواعمداشت.
يهيلخت،نمشدياهميسيبدونشهلمجزافلتخمقرطزاتاعلاطابسكلوئسم:تاعلاطاتنواعم

...وارسازاتاعلاطابود.
هدهعرباراهكلاكواههشقنيورزاتاعلاطاندومنهدايپ،اههاگديد،اهيتشگلرتنك:تايلمعتنواعم

دارد.
امنبطقرفنكي.تساميتلوئسمناونعهبرفنكي.دنشابيمرفنراهچتايلمعتاعلاطاميتياهيتشگ

رايتخارداربشردديدنيبرودرفنكيورامشمدقرفنكي.دراددارد.
ونمشدشيارآ،نمشديورينبيترت،اوه،نيمزقيرطزادنرادتيرومأمتايلمعتاعلاطاياهورين...

رارقناهدنامرفرايتخاردوهدومنتاعلاطابسك...دهند.
يسوساج،نمشدياهميسيبدونش،يياوهياهسكعزادياب)تاعلاطابسك(روظنمنيمههبنينچمه
يرادربهرهبتياهناهيياسانشوارسازاتاعلاطايهيلخت،نمشدهاگودراهبمجنپنوتسمازعاونمايند.
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محلي در ميان رمل ها بود. 
عبور نيروها در شب عمليات تنها از همين راه ها امکان پذير بود. در راستاي 
اين هدف، سپاه يازده قدر توانست در اطراف پاسگاه ُرشيديه يك راهكار 

خوب را در منطقه ي »درب1 ديه« شناسايي کند. 
از سوي ديگر بچه هاي شناسايي در فاصله ي نهر شافه تا پاسگاه فکه، هفت 
رديف کانال با موانع بسيار از جمله انواع سيم خاردار، انواع مين و بشکه هاي 

فوگاز شناسايي نمودند. 
با توجه به اطالعات به دست آمده، فرماندهان عمليات عماًل از اين محور 

صرف نظر و آن را از طرح عمليات خارج كردند.
مسير بعدي که در دستور کار شناسايي قرار گرفت، حد فاصل پاسگاه فکه 

تا دويرج بود که متأسفانه آن هم خيلي زود لو رفت. 
چند عامل از جمله: برخورد يکي از نيروهاي اطالعات عمليات با مين در 
حين شناسايي و در نتيجه زخمي و اسير شدن او؛ درگيري نيروهاي شناسايي با 
نيروهاي بعثي و همچنين اسارت بلدچي بومي تيم اطالعات و ... در هوشياري 

دشمن نسبت به اين محور نقش داشت. 
عراق بالفاصله پس از اين اتفاقات، با گذاشتن نيرو بر روي تپه ها، اين محور 

را در ديد و تير مستقيم خود قرار داد.
پشت پاسگاه دويرج به سمت خاک ايران نيز رمل هايي بود كه عراق تا پنج 

كيلومتر بر روي آن ها ديد و تير مستقيم داشت. 
عالوه بر اين، جاي پايي که از عبور نيروهاي شناسايي در اين رمل ها باقي 

مي ماند، عماًل باعث شد از شناسايي اين محور صرف نظر شود.
نيروهاي  به آن ها،  نسبت  مناطق و هوشياري دشمن  اين  لو رفتن  از  پس 
شناسايي به ناچار به سمت جنوب فکه رفته و كار شناسايي خود را در نزديكي 

يمبرديروبعهارهبيموبمدرم.1گويند.
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پاسگاه طاووسيه آغاز کردند. 
حد فاصل پاسگاه طاووسيه تا رشيديه يك مسير خوب براي عشاير محلي 
به نام »درب ديه« قرار داشت. در اين فاصله، زمين منطقه ي فكه به صورت 

طبيعي و کاماًل محسوس به دو قسمت تقسيم مي شد. 
از جاده ي مرزي تا عمق خاک ايران، زمين ها به صورت رملي و حركت در 
آن بسيار سخت بود. اما درست از مرز ما تا عمق خاک عراق، زمين ها خاك 

ُرسي بود. اين طبيعت نا هماهنگ زمين، کار شناسايي را سخت تر مي کرد.
قرار  خاص  گروه  دو  استفاده ي  مورد  جنگ  از  قبل  ديه«  »درب  محور 

مي گرفت؛ عشاير بومي و افراد فرصت طلب. 
عشاير براي عبور دام هايشان و افراد فرصت طلب براي قاچاق کاال و انسان 

از اين محور استفاده مي کردند. 
در زمان جنگ نيز منافقين با استفاده از همين محور به خاک عراق رفت و 

آمد مي کردند. 
در محور درب ديه چندين خال1 يا راه هاي باريك شناسايي شد. خال هاي 

چومو، يمل عمران، جديد، طاووسيه و رشيديه. 
»خال چومو« به دليل نفوذ منافقين خيلي زود لو رفت. در اين خال، ده نفر 
از بچه هاي اطالعات عمليات در كمين دشمن گرفتار شدند. در اين درگيري 

پنج نفر از بچه ها شهيد و بقيه به اسارت در آمدند. 
تلويزيون عراق هم براي تضعيف روحيه ي رزمندگان اسالم، همان شب 

اقدام به پخش تصاوير آن ها کرد. 
چهره ي زشت و كريه نفاق2 در لو رفتن اين محورها كه با زحمت و تالش 

بسيار شناسايي مي شد، نقشي پررنگ داشت. 

ناشياهمادورياشعروبعلحمهكلمررديكيرابياههارهروك.1است.
يتمدخشوخاهراب،قلخنيقفانمنامهاينيدهاجمنامزاس،نارياهيلعقارعيليمحتگنجلوطرد.2

يزرابشقنتايلمعنيايماكانردرودزمياهورينونيقفانم.دندادناشنمادصهباردوخداشتند.
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در جريان شناسايي خال جديد نيز يکي از منافقين توانسته بود با نفوذ در 
بين نيروهاي اطالعات عمليات، کالک ها و اطالعات محورهاي عملياتي را به 

دست آورده و به عراق پناهنده شود!
به رغم تالش هاي خستگي ناپذير نيروهاي شناسايي، متأسفانه دشمن هوشيار 

شده و نسبت به تقويت نيروهاي خود و افزايش موانع اقدام کرد. 
هوشياري دشمن و افزايش موانع و سنگرهاي کمين باعث شد تا رزمندگان 

اسالم نتوانند تا عمق دشمن را شناسايي کنند!
چون  مستحکمي  موانع  وجود  از  نتوانستند  هم  عمليات  شب  تا  آن ها 
خاکريزهاي ب شکل و سنگرهاي آن و کانال هاي جديداالحداث، اطالعاتي 

کسب کنند. 
زمين،  روي  طبيعي  عوارض  عدم  و  منطقه  بودن  رملي  ديگر  طرف  از 

فاصله ي نيروهاي خودي را با دشمن زياد کرده بود.
براي  را  دشمن  مواضع  قلب  به  نفوذ  امکان  مشخص،  تماس  نبودن خط 

نيروهاي شناسايي فراهم نکرد. 
لذا تحرکات و مواضع دشمن به صورت دقيق مورد شناسايي قرار نگرفت! 

روزها به سردي سپري مي شد. 
با دقت از  اما نيروهاي شناسايي در آن شب هاي سخت و سرد زمستان، 
هر روزنه اي براي نفوذ به مواضع دشمن بهره مي گرفتند تا بتوانند اطالعات 

بيشتري به دست آورند. 
باقي  عمليات  تا شب  چنداني  زمان  برنامه ريزي هاي صورت گرفته،  طبق 

نمانده بود. 
فشار روحي و رواني ناشي از شناسايي هاي ناقص، بيش از همه بر قلب 

فرماندهان سنگيني مي کرد. 
آنان براي قوت قلب خود و رسيدن به سکينه ي الهي عزم خود را براي 
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ديدار ولي خدا، امام مهربان امت جزم کرده و عازم تهران شدند. 
تنها »حسن باقري«1 مسئول اطالعات عمليات قرارگاه کربال و چند نفر ديگر 
ماندند تا شخصًا آخرين شناسايي ها را به طور دقيق تر از نزديک رصد کنند. 

ولي متأسفانه در نهم بهمن 1361 و در حين شناسايي، حسن باقري و مجيد 
بقايي به شهادت رسيدند.

همه ي نيروها از عمليات بزرگي كه كار جنگ را يك سره خواهد كرد 
حرف مي زدند.

نداشتند،  اطالعي  دشمن  مواضع  عمق  از  اينكه  از  فرماندهان،  برخي  اما 
نگران بودند.

موشك هاي  مواضع خود،  پشت  در  دشمن  كه  شد  اعالم  ايام  همان  در 
پيشرفته ي ضد هوايي سام هفت را مستقر كرده كه قاتل هواپيماهاي جنگنده ي 

ما بود!

رديرقابنسحتيصخش،سدقمعافدنارودناسانشراكوهبتريلاعناهدنامرفزايرايسبمعزهب.1
رمعزاهام28اهنتوا.درادياهدننكهريخششخرد،سدقمعافدنارودناگبخنوصخاشدارفانايم
يوتيصخشيهرابردنارظنبحاصهاگرهاما،دنارذگلطابهيلعقحدربنياهههبجرداردوخلصاحرپ
ردپ،حارط،تسيژتارتسا،شوهابرايسب،زغمتشرد،هغباندنناميباقلاوينيوانعابوازادننكيمتبحص
رديرقابنسحديهش.دنهديمرارقنيسحتدرومارواشنموتيصخشوهدركداي...وهاپسردگنج

رپاهنامسآهبهكفرد1361هامنمهبمهنردودشناتسزوخدراو1359رهملواگشود.



دوكوهه

بود. هر  نشاطي وصف ناپذير  و  از شور  نيروهاي خودي آکنده  اردوگاه 
يک از نيروها، خود را در آستانه ي امتحاني عظيم مي ديد. تمرينات گسترده و 

شبانه روزي، آن ها را براي شروع عمليات آماده مي کرد.
راهپيمايي هاي طوالني در مسافت هاي 40 تا 45 کيلومتري همراه با همه ي 
براي کسب  تمرينات  اين  از  تنها بخشي  نظامي و حمل مهمات،  تجهيزات 

آمادگي الزم شب عمليات بود.
کوره ي  در  نيز  نيروها  روح  جسماني،  سخت  تمرينات  اين  کنار  در 
عاشورايي  زدن هاي  سينه  و  توسل  و  کميل  دعاهاي  مي شد.  آب ديده  تقوا 
دوکوهه1، تنها نيروي محرکه و دلخوشي رزمندگان اسالم پس از خستگي 
و کوفتگي هاي بدن و پاهايشان بود. کمتر کسي پيدا مي شد که از جراحت 

پاهايش ناراحت باشد. 
پير و مرادشان راه و روش معامله با خدا را به آنان به خوبي آموخته بود. 
همه ي نيروها تالش مي كردند بيشترين آمادگي را براي عمليات كسب كنند؛ 
چون اعالم شده بود كه فقط نيروهاي جوان و پرانرژي كه قدرت الزم را 

دارند در اين عمليات شركت خواهند كرد.

ترواجمردوكشميدنارهشيبرغلامشيرتموليكراهچردهكتسايناگداپوهقطنممانههوكود.1
وهديدشزومآ،تايلمعتهجناگداپنياردملاساناگدنمزر.درادرارقدابآمرخـكشميدنايهداج

.دندشيمميسقت
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خوب به ياد دارم كه غروب ها و پس از پياده روي هاي طوالني و هنگام 
مراجعت به دوکوهه، تازه يک عشق بازي عاشقانه آغاز مي شد. 

بعضي ها به عشق گمنامي، آرام آرام درحالي که پتو به سر گرفته بودند، قدم 
به صبحگاه دوکوهه گذاشته و در درياي بيکران اخالص و گمنامي، غسل 
طهارت و پاکي مي کردند. آنان زنگار جان شسته و خلوتي عارفانه را با معبود 

آغاز مي كردند.
استغفار  بوده،  پشيمان  و  نادم  گذشته  گناهان  از  امام،  مظلوم  بسيجيان 

مي کردند و در طلب وصال محبوب مي سوختند.
همه ي دنيايشان شده بود گمنامي! آرزوهايشان بر خالف مردم شهر، رنگي 

ديگر به خود گرفته بود.
آنان مجنون وار در جست وجوي محبوب، خود را آواره ي صحراي عشق 

و بال کرده بودند و از اين آوارگي لذت مي بردند. 
همه ي  نداشت.  جايگاهي  کوچکش  آرزوهاي  و  دنيا  زندگي شان  در 
آرزويشان وصال محبوب بود، آن هم با چهره اي كه از خون سرشان خضاب 

شده بود. 
منطق عجيبي بر زندگي شان حاکم بود. در آن منطق، هر که عاشق حسين 
7 بود آرزوي شهادتي حسين گونه مي کرد. آن گونه که در هنگام شهادت 

سري در بدن نداشته باشد. 
هر که در دام عشق مادر سادات مي سوخت، طلب درک شکستن پهلو 

مي کرد!
هر که عاشق سقاي تشنه كامان، حضرت عباس بود، تمناي بي دستي و...

عجب روزگاري بود. هيچ كس با عقل دنيايي خود نمي تواند آن روزها و 
شب ها را تصور كند. 

آن ايام، گفتني و شنيدني نيست. چشيدني و ديدني بود.
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مدينه ي فاضله اي كه عرفا از آن ياد مي كردند و مي گفتند در دنياي مادي 
به وجود نخواهد آمد، ما به چشم خود ديديم. آنجا هيچ كس به دنبال نفع 

شخصي نبود. همه به دنبال ايثار و از خود گذشتگي بودند.
نيمه شب که بيدار مي شديم براي لحظاتي فکر مي کرديم که بچه ها نماز 
جماعت مي خوانند! اما هنوز ساعتي تا اذان صبح مانده بود. همه بيدار بودند. 

چشم ها از خوف خدا باراني و...
انسان تعجب مي کرد که اين بسيجي ها کي استراحت مي کنند؟

نيمه شب هاي دوکوهه، هنگام روز چونان  زاهدان  بود که همين  عجيب 
شيري درنده مي غريدند.

دندان ها را محکم به هم مي فشردند و در تمرينات سخت، محکم و استوار 
و نستوه پا بر زمين مي کوفتند. آنان به درستي مصداق همان آيه ي شريفه ي 

»اشداء علي الکفار و رحماء بينهم«1 بودند. 
و  را مشعوف مي کرد  صداي خنده و شوخي هايشان، روزهاي دوکوهه 

قهقهه ي شبانه شان سکوت شب هاي دوکوهه را مبهوت!
در کارزار مبارزه و جهاد، ياران خميني )ره( کمتر به نتيجه مي انديشيدند. 
آنچه برايشان بسيار اهميت داشت اداي تکليف الهي بود. آن هم به بهترين نحو 

و اثرگذارترين شکل ممکن.
از  محض  اطاعت پذيري  و  پوالدين  اراده ي  شهادت طلبي،  روحيه ي 
شاخصه هاي ممتاز رزمندگان سلحشور اسالم در آستانه ي نبرد والفجر بود. 

عملياتي كه بعدها به والفجر مقدماتي تغيير نام يافت.

29يهيآ،حتفيهروس،دنانابرهمرگيدكيابوريگتخسرايسبنارفاكرب.1.
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تنها  افراد شدند.  انتخاب  از آخرين راه پيمايي ها، فرماندهان مشغول  پس 
کساني مي توانستند از فيض حضور در اين عمليات برخوردار شوند که  سني 

بين 17 تا 25 سال داشته و قدرت جسماني شان بهتر بود. 
از اين رو فرماندهان از ميان نيروهاي حاضر در گردان ها، نيروهاي ورزيده 

و جوان را براي شرکت در اين امتحان عظيم گلچين كردند.
پياده روي همراه با تجهيزات سنگين نظامي در رمل، کار هر کسي نبود. 

پيرمردها و نوجوانان کم  سن و سال از اين فيض محروم شدند. من خودم 
ديدم كه آن ها به پهناي صورت اشک مي ريختند.

با ملکوتيان عازم ميدان نبرد، وداعي بسيار با شکوه و  وداع جاماندگان، 
ديدني بود. پيرمردها طوري آن جوانان رشيد و سروقامت را به سينه مي فشردند 
با دلي  که گويي فرزند خود را در آغوش محبت گرفته اند. نوجوان ها هم 
و  غيرت  برادران خود درس  از  با شکوه،  وداع  آن  در  اشک بار  و  شکسته 

مردانگي مي آموختند. آخرين وداع نيروها بسيار سخت بود. 
بعد از آن خودروها وارد قرارگاه شده و نيروهايي كه خبر نداشتند، محل 

عمليات كدام منطقه است سوار شدند.
ساعتي بعد در حوالي شهر شوش به منطقه اي به نام چنانه رسيديم. بعدها 

فهميديم كه اينجا به عنوان عقبه ي نيروهاي لشكر انتخاب شده.

آمادگي
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مدتي در اين منطقه مستقر بوديم. سرماي شب هاي اين منطقه استخوان سوز 
بود. يك روز خبر رسيد كه فرمانده کل سپاه برادر »محسن رضايي« براي 
روحيه دادن به رزمندگان اسالم وارد اردوگاه شد. همه ي رزمندگان جمع 

شدند تا سخنان فرمانده را بشنوند. 
فرمانده، با خود نويد فتح و پيروزي را به همراه آورده بود. مي خواست 
دل هاي رزمندگان اسالم را به قدرت ايمان و يقين به پيروزي اسالم بر کفر 
استوار سازد. او در جمع آن مردان بي ادعا گفت: »سرانجام سپاه تصميم خود 

را گرفت، امشب کار رژيم بعثي بغداد به خواست خدا يکسره مي شود.«1
محسن رضايي مي خواست که رئيس جمهور ايران با دست پر در اجالس 
سران کشورهاي غير متعهد که قرار بود در آينده اي نزديک برگزار شود، 
حاضر شده و از موضع قدرت صحبت کند. پيروزي در اين عمليات، اين 
اجالس را تحت الشعاع خود قرار مي داد. او به رزمندگان اسالم اميدواري داد.

او گفت که مردم زجرکشيده و تحت ستم عراق نيز منتظر ورود رزمندگان 
محور  در  اسالم  رزمندگان  مسير  روستاهاي  در  عراق  »مردم  هستند.  اسالم 
حلفائيه تا العماره آماده اند تا با دسته هاي گل به استقبال ما بيايند و گوسفند 
بر سر راه ما قرباني کنند. آن ها ما را ياري خواهند داد و همراه و طرفدار ما 

هستند. آن ها لحظه شماري مي کنند تا نيروهاي اسالم به آنجا برسند.«2 
فرمانده کل سپاه ادامه داد: »امشب، سپاه حمله را آغاز مي کند و در اين 
عمليات که نبرد سرنوشت سازي است و به نام والفجر ناميده مي شود. ما تا 
العماره پيش مي رويم و در کنار دجله مستقر مي شويم و از آنجا بغداد را زير 
آتش قرار داده و آن قدر گلوله به داخل بغداد مي زنيم تا صدام تسليم شود و 

شرايط ما را قبول کند.«3

177،1383:يماطسبيدبع(.1(
.2همان.
.3همان.



بچه ها  از  تعدادي  مي كردند.  لحظه شماري  عمليات  شروع  براي  همه 
وصيت نامه مي نوشتند. بعضي ها حالليت مي طلبيدند و بعضي ديگر، به رسم 

هميشگي خود دست از شوخي و خنداندن رزمندگان بر نمي داشتند. 
هرچند بُغض سنگيني گلوها را به سختي مي فشرد، اما هر لحظه بر نورانيت 

چهره ي بسيجي ها افزوده مي شد. 
آن ها از يکديگر طلب شفاعت مي کردند و آرزوي شهادت... اي كاش 

دوربين ها بودند و آن لحظات را ثبت مي كردند. 
هرچند مي دانم كه مالئك الهي شاهد و ناظر آن لحظات زيبا بودند و اين 

تصاوير را ضبط كردند. 
من يقين دارم كه آن لحظات، خداوند به مالئك خود به خاطر خلقت 

انسان افتخار مي كرد. 
از مرگ مي شدند. همه چيز آن  استقبال  با حالتي عجيب آماده ي  آن ها 
صحنه ها زيبا بود. حتي همين اشک هاي وداعشان شيرين و سرمست کننده بود. 
همه چيز براي عشق بازي در رمل هاي فکه مهيا بود. »السابقون السابقون«1 
داشت معناي حقيقي خود را پيدا مي کرد. هر کس مي خواست به بهانه اي در 

کار خير از ديگري سبقت بگيرد.

يهروس10يهيآ.نامياواوقتردناگدنريگتقبس.1واقعه.

آخرينساعات
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اما کيلومترها عقب تر در ستاد فرماندهي عمليات، فشار روحي و رواني 
خاصي حاکم بود. 

پيروزي در اين عمليات مي توانست از لحاظ سياسي و نظامي موجب تثبيت 
قدرت نظام شود.

از اين رو اين عمليات براي مسئوالن کشور و فرماندهان نظامي از اهميت 
فوق العاده اي برخوردار بود. 

به دليل همين اهميت ويژه، شخصيت هاي لشکري و کشوري بسياري در 
موقع اعالم رمز در سنگر فرماندهي عمليات حضور پيدا کرده بودند. 

آنچه که مي توانست به اضطراب و نگراني سنگر فرماندهي پايان دهد، ذکر 
و نام حسين 7 بود. اشک براي مصيبت حسين 7 و ياران با وفايش به 

فرماندهان قوت قلب مي داد. 
از اين رو لحظاتي قبل از اعالم رمز، قرائت حزن انگيز و روح بخش زيارت 
عاشورا در فضايي آکنده از معنويت و اشک، دل هاي فرماندهان را رنگي 

ديگر زد و به آنان قوتي مضاعف بخشيد.
زمين، خود را زير چادر سياه شب آرام مخفي کرد! تاريکي عجيبي سراسر 

منطقه را فراگرفت. 
بشاش  و  نوراني  چهره ي  هرگز   1361 بهمن ماه  هفدهم  يکشنبه  شامگاه 

اصحاب آخرالزماني سيدالشهدا 7 را فراموش نخواهد کرد. 
دلشان  در  نمي توانست  چيزي  هيچ  که  )ره(  خميني  علي اکبرهاي  همان 

ترس و دلهره بيندازد. 

يرجه1403يناثلاعيبرموسوتسيبابقباطم.1قمري.



قبل از حركت، فرماندهان بار ديگر شرايط عمليات را براي ما بيان كردند. 
اين جلسه توجيهي در حضور نيروها انجام شد و هر فرمانده گردان، نيروهاي 

تحت امر خودش را با شرايط عمليات آشنا كرد.
برادر ثابت نيا فرمانده گردان كميل، شرايط را بار ديگر شرح داد و گفت:  
لشکر 27 محمد رسول اهلل 7، يکي از لشکرهاي سپاه 11 قدر است که با 

چهار تيپ در اين عمليات شرکت خواهد داشت. 
در اين عمليات حاج ابراهيم همت فرمانده و رضا چراغي معاون سپاه11 قدر 
هستند، علي فضلي فرمانده و برادر کلهر معاون لشکر 27 محمد رسول اهلل9 
مي باشند، برادر حاجي پور فرمانده و بهمن نجفي جانشين تيپ يكم عمار از 

لشکر 27 محمد رسول اهلل 9 هستند.
ما سراپا گوش بوديم و ايشان ادامه داد: در مرحله ي اول عمليات، تيپ 
عمار از لشکر ما مأموريت دارد با پنج گردان انصار، حمزه، مقداد، مالک و 
کميل در خط حمله قرار گيرد و از دو کيلومتري پاسگاه طاووسيه تا ُرشيديه 

به خط دشمن حمله کند.
ما بايد ضمن تصرف کانال ها، خنثي سازي ميادين مين و برطرف کردن 

موانع »خط پيروزي«1را تأمين کنيم.

هدشيراذگمانرامعپيتفدهفرصتياربهكتسايمسايزوريپطخ.1بود.

جلسهيتوجيهي
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به منظور انجام اين مأموريت، برادر اکبر حاجي پور )شهيد(1 فرمانده تيپ 
عمار، نيروها را به دو محور راست و چپ تقسيم و براي هر کدام از آن ها يک 

محور هجوم به دشمن ترسيم کرده.
گردان هاي انصار، حمزه و مقداد در سمت راست و گردان هاي مالک و 
کميل نيز در سمت چپ و همچنين گردان جعفر طيار هم به عنوان گردان 

احتياط سازماندهي شدند.
گردان حمزه مي بايد در محور سمت راست با خنثي نمودن کمين ها و موانع، 
راه را براي عبور گردان انصار و شکستن خط دشمن توسط آنان هموار نمايد. 
سپس گردان مقداد وارد عمل شده و با عبور از اين دو گردان و نفوذ تا 

عمق دشمن، با گردان مالک در محور چپ الحاق نمايد.
فرمانده ما مكثي كرد و گفت : اما در محور سمت چپ و مسير ُرشيديه، 
مأموريت پاکسازي موانع، تصرف تپه دوقلو و عبور از کانال هاي اول، دوم و 

سوم به گردان ما يعني کميل واگذار شده.
از كنار ما عبور  از كانال سوم عبور كرديم، گردان مالک  بايد  ما  وقتي 
کند و با گردان مقداد در محور راست الحاق نمايد تا ان شاءاهلل مرحله ي دوم 
عمليات با كمك ديگر يگان ها آغاز شود. گردان جعفر طيار هم به عنوان 
گردان احتياط، در فاصله اي دورتر از ما مستقر شده تا در مواقع لزوم و خطر، 

براي ياري و کمک نيروهاي عمل کننده اعزام شود.
ُنه  از  پس  بايد  عمار  تيپ  نيروهاي  كه:  بود  اين  ايشان  صحبت  آخرين 
کيلومتر پياده روي در رمل، خود را به سمت راست پاسگاه رشيديه رسانده و 
در آنجا با کمک بلدوزر و لودر، خاکريز زده و پدافند کند. لودر و بلدوزرها 
نيز براي احداث خاکريز در منطقه ي درب ديه )نقطه ي شروع( مستقر شده و 

منتظر دستور هستند.
ميظعضيفهبيرگيدنامزردويدعبياهتايلمعردروكذمدرفهكتساموهفمنادب)ديهش(.1

هدمآلئانتداهشاست.



حركت

آنچه فهميديم و فرماندهان تأكيد مي كردند اين بود كه گردان كميل از 
تيپ عمار بايد در شب اول، حتي المقدور بدون درگيري با کمين ها، از موانع 
و ميادين مين و کانال ها عبور کند و پس از رسيدن به پشت جاده آسفالت1، 

در آنجا خاکريز زده و پدافند کند. 
در سمت راست ما، يک تيپ از لشکر عاشورا و در سمت چپ نيز، يک 

تيپ از لشکر نجف اشرف قرار داشتند. 
نقطه رهايي 2 تيپ عمار و تيپ سمت راست آن )تيپ لشکر عاشورا(، 

منطقه ي »درب ديه« بود.
نام  به  به جايي  و  از درب ديه حرکت کرد  بود كه گردان کميل  عصر 

تک درخت رسيد.
برادر حاجي پور در آنجا براي گردان ها صحبت کرد. در بين صحبت هاي 

برادر حاجي پور اتفاق عجيبي افتاد! 
از البه الي نيروها يک گلوله آرپي جي دوزمانه به سوي آسمان شليک شد 

و در آسمان منفجر شد!
اين مي توانست يك عالمت براي نيروهاي دشمن باشد!

قارعيزرميهداجتلافسآهداج.1است.
طخزاهدنمزريياهريهطقنرد.دنيوگيميدوخطخدحنيرخآهبيياهريهطقنيماظنفرعرد.2

يمنمشدتمسهبوهدشادجيدوخرود.

آخرين صحبت برادر ثابت نيا براي نيروهاي كميل
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با اين شليك يك باره همه چيز به هم ريخت. برخي با بدگماني به اين قضيه 
نگاه مي كردند. 

شخصي که آرپي جي را شليک کرده بود جلو آمد و معذرت خواهي كرد 
و گفت که اشتباهي شليک کرده. 

در صورتي كه فرماندهان بارها به ما اعالم كرده بودند كه قبل از رسيدن به 
مواضع دشمن هيچ سالحي آماده ي شليك نباشد.

بعد از صحبت هاي برادر حاجي پور »ابراهيم هادي«1 روضه خواند. 
معرکه ي  در  را   7 سيدالشهدا  نام  عطر  دل انگيزش  و  محزون  صداي 

جنگ پخش کرد. 
او غريبانه و با سوز عجيبي مي خواند: امان از دل زينب 3؛ چه خون شد 

دل زينب 3! 
ابراهيم از  سينه زني روح انگيز او، حال و هواي بچه ها را دگرگون کرد. 

وفاداري ياران ابي عبداهلل 7 خواند و از اسارت عمه ي سادات! 
بچه ها گفت:  به  رو  پرصالبتش  و  با صداي محزون  هم  پايان روضه  در 
»بچه ها امشب يا به ديدار يار مي رسيد يا بايد مانند عمه ي سادات، اسارت را 

تحمل کنيد.«2
بالفاصله نيروها از جا بلند شدند حركت گردان ها آغاز شد. 

شرهطمدسجنونكاتودشرثلاادوقفمتايلمعنياردهكدوبيدارفانيرتصخاشزايداهميهاربا.1
رد.دوشگناهجهبهديدنارهتناسارخناديميلاوح1336لاستشهبيدرالواردوا.تساهتشگنزاب
يقتدمحمهملاعريظنيداتسايدرگاشويهارمهويملاساتدحوناناوجتئيهردروضح،يناوج
لوغشمنارهترازابردراكهب،ملعليصحتنامزمهوا.دوبرثؤمميهاربايتيصخشدشرردرايسبيرفعج
لها.ديدرگتمدخهبلوغشمشرورپوشزومآنآزادعبويندبتيبرتنامزاسردبلاقنازاسپ.دوب
يتشكولابيلاورد.دوبهتفرگدوخهبيناولهپيوخومارم،يناولهپويناتسابشزرواب.دوبشزرو
هناناجتمواقمزورششزاسپ)1361نمهب22(يتامدقمرجفلاوتايلمعردماجنارس.دوبريظنيب
عوجرديعسديهشنيايگدنزومارم،تيصخشردهعلاطمتهج(.ديدناروايسكرگيدودشهنادواج

ربملاسباتكهبدينكابراهيم(
:ميهارباربملاس(دندشدوقفمايديهشايدناوخهضورناشياربيداهميهارباهكيياههچبرثكاًابيرقت.2

)204،1390
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پس از آن بيعت روح انگيز، نيروها پرانرژي و با صالبت به سوي مواضع 
دشمن حرکت کردند. 

ساعت شش عصر بود. سکوت همه جا را فراگرفت. خط اول دشمن با 
نقطه ي رهايي ُنه کيلومتر فاصله داشت. 

و  تمريني سخت تر  بار  اين  اما  فرارسيد،  ايستادگي  تمرين  آخرين  زمان 
سنگين تر. 

پل هاي  حمل  و  نظامي  کامل  تجهيزات  با  رمل ها  در  بار  اين  راهپيمايي 
پيش ساخته ي سنگين1.

اين آزمون اراده و قدرت ايمان بود. رزمندگان اسالم مي بايست پس از 
طي اين مسافت در ساعت مقرر به محل هاي تعيين شده رسيده و به صورت 

هم زمان، حمله ي برق آساي خود را آغاز مي کردند. 
قرار بود در جاي ديگري براي نماز توقف كنيم اما اعالم شد كه دير شده و 

همين طور كه در حال حركت هستيد نماز مغرب و عشاء را بخوانيد.
در حال حركت بوديم كه همه نيت كرده و نماز را آغاز كردند. از ستون 

نيروها زمزمه سوره حمد و توحيد بر فضا حاكم شده بود. 
تماشاي  به  عرشيان  تمام  كه  مي كرد  احساس  انسان  بود.  نمازي  عجب 

عشق بازي اين ياران آخرالزماني، با پروردگار نشسته اند.

هدشهتخاسويحارطاهلاناكزاروبعياربيگدنزاسداهجطسوتهكييلاولوهكتهسيياهلپ.1بود.
راهچطسوتوهدشعمجرگيدكييورنآياههكتودوبرتمكينآضرعورتمششاهلپنيالوط

يملمحيتخسهبرفنشد.



وقتي در چنانه بوديم، به ما گفتند كه ممكن است دو روز به شما تجهيزات 
و تداركات نرسد، براي همين بيشتر نيروها، جيره ي جنگي و چندين خشاب 

و نارنجك اضافه با خود برداشتند. 
از حركت نيروها چيزي نگذشته بود كه همگي احساس خستگي كردند. 

حركت روي خاك رملي فكه،آن هم با تجهيزات اضافه، بسيار سخت بود.
موقع حركت قرار بود دو نفر پل هاي پيش ساخته را حمل کنند، اما پل ها به 
قدري سنگين بودند که حتي چهار نفر هم نمي توانستند آن ها را حمل کنند. 

راهپيمايي در رمل و حمل تجهيزات نظامي و انفرادي به خصوص پل ها 
درکاسته شدن توان جسماني رزمندگان تأثير بسياري داشت. 

در اين ميان بهرام درخشان، عرب عامري، حسن زعفران و ابراهيم هادي 
بيش از ديگران با ايثار مثال زدني در حمل پل ها کوشش کردند.

به خاطر اين مشکالت، بچه ها از زمان بندي عمليات عقب ماندند. نيروها 
سرعت خود را زياد كردند و همين باعث شد كه برخي عقب بمانند.

با همان ظاهر ساده  ابراهيم هادي  به ياد دارم كه در آن تاريكي،  خوب 
و شلوار كردي و چفيه ي عربي بر دوش، كنار ستون ايستاده بود و به بچه ها 
روحيه مي داد. ابراهيم هادي مدام از بچه ها مي خواست تا با گفتن ذکر و بردن 

نام مبارک ائمه ي اطهار 8 از آن ها مدد بگيرند.

خاكرملي
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طبق طرح عمليات قرار بود در اين منطقه، پنج گردان با هم حركت کنند؛ 
لذا پنج ستون از رزمندگان اسالم در جوار يکديگر حرکت مي کردند. 

براي جلوگيري از آميختگي اين صفوف با يکديگر و گم  شدن افراد، از 
طناب رنگي استفاده شده بود؛ به طوري که افراد هر گردان، طناب مخصوص 

به خود را در دست گرفته بودند و حرکت مي کردند. 
اما با اين حال، خستگي شديد ناشي از پياده روي طوالني در رمل با آن 
شرايط سخت، باعث شد تا برخي از نيروها پل ها، تجهيزات و حتي اورکت، 
پتو، کوله پشتي و جيره هاي غذايي خود را در ميانه ي راه رها کنند تا بر خستگي 
غلبه کرده و از قافله عقب نمانند. اما راهپيمايي روي رمل به کندي صورت 
مي گرفت. من ديدم بعضي از نيروها، در بين راه، حتي كوله پشتي و تغذيه و 

مهمات خود را کنار مسير مي گذاشتند تا سبک بارتر به راه خود ادامه دهند. 
نيروها در يك مسير حركت مي كردند. پس از مدتي راهپيمايي، به دستور 
فرماندهان ستون متوقف شد تا رزمندگاني که عقب مانده بودند ملحق شوند 
و كسي جا نماند. در موضعي که از ديد دشمن مخفي بود، همه ي نيروها جمع 

شدند. آنجا دقايقي را به استراحت و رفع تشنگي و گرسنگي گذرانديم. 
هوا کاماًل تاريک بود. ابرهاي آسمان، تاريکي منطقه را دوچندان کرد. 
براي همين حرکت به سوي دشمن راحت تر بود؛ دستور حرکت مجدد صادر 

شد و همه ي  نيروها با صف آرايي و آرايش قبلي راه افتادند. 
مدت سه ساعت، به همين طريق راهپيمايي در رمل هاي فكه انجام شد. 
کم کم چراغ هاي روشني که از دوردست سوسو مي زد، به ما خبر مي داد كه به 
مواضع دشمن نزديک شده ايم. گه گاه، خمپاره اي و يا منوري منطقه را روشن 
مي ساخت و نور خيره کننده ي آن، همه را مجبور به خيز بر روي زمين مي کرد. 
هر سه گروهان گردان کميل، از نقطه ي رهايي به ستون به سمت مواضع 

دشمن حرکت کردند. شب هفدهم بهمن ماه بود.



فرمانده گردان براي جلوگيري از پراکندگي و گم شدن نيروها در منطقه  ي 
رملي و طوالني بودن مسير، طنابي را به دست نفر اول داده بود. 

اين طناب تا گروهان سوم کشيده شده بود و همه ي نيروها با يک دست 
طناب را گرفته بودند و حركت مي كردند. 

مواضع  به سمت  کامل  در سکوت  و  آهستگي  به  ترتيب گردان  اين  به 
دشمن حرکت کرد و موانع را يكي پس از ديگري پشت سر گذاشت.

هنگامي که گردان کميل از ديگر گردان ها جدا شد. )درست پشت قتلگاه 
كنوني فكه( به فاصله ي  دويست متري يکي از سنگرهاي کمين بعثي ها قرار 

داشتيم.
من در تاريكي و با نور انفجارها متوجه شدم که در آنجا، يک قبضه سالح 
دوشکا مستقر شده! آن قدر پايه هاي اسلحه را در زمين فرو برده بودند که به 

راحتي ارتفاع نيم متري را مورد آتش شديد خود قرار مي داد. 
بعثي هاي عراقي مستقر در اين سنگر، از نور ايجاد شده توسط خمپاره هايي 

كه شليك مي شد متوجه حرکات و نزديک  شدن نيروها شدند. تا اينكه...
يك باره يكي از آنها فريادي زد و منطقه ي  مقابل خود را زير آتش گرفت. 
غرش رگبار دوشکا، سکوت سنگين حاکم بر منطقه را  شکست. گلوله هاي 

رسام در فضا به حرکت در  آمد. 

اوليندرگيري
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نفس در سينه نيروها حبس شده بود. هركس سرش را باال مي آورد شهيد 
مي شد. لحظاتي گذشت. برادر ثابت نيا به چند نفر گفت: سريع دوشكا رو 

خاموش كنيد. اين چند نفر با نارنجك و آرپي جي از ما جدا شدند. 
آنها جلو رفتند و زماني كه سر دوشكا به سمت راست منحرف شد، يكي 
از آنها نشست و با فرياد اهلل اكبر گلوله اي شليك كرد. اين اولين درگيري 

نيروهاي ما بود. آنها موفق شدند آتش دوشکا را خفه کنند. 
اين مانع برداشته شد؛ حركت خودمان را سريع تر از قبل ادامه داديم. ما به 

كمين نيروهاي عراقي نزديک  شديم و به پشت ميدان مين آن ها رسيديم.
آنجا بود كه فرماندهان با تعجب به اطراف خود نگاه مي كردند! چيزي كه 
مشاهده مي شد اين بود كه منطقه ي عمليات، با ايجاد موانع جديد بسيار تغيير 

كرده و با نقشه ي توجيهي بسيار متفاوت است!
در اينجا درايت و قدرت فرمانده گردان كميل به كمك نيروها  آمد.  او 

براي چند لحظه به اطراف خود خيره شد تا بهترين راهكار را پيدا كند.
گردان ما به ميدان مين رسيده بود، چند نفر تخريب چي به همراه جعفر 
جهروتي در ميدان ميني كه به عمق تقريبي پانصد متر بود، معبري باز كردند.
بالفاصله فرمان حرکت صادر شد. هنوز بچه ها كاماًل براي عبور آماده نشده 

بودند كه آتش دوشكاي سنگر كمين دشمن، رو به سمت بچه ها باز شد. 
به  معبر  از داخل  نيروها متوقف شدند. يك آرپي جي زن شجاع  همه ي 
داخل ميدان مين غلتيد! البته دل شير داشت كه اين كار را كرد. چون ممكن 

بود بدنش روي مين برود و... 
بعد يك باره از جا بلند شد و با فرياد يا حسين 7 شليك كرد و سنگر 

كمين منهدم شد. نفسي به راحتي كشيديم و از جا بلند شديم. 
حركت مجدد گردان كميل آغاز شد.



موانع

به دليل شکست هاي سنگين و پي درپي ارتش بعث عراق در عمليات هاي 
قبلي، رئيس جمهور عراق کارشناسان زبده ي جنگي پيمان ورشو1 را به کمک 

طلبيد. 
صدام با کمک مستشاران نظامي، پس از بازنگري دقيق در علل شکست ها 

و ناکامي هاي ارتش اين کشور، به نتيجه ي مهمي  رسيد. 
کارشناسان زبده ي جنگي دنيا، رمز پيروزي قواي ايراني را در حمله هاي 

شبانه نيروي پياده، با قدرت ايماني  دانستند که از هيچ چيز هراسي ندارد. 
اين نيرو قادر است پس از پيمودن مسافت هاي طوالني در شب، با همه ي 
قواي خود و در اوج اقتدار و شجاعت، آرام و بدون سر و صدا به خط زده و 
در دل سربازان بعثي ايجاد رعب و وحشت نمايند. در اين صورت است که 

ديگر هيچ نيرويي قادر به مقابله با آن ها نيست.
از اين رو مستشاران خارجي و فرماندهان ارشد ارتش بعث عراق، دست 
به طراحي تاکتيک خاصي زده و سعي نمودند در منطقه ي فكه آن را اجرايي 

کنند.
با  تنها اهرم مقابله  به عنوان  به کار گيري موانع2 پيچيده  بر  اين تاکتيک 

رباربرديقرشياپوراابيوروشروشكيماظنناميپ.1ناتو.
ردللاتخاروظنمهبهكيگتخاسايشااياوهوبآ،كاخزاصاختلاح،ينيمزيهضراععونره.2
143،1388،يرهاط(.دوشيمهديمانعنام،دريگيمرارقهدافتسادرومنمشديورشيپوذوفن،تكرح(
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نيروي پياده ي شجاع ايراني تأکيد داشت.
ارتش بعث عراق قصد داشت با ايجاد ميادين مين و موانع و استقرار کمين 
بر سر راه رزمندگان اسالم، توان و انرژي آنان را تا حد زيادي تعديل کرده 

و آنان را خسته کند. 
در اين صورت عالوه بر انرژي صرف شده، وقت بسياري از نيروهاي ايراني 

گرفته مي شد و بدين ترتيب کار به صبح مي کشيد. 
در آن هنگام و پس از خستگي نيروهاي ايراني، با يک پاتک گسترده، 
نيروهاي زبده زرهي و کماندوهاي خود را وارد عمل مي كرد. آن ها با به كار 
گيري نيروهاي خط دوم و سوم1 خود، صحنه ي جنگ را به نفع خود تغيير 

مي دادند. 
دشمن در منطقه ي فكه و در محور گردان كميل، ترکيب پيچيده اي از 

موانع مختلف را به کار برد. 
برخي از اين موانع در شناسايي نيروهاي اطالعات عمليات کشف شد، اما 
بسياري از آن ها تا شب عمليات همچنان از ديد نيروهاي اطالعات عمليات 

مخفي ماند.
بر اساس آنچه بعدها مشخص شد، دشمن موانع را به هفت برابر گسترش 

داده بود.
آنها توانستند با غافلگير نمودن نيروهاي رزمنده، تلفات زيادي بگيرد. 

دشمن از چهار کيلومتر قبل از تپه هاي دوقلو، موانع و ميادين مين خود را 
گسترده بود. انواع موانع خورشيدي، سيم هاي خاردار حلقوي و... كه شانزده 

نوع مانع را شامل مي شد.
رودزمياهورينلوافيدر.دركيهدنامزاسفيدرهسرداردوخياهورينتايلمعنياردقارعثعبشترا.1
يبعشلاشيجياهورين.دندركيمتظفاحمنيمنيدايمزاوهدشرقتسماهنيمكردهكدندوبينادوس
يريخستياهزابرس.دندوبهدشرقتسمموسفيدررديريخستياهزابرسومودفيدررد)اهبلطواد(
ياهوريننيرتهربخناونعهبوهتفرگارفارمزلاياهشزومآ،هدنارذگاريزابرستمدخهكدندوبيناسك

هدهعربارهدرتسگكتاپتيرومأميقارعداشتند.
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بر طبق استانداردهاي نظامي جهان، در  کار گذاشتن مين، محدوده ي ميدان 
مين بايد با سيم خاردار کاماًل مشخص باشد. ولي عراق اين استاندارد را زير 
پا گذاشت و ميدان مين خود را طوري پراكنده بود که محدوده ِ واقعي آن 

مشخص نبود. 
در پشت اين ميدان مين و تله هاي انفجاري و تله هاي منور، نيروهاي کمين 

دشمن قرار داشتند.
آن ها با مخفي شدن در ميان سنگرهايي كه در ميان رمل ها استتار شده بود، 
از اين ميدان مين محافظت مي کردند و هر گونه تحرك نيروهاي ما را تحت 

نظر داشتند. 
نيروهاي كمين دشمن که تعدادشان به حدود يك گروهان مي رسيد، از 

تيپ اعزامي از كشور سودان و اردن بودند!
آن ها مأموريت درگيري با نيروهاي ايراني به منظور کند نمودن سرعت 

پيش روي ما را داشتند. 
وظيفه ي ديگر آن ها اطالع دادن به نيروهايي بود كه در خط اول دشمن 

مستقر بودند.
البته فقط يك سنگر كمين دشمن با گردان كميل درگير شد و آن هم با 

آتش يك آرپي جي زن منهدم شد.
ما فقط همان يك سنگر كمين را ديديم. واقعًا جاي تعجب داشت، ما يقين 
بقيه ي  اما چرا  داشتيم كه سنگرهاي كمين بسياري در مسير ما وجود دارد 

سنگرهاي كمين با گردان ما درگير نشدند!؟
به هر حال بچه ها بلند شدند و از معبر عبور كردند.

در حين عبور از معبر، بچه هايي را که به علت جراحت از آتش دوشكا 
روي زمين افتاده بودند ديديم.

آن ها در حالي كه غرق خون بودند لبخند مي زدند و به ما روحيه مي دادند. 



راز كانال كميل52

مجروحين بچه ها را تشويق به ادامه ي مسير مي كردند و مي گفتند: به ما كاري 
نداشته باشيد. برويد و كار را تمام كنيد. حتي يكي از آنها نگفت كه به من 

كمك كنيد!
پس از گذشتن از آن معبر، همه ي نيروها در سمت ديگر ميدان مين به 
به  منظم،  سازماندهي  و  آرايش  با  دوباره  و  شدند  جمع  سينه خيز  صورت 

حرکت خود ادامه دادند.
براي بچه هايي كه در چند عمليات شركت كرده بودند تعجب آور بود كه 

چرا بقيه ي سنگرهاي كمين با گردان درگير نشدند! 
انصار و مقداد و  نيروهاي گردان هاي  ما كه  اتفاق در محور مجاور  اين 

حمزه حضور داشتند بيشتر به چشم مي خورد!
بعدها شنيدم كه فرماند هان آن محور، پشت بي سيم به حاجي پور مي گفتند: 

چرا كمين هاي دشمن ساكت هستند؟!
هيچ كس علت اين سكوت كمين ها را نمي دانست. اما چند دقيقه بعد، 
حاجي پور كه از قرارگاه، علت اين قضيه را سؤال كرده بود، پشت بي سيم 

آمد و اعالم كرد: دشمن به كمين هاي خود دستور عقب نشيني داده!
نيروهاي ما خوشحال شده و مشغول پيشروي شدند. اما دشمن به دروغ اين 

خبر را در پشت بي سيم ها پخش كرده بود تا نيروهاي ايراني را فريب دهد! 
بعدها شنيدم كه بچه هاي گردان هاي مجاور مي گفتند:  هنگام عقب نشيني 
خود  سنگرهاي  به  بودند  شده  مخفي  كه  كمين  نيروهاي  ما،  گردان هاي 

بازگشتند و آتش شديدي را به سوي ما گرفتند.
كه  بود  آتشي  همين  خاطر  به  جاماندند،  منطقه  در  كه  ما  شهداي  اكثر 

كمين ها در هنگام عقب نشيني ايجاد كردند.



شروعكارزار

به  با جا گذاشتن رفقاي مجروحشان،  از ميدان مين عبور كرديم. بچه ها 
ادامه ي مسير در رمل ها پرداختند. كل مسير ما پر از تپه هاي كوچك و بزرگ 
رملي بود. اما دو تپه ي رملي، از بقيه بزرگ تر بود كه در شناسايي ها به تپه هاي 
دوقلو معروف شده بود. شروع كار ما از آنجا بود. درست بعد از اين تپه ها بود 

كه اولين كانال، براي جلوگيري از پيش روي ما قرار مي گرفت.
حدود پانصد متر مانده بود به تپه هاي دوقلو، درست در ساعت ُنه و سي دقيقه ي 
شِب يکشنبه هفدهم بهمن ماه 1361 از پشت بي سيم رمز عمليات اعالم شد:

اللهم  العظيم.  العلي  باهلل  اال  قوهًْ  الرحيم. و الحول و ال  الرحمن  اهلل  »بسم 
اياک نعبد و اياک نستعين. ففرج عنا يا کريم، يا اهلل يا اهلل يا اهلل. به مظلوميت 
علي اصغر و به ذوالفقار برنده ي ولي مؤمنين و قهاريت رب العالمين به پيش...«

شيپور جنگ به صدا در آمد؛ همان شيپوري که شهيد چمران، آن را معيار 
شناختن مرد از نامرد مي دانست. 

کاري حسيني در پيش بود. فرزندان خميني پس از پيروزي در جهاد اکبر كه 
نمونه ي بارز آن در شب هاي دوکوهه بود، آماده ي جان بازي در جهاد اصغر، در 
ميدان کارزار بودند. و چه سهل است آن جهادي که از بزرگ به كوچك  مي رسد. 
امام  فرزندان  براي  تکامل،  صدساله ي  راه  كه  مي ديديم  خوبي  به  آنجا 

مهربان امت، يک شبه طي مي شد. 
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اضطراب  و  هيجان  اما  مي خورد،  ما  توي صورت  بهمن ماه  سوز سرماي 
عمليات، زماني براي فكر كردن درباره ي سرما باقي نمي گذاشت.

باالخره بچه ها به زير تپه هاي دوقلو رسيدند. بعثي هاي مستقر در تپه هاي 
رملي دوقلو، از قبل منتظر گردان كميل بودند! آن ها يك باره منّور زدند و 

فضا، همانند روز روشن شد!
معرکه اي بر پا شد! آتش شديد دشمن به روي رزمندگان گردان کميل 

دهان گشود. دوشکاهاي بي رحم دشمن حسابي از بچه ها تلفات گرفت. 
به دستور فرمانده گردان، فقط تعدادي از نيروهاي گروهان اول با سنگرهاي 

دشمن، درگير شدند. 
عجب شجاعتي خداوند به آرپي جي زن ها داده بود. جلوي تيرهاي رسامي 
تكبير  با يك  و  بلند مي شدند  به طرف آن ها مي آمد  برق  و  مانند رعد  كه 

شليك مي كردند. 
اگر دالوري آن ها نبود بچه هاي كميل همان جا قتل عام مي شدند. 

در اين ميان تعداي از آن ها هم شهيد شدند. اما تعدادي از بچه ها با شجاعت 
خود را به باالي تپه هاي رملي سمت راست تپه هاي دوقلو رساندند و سنگرهاي 

دشمن به تصرف خود در آوردند.
اما بقيه ي نيروهاي گردان با درايت و فرماندهي برادر »محمود ثابت نيا«1 

توانستند بدون درگيري تپه دوقلو را دور بزنند و مسير را ادامه دهند.
اين هنرمندي فرمانده شجاع و كارداني مثل ثابت نيا بود كه همه ي نيروها 
را درگير نكرد. هدف او رسيدن به كانال ها بود. براي همين فقط يك دسته از 

نيروها را در كنار تپه دوقلو نگه داشت و بقيه را با خودش همراه كرد...
تسدوتمحزابيكدوكناوانامهزا.دشابيميررهشدلوتم،ليمكنادرگهدنامرفاينتباثدومحم-1
يگلاس25نسرد.تشادتراهميزادناريتوانش،لابيلاورد.دركمرنهجنپوتسدرقفدردابيشورف
خيراتردديعسديهشنيا.دمآرديملاسابلاقنانارادساپهاپستيوضعهببلاقنازادعبودومنجاودزا
لاس12زاسپواركيپ.دشلئانتداهشعيفرجردهبيتامدقمرجفلاوتايلمعردهنامولظم61/11/21

صحفت1373لاسردگرديد.
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ما تپه هاي دوقلو را دور زديم، چند دقيقه بعد بچه ها به سيم خاردارهاي 
حلقوي1 رسيدند. اما مشكلي پيش آمد! جنس آن ها به قدري سخت و محکم 

بود که با سيم چين تخريب چي ها بريده نمي شد! 
و  سخت  خيلي  آن ها  از  عبور  بود.  جديد  و  فوالدي  سيم ها،  اين  ظاهراً 
نفس گير شده بود. با هزار زحمت تعدادي از آن ها را بريديم و روي دو رديف 
آخر سيم ها، برانكارد قرار داديم. نيرو ها به سختي از روي آن ها عبور كردند.

بعد از سيم خاردارهاي حلقوي ، حدود ده متر سيم خاردار فرشي2 کشيده 
شده بود. همه ي اين ها براي اين بود كه زمان از ما گرفته شود و هوا روشن 
شود. تعدادي از بچه ها كوله پشتي ها و اوركت خود را روي آن ها پهن كردند 

و نيروها با سختي و جراحت پاهايشان از آن ها عبور كردند. 
پس از سيم خاردارهاي فرشي، به يک زمين صاف و ظاهراً خالي از موانع 
رسيديم. بعدها فهميديم نام اين زمين صاف ُكشتار است! در واقع بعثي ها براي 
بيهوده  مين ها  و  نخورد  مين  ميادين  داخل  به  گلوله ي خمپاره هايشان  اينكه 
هبنآيهخاشراهچياهراخوهدشهتخاسيزلفيهقلحتروصهبهكتسارادراخميسيعون.1

رتميتناسدوننآيهقلحرطق،دنرادرارقمهزارتميتناسجنپيهلصافاست.
عوننيارد.دوشيمثادحارادراخميسريززااهوريننديزخزايريگولجياربيشرفرادراخميس.2
زااهفيدريهلصافونيمززارتميتناسيسيلاتسيبدودحعافتراهبهليمفيدرجنپيلاراهچهكبش
لصواههليمهبيجنرطشويگازگيزتروصهباررادراخياهميسسپسهدشهتشاكرتموددودحمه
زااهورينروبع.دوشيمشرفرادراخياهميسابهدشيراذگهليمريسمحطسلكهكيروطهب.دننكيم

هارمهيرايسبتحارجاباهرادراخميسهنوگنيايوراست.
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منفجر نشود، آتش خمپاره و توپخانه ي خود را در آن منطقه ثبت كرده بودند!
وقتي که رزمندگان، با عبور از سيم خاردارهاي حلقوي و فرشي، به تدريج 
وارد اين منطقه مي شدند، فرصت بسيار کوتاهي براي استراحت فراهم مي شد. 
اين بهترين فرصت براي رفع خستگي پياده روي هاي طوالني با تجهيزات 
و عبور از اين موانع سخت و نفس گير بود. اما درست در مقابل ما يك ميدان 
مين ديگر قرار داشت. در اين فرصت و تا رسيدن همه ي نيروهاي گردان، 
تخريب چي ها بايد براي ايجاد يک معبر در ميدان مين پيش رو اقدام مي کردند. 
براي لحظاتي ساكت و آرام نشسته بوديم. اما اين آرامش قبل از طوفان، 
دقايقي کوتاه دوام داشت! دشمن منطقه ي تجمع افرادي را که منتظر باز شدن 
معبر بودند زير آتش خود قرار  داد. ظاهراً اين زمين خالي از موانع، کشتارگاه 

بسيار مناسبي بود تا تجمع رزمندگان را به خاک و خون کشد. 
برخي از بچه ها ناگزير براي نجات از اين معرکه به هر سو مي دويدند. در 
تاريکي شب بعضي از آن ها ناخواسته وارد ميدان مين شده و طعمه ي مين هاي 
بي رحم دشمن شدند. ما سريع از جا بلند شديم و از منطقه  ي كشتارگاه بيرون 
رفتيم. ميدان مين با عمق حدود سيصد متر در مقابل ما وجود داشت كه جعفر 

جهروتي با كمك چند تخريب چي، سريع معبر باز كردند. 
بچه ها از اين معبر عبور كردند و به جاده اي به نام ذوزنقه رسيدند. بعثي ها 
با استفاده از خاك، شيب جاده ي مرزي ايران را از بين برده بودند تا نيروهاي 
ايراني موفق به پناه گرفتن پشت آن نشوند! در اين هنگام يك گروهان از 
نيروهاي لشكر نجف به جاده ي ذوزنقه رسيدند. با تعجب سؤال كرديم كه 
اينجا چه مي كنيد؟ آن ها راه را گم كرده بودند. هنگام حركت نيروهاي ما، 

تعداد كمي از آن ها با گردان كميل همراه شدند و بقيه همان جا ماندند. 
نيروها از  درست بعد از عبور از اين جاده به کانال اول رسيديم. همه ي 

بزرگي اين كانال تعجب كردند. چگونه بايد از اين كانال عبور كنيم!؟



كانالاول

اولين کانال مرزي فكه به طول حدود صد كيلومتر )از شرهاني تا چزابه( 
داراي پنج تا شش متر عرض و سه تا چهار متر عمق بود. اين كانال به فاصله ي 

هفتصد متري از انتهاي تپه دوقلو قرار داشت. 
والمري1،  مين هاي  حلقوي،  خاردارهاي  سيم  رديف  سه  با  كانال  اين 

نبشي هاي نوک تيز مسلح بود. كسي جرئت ورود به اين كانال را نداشت.
آنجا و در اطراف كانال تعدادي بشکه هاي آتش زا درون زمين جاسازي 
که  بودند  موانعي  جمله  از  فوگاز2،  همان  يا  آتش زا  بشکه هاي  بود.  شده 

رزمندگان اسالم براي اولين بار در اين منطقه با آن ها روبه رو مي شدند. 
اين بشکه ها که از ماده ي منفجره ي فوگازپر شده بود، از راه دور و يا با 
تله هاي انفجاري منفجر مي شد. اين انفجار آتش عجيبي توليد مي کرد که تا 

شعاع بيست متري زبانه مي کشيد و نفرات را كاماًل مي سوزاند.
خاک کف کانال از جنس ُرس بود که بر اثر بارندگي در زمستان، تبديل 
اهنيمعاونانيرتكانرطخزاعوننيا.دشابيمتارفندضيهدنهجياهنيمعاونازايكييرملاونيم.1
راجفناماگنهاتدوشيمثعابنيمزحطسيرتميتناسدصيلايسعافتراردنآراجفنا.دوشيمبوسحم
تباصادروم،دنشابمهشكزاردتروصهبرگايتحدنرادرارقنآياهشكرتدربردهكيدارفايهمه
ردنآياهشكرتوهدوبراجفناجوموشكرتتروصهبنيمنياتردقورثا.دنريگرارقنآياهشكرت
لاسيسزاشيبتشذگزادعبهنافسأتم.دشابيمهدنشككيدزنلصاوفردوهدشهدنكارپتاهجيهمه
رياسودنودومحمديهش،ينيوآديهش.دريگيمينابرقهنامحريبمهزونه،هكفردنيمعوننياتشاكزا

لئانتداهشعيفريهجردهبنيمعوننياابدروخربردصحفتيادهشآمدند.
طقفهك(هدشدرخكيتسلاونيتلاژدننامرگيدداوميرادقموليئوزاگ،نيزنبريظنازشتآعيامكي.2

يمزاگوفار)دوريمراكهبشتآتموادمتهجگويند.
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نيم متر آب و لجن، گياهان  بود. در کانال اول حدود  به ِگل و لجن شده 
خودرو و سيم هاي خاردار وجود داشت که عبور از اين كانال، بدون استفاده 

از پل، هم بسيار سخت و هم مستلزم وقت بسيار زيادي بود.
همينطور به كانال و موانع آن نگاه مي كردم. خداي من، چه بايد كرد؟!

بچه ها خيلي سريع پلي را که  با خود آورده بودند باز کردند. ولي نمي شد 
به راحتي روي کانال انداخت! چند نفر از بچه ها که از قدرت جسماني بااليي 
برخوردار بودند، بدون معطلي به داخل کانال پريدند. لجن كف كانال، اجازه ي 
حركت به آن ها نمي داد. پاهاي آن ها مرتب در اين لجن ها فرو مي رفت. سيم 

خاردارهاي کف کانال و بوته هاي تيغ هم بر سختي کار مي افزود. 
باالخره بچه ها خود را در کنار سيم خاردارها جا دادند و با سختي بسيار، 
سالح خود را زير  لبه ي پل قرار دادند تا اينكه پل به لبه ي جلويي كانال رسيد. 
بچه ها شروع به عبور از روي پل كردند. هنوز چند نفر رد نشده بودند كه 
به دليل خيس خوردگي لبه ي جلويي كانال، پل حدود يك متر به داخل كانال 
سقوط كرد و چند نفر به داخل كانال افتادند و الي سيم خاردارها گير كردند!

عجب اوضاعي بود. سرما، گلوله ها و خمپاره هايي كه به سوي ما مي آمد، 
كم شدن تعداد نفرات و... واقعًا كار سخت شده بود.

بوديم كه چه كنيم.  مانده  براي عبور سخت تر كرد.  را  پل، كار  سقوط 
ابراهيم هادي كه پل را تا اينجا به كمك بقيه ي نفرات آورده بود جلو آمد.

او ديد بچه ها ممكن است قتل عام شوند، براي همين سريع خودش را به 
سمت لبه ي جلويي پل رساند. گوشه اي ايستاد و به بچه ها گفت بياييد. 

به  نيروها،  فانسقه  با گرفتن  ابراهيم  انتهاي پل مي رسيدند،  به  وقتي آن ها 
سرعت آن ها را به سمت باال هل مي داد و از روي پل كه سقوط كرده بود عبور 
مي داد. يكي از جاهايي كه بدن ورزيده ي ابراهيم كارساز شد همين جا بود.



تعويضلباس

بچه هايي که از کانال به كمك ابراهيم هادي رد مي شدند، منتظر مي ماندند 
تا بقيه ي نيروها هم برسند. همين چند دقيقه شايد بهترين و کوتاه ترين فرصت 

براي استراحت نيروها بود. 
البته به دليل گلوله هايي كه از سمت خط دشمن شليك مي شد، بچه ها فقط 

مي توانستند به حالت دراز كش به زمين بچسبند. 
با وجود اين مسائل، برادر علي شکرريز از اين فرصت کوتاه استفاده كرد و 

خواست لباسش را با لباس نويي که مدتي پيش گرفته بود، عوض کند!
او مدام خواهش  اما  به شدت مخالفت کرد.  او  اين کار  با  مسئول دسته 

مي کرد!
باالخره فرمانده دسته اجازه داد و از علي شکرريز خواست تا خيلي سريع 

پيراهن خودش را عوض کند.
اما مسئول دسته فرصتي پيدا نکرد تا حداقل قضيه ي اين تعويض لباس را 

بپرسد!
زود  خيلي  و  کرد.  باز  را  خود  کوله ي  حمايل  بند  سرعت  به  شکرريز 

پيراهنش را عوض کرد. 
نيز  را  تا شلوارش  لحظه تصميم گرفت  بود. در يک  باقي  هنوز فرصت 

تعويض کند!

1- شهيد علي شكرريز
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فرمانده دسته متوجه شد و با عصبانيت او را سرزنش کرد. اما او بدون آنکه 
چيزي بگويد سرش را پايين انداخت و از فرمانده عذرخواهي کرد.

فرمانده  به  را  اين کار  بود دليل  بهتر  به علي گفت:  بوياني آهسته  احمد 
مي گفتي؟! 

گفت:  آرام  و  زد  لبخندي  داشت  چهره  بر  که  شرمي  همان  با  شکرريز 
اشکالي نداره، نمي خواهم ريا شود!

بعدها برادر بوياني راز آن تعويض لباس بي موقع را برمال کرد. 
او  گفت: از بيست روز قبل از عمليات که در خط پدافندي فكه مستقر شده 
بوديم، آبي براي استحمام نبود و بدن بسياري از رزمندگان بوي عرق گرفته 

بود. 
برادر شكرريز هم لباس نوي خود را از  مدتها قبل، مختصر گالبي زده بود و 
آرزو داشت در لحظه ي شهادت، آن لحظه اي که اليق زيارت ارباب بي کفن 

خود مي شود، بدنش بوي عرق ندهد. 
آن  در  و  زندگي ام  آخر  لحظات  در  دارم  دوست  مي گفت:  هميشه  او 
از بوي بد عرق بدنم شرمنده و  به دامن مي گيرد،  زمان که مواليم سرم را 

خجالت زده نباشم!!
علي شكرريز لباس هايش را عوض كرد و لباس نو و معطر پوشيد.

او ديگر در لحظه ي شهادت خجالت زده نبود! 
او در همين عمليات شهيد شد و به آرزويش رسيد؛ آرزويي که برايش 

مدت ها انتظار کشيده بود. 



زيركيفرمانده

پس از عبور نيروها از کانال اول، و سه رديف سيم خاردارهاي حلقوي، 
عبور از ميدان مين حدوداً با عرض ده متر شروع شد. 

تخريب چي ها شروع به باز كردن معبر كردند. قرار شد گروهان دوم از 
گردان كميل از معبر بازشده عبور كرده و خود را به كانال دوم برساند. آن ها 
بايد در آنجا پل ديگري را بر روي كانال قرار دهند تا بقيه ي نيروهاي گروهان 

اول و گروهان سوم نيز از آن عبور كنند.  
درست هنگام عبور از معبر ميدان مين و بين کانال اول و دوم بود. ناگهان 

منور زده شد! يكباره تيربارهاي دشمن فعال شد و شروع به شليك كردند. 
در اثر آتش دشمن، تعدادي از بچه ها كه داخل معبر بودند زخمي و شهيد 
شدند. تعدادي هم به طرفين دويدند و وارد ميدان مين شده و روي مين رفتند. 
تعدادي هم توانستند در ميان آتش سنگين دشمن، خود را به کانال دوم 
اطراف خود دقت  به حوادث  ثابت نيا خوب  و داخل كانال شوند.  برسانند 
مي كرد. او گروهان سوم را عقب تر نگه داشته بود تا گروهان دوم از كانال 

دوم عبور كند. در اين لحظه متوجه شد كه بايد كار مهمي انجام دهد!
ثابت نيا به معاونش برادر بنکدار گفت: اگر اين طور بخواهيم در زير آتش 
شديد دشمن معبر بزنيم و از ميدان هاي مين كه در مسيرمان هست عبور كنيم، 

همه ي گردان قبل از رسيدن به هدف شهيد مي شوند. 

شهيد محمود ثابت نيا
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بعد ادامه داد: بعثي ها حتمًا از پاسگاه الرشيد عراق، به سمت تپه هاي دوقلو 
معبر زده اند و از آن مسير نيروهاي خود را پشتيباني مي كنند. نيروها را همين جا 
نگه دار تا من بروم معبر عراقي ها را پيدا كنم و نيرو ها را تا قبل از اينكه هوا 

روشن شود از آن معبر  عبور دهيم. 
ثابت نيا براي پيدا کردن معبر دشمن از بقيه جدا شد و رفت. اين فرمانده، با 

زيرکي و درايت توانست معبر دشمن را شناسايي کند. 
نيروي  انتقال  براي  از آن  بود که دشمن  معبري  واقع همان  معبر در  اين 
از  استفاده مي کرد. پس  تپه هاي دوقلو  به  پشتيباني آن ها  کمين هاي خود و 
شناسايي معبر، ثابت نيا با بنکدار تماس گرفت و از او خواست تا نيروها را 

حرکت دهد. نيروها با همان آدرسي که فرمانده، به بنکدار داده بود رفتند. 
آنها از معبر بعثي ها عبور کردند و خود را به کانال دوم رساندند. 

کانال دوم در حد فاصل پاسگاه صفريه تا پاسگاه طاووسيه ايران حفر شده 
بود، تعدادي کانال هاي فرعي نيز از آن كانال براي گمراه نمودن نيروهاي 
ايراني منشعب شده بود. اين كانال چهار متر عرض و سه متر عمق داشت و 

داخلش پر از سيم خاردار حلقوي بود.
به  اقدام  از عمليات و هنگام حفر كانا ل ها، خيلي سريع  قبل  البته دشمن 

جابه جايي خاک آن ها کرده بود. 
نکنند،  جابه جا  را  كانال ها  خاک  اگر  که  مي دانستند  خوبي  به  آن ها 
خاکريزي درست مي شود و وقتي نيروهاي ايراني به خاکريز برسند، ديگر 

عقب راندنشان ممکن نيست. 
به هر صورت با درايت برادر ثابت نيا راه بسيار خوبي براي رسيدن به كانال 
دوم پيدا شد. ما به دور از آتش دشمن، خودمان را به اين كانال رسانديم؛ 

كانالي كه بعدها به نام كانال كميل مشهور شد.



كانالسوم

بچه ها در زير آتش سنگين دشمن، پل ديگري را روي کانال دوم انداختند. 
نيروها توانستند از کانال دوم هم عبور کنند. 

بچه ها حركت خودشان را از كانال به سمت پاسگاه الرشيد عراق از ميان 
ميدان مين و معبر ساخته شده توسط بعثي ها ادامه دادند. 

دشمن طبق اطالعاتي كه از منافقين گرفته بود، مي دانست كه ما از مسير 
نيروهاي  معبر  ما  نمي كرد كه  را  اما فكرش  مين جلو خواهيم رفت،  ميدان 
دشمن را پيدا كرده باشيم و از يك مسير امن، خودمان را به پاسگاه الرشيد 

برسانيم.
فاصله ي كانال دوم و سوم زياد نبود. حدود دويست الي سيصد متر. خيلي 

سريع اين مسير را طي كرديم. 
نزديك كانا ل سوم، دوباره چند رديف سيم خاردار حلقوي بود. اما با يك 

تفاوت!
اين بار هشت رديف سيم هاي خاردار حلقوي را كنار هم قرار داده بودند و 

با نبشي هاي فلزي، محكم كرده بودند! 
فقط يك راه باريك بود كه روبه روي سنگرهاي دشمن قرار داشت. چطور 

بايد از اينجا عبور كنيم؟
ديگر فكر ما به جايي نمي رسيد. 
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را  آن  پل روي  و  برگشتند  دوم  كانال  به سمت  نفر  دو  با  هادي  ابراهيم 
آوردند. 

آن ها پل را روي سيم خاردارها انداختند، ولي اندازه ي آن كافي نبود. 
در ادامه  آن، دو عدد برانكار هم قرار دادند. بچه ها با كمك ابراهيم از اين 
سيم هاي خاردار هم به سختي عبور كردند. هرچند چند نفر در اثر تركش 

انفجارها مجروح و شهيد شدند.
حاال ديگر به كانال هاي باريك و نفر رويي كه به كانال سوم معروف بودند 

رسيديم. 
کانال هاي سوم به شکل T انگليسي حفر شده و به کانال هاي تي شکل نيز 

مشهور بود. 
نيروهاي  داشت.  قرار  در كنار هم  و  بود  زياد  تي شکل  تعداد کانال هاي 

شناسايي از کم و کيف آن ها اطالعي نداشتند. 
ارتفاع اين کانال ها زياد نبود و حداكثر به سينه ي انسان مي رسيد. داخل 

كانال هم باريك بود و دو نفر به سختي از كنار هم رد مي شدند.
و  تانک ها  تا  بود  مسطح  و  صاف  متر  چند  طول  به  کانال ها  اين  مابين 
خودروهاي دشمن بتوانند از ميان کانال ها عبور کرده و کانال دوم و سوم را 

زير آتش سنگين خود قرار دهند. 
اين خاكريزها  قرار داشت!  اما پشت كانال سوم، خاکريزهاي ب شکل 

بسيار دقيق و هدفمند ساخته شده بود. 
نيروهاي کماندو و زبده ي دشمن، در برخي از مواقع، از خاكريز ب شكل 

خارج شده و به درون کانال هاي تي  شکل مي آمدند.
آنها بچه ها را هدف تيراندازي خود قرار داده و به سرعت باز مي گشتند. 

پس از سختي هاي بسيار، سرانجام يک گروهان از گردان كميل با درايت 
برادر ثابت نيا موفق شد به نزديك کانال سوم برسد.
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نيروهاي ما يك باره حمله كردند. بعثي هايي كه از داخل كانال تيراندازي 
مي كردند شوكه شدند. 

آنها فكر نمي كردند ما به كانال سوم رسيده باشيم. تعدادي از آنها كشته 
شده و تعدادي هم موفق به فرار شدند. 

در اين ميان آتش دشمن لحظه اي امان نمي داد. هر لحظه به تعداد شهدا 
افزوده مي شد. گاهي اوقات منّورها، فضاي معرکه را روشن مي کردند و کار 

را براي ما بسيار سخت مي کرد. 
ما با ورود به كانال سوم، كار خودمان را به پايان رسانده بوديم. پشت كانال 
به مرحله ي دوم عمليات مربوط مي شد. حاال  سوم جاده ي آسفالته بود كه 

ديگر نوبت گردان مالك بود كه جلو بيايد و كار را ادامه دهد.
گردان ما بايد منتظر مي شد تا طبق طرح عمليات، گردان مالك بيايد و از 

كنار ما عبور كند و ادامه ي عمليات را انجام دهد.
من با خوشحالي به سراغ فرمانده رفتم. بي سيم در دستش بود و با نگراني 

حرف مي زد. 
اتفاق بدي افتاده بود. هر چه برادر ثابت نيا تماس مي گرفت از گردان مالك 

خبري نبود!



خاكريزهايب
شكل

تي شکل  کانال هاي  پشت  شکل،  ب  دقيق  و  مهندسي شده  خاکريزهاي 
دشمن بود که به عنوان آخرين مانع به حساب مي آمد. فاصله ي اين خاكريزها 

از كانال سوم حدود هشتاد متر بود. 
پشت اين خاكريزها جاده ي آسفالته ي مرزي بود و بعد از آن ديگر هيچ 
مانعي تا هورالنساف وجود نداشت! يعني با تصرف اين خاكريزها عماًل كار 

دشمن تمام بود.
اما اين خاکريزهاي ب شكل، مأموريت قتل عام نيروهاي دالوري را بر 
به هر شکل ممکن  مين  ميادين  و  موانع  از  عبور  به  موفق  داشتند که  عهده 

مي شدند.
خاکريزهاي ب شکل به طرز عجيب و حساب شده اي مسلح شده بودند. 
در دو لبه ي ب شکل اين خاکريزها، چهارلول هاي ضد هوايي مستقر بود که 

از کانال سوم تا تپه دوقلوها را در ديد و تير خود داشت. 
استفاده از پدافند هوايي چهارلول در جنگ، وقتي منطقي به نظر مي رسد 

که پاي جنگنده هاي هوايي در ميان باشد. 
اما شهوت قتل  عام رزمندگان اسالم در فرماندهان ارشد بعث به حدي بود 
که مي خواستند با هنرنمايي اين چهارلول ها، بدن پاک بسيجي ها را تکه تکه 

کنند به طوري که حتي نشود آن ها را شناسايي کرد. 
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قدرت چهارلول ها به حدي بود که تير آن حتي از تپه هاي رملي هم عبور 
کرده و رزمندگاني را که پشت آن ها پناه گرفته بودند نيز مورد هدف قرار 

مي داد!
به فاصله ي کمي از چهارلول ها و بر روي خاکريزهاي ب شکل، سنگرهاي 

انفرادي براي آرايش تک تيراندازها1 ساخته شده بود. 
از  استفاده  با  زن ها  آرپي جي  و  فرماندهان  شکار  سنگرها  اين  مأموريت 

دوربين ديد در شب بود. 
روي  به  تک تيراندازها،  سنگر  از  کمي  فاصله ي  با  هم   PK2 تيربارهاي 
خاکريزها،  اين  ب  داخل  و  جلو  در  همچنين  مي گشود.  آتش  رزمندگان 

سنگرهايي در زمين حفر شده بود که درون آن تيربار دوشکا 3 قرار داشت.
دوشكاها مي توانست حتي فاصله ي بيست تا سي سانتيمتري سطح زمين را 
در زير آتش مستقيم خود قرار دهد. اين نوع آتش تيربار دوشکا به »تير تراش« 

شهرت داشت. 
با  تا  نفربرها و... مستقر شده بودند  نيز، تانک و  اين خاکريزها  در پشت 
استقرار در بين خاکريزهاي ب شکل، در مواقع هجوم، ميدان جنگ و کانال ها 

را تحت پوشش آتش سنگين خود قرار دهند.
با وجود همه ي اين موانع و استحکامات، تجهيزات و سالح هاي دشمن، 
عماًل همه ي راه هاي نفوذ نيروهاي خط شکن ايراني بر روي آنان بسته مي شد. 
اين منطقه طوري مسلح شده بود که نيروهاي ايراني را در هر حالت ممکن 

ارينارياياهورين)زادناريتكت(فنوگارديهلحسازاهدافتساابزادناريتكتياهورين،اهرگنسنيارد.1
ياهوريننامزاسرديليمحتگنجزالبقاتهكدوبيياهحلاسزايكيفنوگاردحلاس.دندركيمراكش
رادنيبرودگنفتبرعنابزردهكاجنآزاودشهتفرگتمينغهباهيقارعزاگنجرد.دوبننارياحلسم
ترهشهصانّقهبناريامدرميهماعنايبردگنفتنيا،تساروهشمصانّقلاهيقدنُبهبرهامزادناريتكت

يمرتم4000نآيياهندربورتم1300نيبرودابهحلسانياديفمدرب.دركاديپباشد.
يمرتم1500ديفمدربوهقيقدردريت650ريتتخاونيارادرابريتحلاسنيا.2باشد.

هدافتسايدنفادپرگنسردرقتسمياهورينزاينابيتشپردهكتساينيگنسحلاساكشودرابريت.3
يمشود.
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مورد هدف قرار مي داد. اگر رزمنده اي ايستاده و يا در حال دويدن بود، شکار 
چهارلول هاي لبه ي خاکريز مي شد. 

اگر مي نشست با تيربارهاي PK، و اگر در حالت سينه خيز قرار مي گرفت 
دوشکاهاي قدرتمند، او را مورد هدف قرار مي داد. 

اوضاع عجيبي بود. ارتش بعث عراق، از همه ي موانع و امكاناتي که در 
ارتش هاي دنيا، براي زمين هاي دشت و رملي استفاده مي شد، در اين عمليات  

بهره برداري کرده بود. 
با موانع طبيعي )رمل( و حضور  اما وجود همه ي موانع مصنوعي، همراه 
نيروهاي كاركشته، در مقابل اراده ي آهنين رزمندگان گردان كميل سر تعظيم 
فرو آورده بود! به طوري که اين گردان توانست حتي از کانال سوم هم عبور 

کند!
كار  تا  مي رفت  و  کنند  پيش روي  به سمت دشمن  توانستند  ما  نيروهاي 

دشمن در اين محور يك سره شود. 
رزمندگان  براي  مانعي  هيچ  ديگر  سوم  كانال  پشت  در  مي دانستند  همه 

وجود ندارد. يك اهلل اكبر ديگر الزم بود تا...
اما آن شب و زماني كه مي رفت آخرين دژ محكم دشمن فرو بريزد، اتفاقي 

افتاد كه باور كردني نبود...



فرماندهان دشمن باور نمي كردند! اينكه نيروهاي ما با عبور از اين تعداد 
موانع در كانال سوم مستقر شده باشند. اين را از فرار و دست پاچگي نيروهاي 

دشمن مي شد فهميد. 
يادم هست در همان عمليات، با يك اسير عراقي كه اهل سودان بود صحبت 
مي كرديم. او با تعجب از ما پرسيد:  شما چطور به كانال سوم رسيديد؟ ما كه 
مين، سيم هاي  ميدان  اين همه  ما  بوديم؟!  بسته  را  راه هاي عبور شما  همه ي 

خاردار و... سر راه شما گذاشتيم، چطور از همه ي اين ها عبور كرديد؟
همين اسير وقتي ديد نيروهاي ما در اوج مظلوميت مشغول خواندن قرآن و 
نماز جماعت هستند، با تعجب گفت: شما مسلمان هستيد؟ نماز مي خوانيد؟ به 

ما گفته بودند كه صدام به خاطر اسالم با ايراني ها مي جنگد!
٭٭٭

آتش دشمن آن قدر سنگين شد که ثابت نيا به همراه نيروها، در کانال هاي 
تي شکل سوم زمين گير شد. 

او مي خواست هر طور شده جلوي آتش دوشکاها و چارلول هاي دشمن را 
بگيرد تا از تلفات نيرو ها بكاهد. 

هرچند كه دشمن بر روي منطقه کاماًل مسلط بود، اما گردان كميل مصمم 
بود به هر وسيله ي ممکن، با تصرف خاکريزهاي ب شکل و خاموش کردن 

حماسه
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آتش آن، از جاده عبور کند و راه را براي عبور بقيه ي نيروها باز کند. 
او،  اشاره ي  با  خواست  نيروها  از  سكوت،  لحظه  چند  از  پس  ثابت نيا 
اهلل اکبرگويان از کانال بيرون بيايند و با حمله ي برق آسا سنگرها و آخرين 

خاكريز دشمن را تصرف کنند. 
نمي دانيد چه شور و حالي داشتم. با اينكه خسته بودم و سرماي هوا شديد 
بود اما منتظر پايان كار بودم. ابتدا بچه هاي آرپي جي زن از كانال بيرون پريدند. 
آن ها با يك جهش ناگهاني و با شجاعت تمام، موفق شدند يک چهارلول را 

كه در لبه ي خاكريز ب شكل مستقر بود و چند سنگر تيربار را منهدم کنند. 
بقيه ي نيروها هم با روحيه ي باال و با فرياد اهلل اكبر به سمت ديگر سنگرهاي 
دشمن هجوم بردند. دشمن حسابي غافلگير شده بود. بعضي از آن ها سنگرها 

را رها كرده و فرار كردند. 
خودم ديدم تعدادي از نيروهاي دشمن درحالي که زيرپيراهن سفيدشان را 
به نشانه ي تسليم به دست گرفته بودند، به سمت بچه ها آمدند. فقط چند سنگر 
بعثي ها باقي مانده بود تا خاكريزهاي ب شكل دشمن كه خط آخر دشمن 

محسوب مي شد فرو ريزد. 
حاال ديگر مطمئن بودم كه عمليات والفجر به پيروزي نهايي خود نزديك 

شده، چون آخرين دژ دفاعي دشمن در حال فروپاشي بود.
ثابت نيا با قرارگاه تماس گرفت و پرسيد: گردان مالك كجاست؟ سريع 

بفرستيد بيايد.
نجف  تيپ  محور  ظاهراً  گفت:  بي سيم  آن سوي  از  حاجي پور  برادر  اما 
زودتر از شما باز شده، مالك را فرستادم كه از سمت چپ شما جلو بيايد. 

برادر ثابت نيا خوشحال شد. 
اما درست در همان لحظه اتفاقي افتاد كه باوركردني نبود!



شود،  تثبيت  ما  رزمندگان  پيروزي  مي رفت  كه  زماني  در  درست 
خوش خدمتي منافقين به كمك بعثي ها آمد! 

آن ها با فرياد »عقب نشيني كنيد« بين نيروهاي پيش رفته هرج و مرج ايجاد 
كردند! آن ها فرياد مي زدند و مي گفتند: دستور رسيده، عقب نشيني كنيد...

ثابت نيا فرياد مي زد و از بچه ها مي خواست که عقب نشيني نکنند. عقب نشيني 
دستور او نبود، اما وضعيت نيروها به هم ريخته بود. 

تالش ها و فريادهاي بنكدار و ابراهيم هادي هم كه روي خاكريز دشمن 
بودند بي اثر شد!

است،  گردان  فرماندهي  از  دستور  اين  اينكه  گمان  به  نيروها  از  برخي 
فاصله ي هشتاد متري را دويدند و به سمت كانال سوم برگشتند. 

آتش دشمن بسيار شديدتر شد. آن ها مي دانستند كه از دست دادن اين 
خاكريز چه عواقبي براي آن ها دارد.

تعداد نيروهاي ما هم در خاكريز اول بسيار كم شد. در اين هنگام بلدچي 
بومي گردان هم دوان دوان به سمت بعثي ها رفت و با فريادهايي به زبان عربي 

خود را تسليم بعثي ها نمود! 
ديگر نمي دانستيم چه كنيم؟! امکان هر گونه ابتکار عملي از نيروهاي ما 

گرفته شد. 

خيانت
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باقي مانده ي نيروها هم مجبور شدند سنگرهاي خط دشمن را رها كرده و 
دوباره به سمت كانال هاي سوم بيايند و در آن پناه بگيرند. 

نيروهاي گردان کميل در کانال سوم يا همان T شکل ها، كه پشت جاده ي 
مرزي عراق قرار داشت، به دستور فرمانده خود مستقر شدند و همچنان منتظر 

بودند تا گردان تازه نفس مالک از راه برسد و حمله را ادامه دهد. 
تا روشن شدن هوا چيزي نمانده بود. بايد سريع تر گردان مالك مي رسيد.

حاجي پور در آن لحظات موفق شد دوباره با گردان كميل تماس بگيرد. او 
به ثابت نيا گفت: مقاومت كنيد تا نيروي كمكي برسد.

در اين هنگام دوباره بعثي هاي فراري به سنگرهاي خود برگشتند و با اجراي 
آتش تيربار و پدافند در خاکريزهاي ب شکل، از بچه هاي ما تلفات گرفتند. 

آتش از زمين و آسمان مي باريد. اما ايمان و اعتقاد به هدف، به علي اکبرهاي 
خميني نيرويي مي داد که جان بر کف ايستاده بودند و حاضر نشدند به هيچ 

وجه مواضع خود را به بعثي ها واگذار کنند.
با اينكه كانال كوچك بود اما آتش كمتري به داخل كانال وارد مي شد. در 
اين زمان در كانال سوم حدود پنجاه نفر سالم، چهل نفر مجروح و هفده نفر 
شهيد شده بودند. داود ملك آرا، معاون دوم گردان، هم به شدت از ناحيه ي 
سر زخمي شده بود. يادم هست حاجي پور، فرمانده تيپ عمار، سعي مي كرد 
از طريق بي سيم دوباره با گردان كميل ارتباط برقرار کند. اما دشمن با شنود 

مکالمات توانسته بود ارتباطات بي سيمي را مختل کند.
ميان  در  منافقين  نفوذ  داد،  اتفاقي كه آن شب رخ  و  بدترين مشكل  اما 

نيروهاي خودي و حتي اعالم اخبار غلط از پشت بي سيم ها بود! 
بارها شنيديم كه شخصي از پشت بي سيم خودش را برادر همت معرفي 
مي كرد و دستور عقب نشيني به همه ي يگان ها مي داد!! اما همه ي ما كه صداي 

حاج همت را شنيده بوديم مي دانستيم كه اين صداي منافقين است.
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بارها  مي كرديم.  را حس  منافقين  عمليات حضور  اين  اول  از ساعت  ما 
شنيدم كه قبل از رسيدن به مواضع دشمن، برخي نيروها با صداي بلند اهلل اكبر 

مي گفتند. اين يعني خبر دادن به دشمن.
يادم هست كه منافقين روي خط بي سيم گردان كميل آمدند و از طرف ما 

به قرارگاه اعالم نمودند كه ما نمي توانيم اهداف مورد نظر را تصرف كنيم!
در صورتي كه گردان كميل به اهداف خود رسيده بود و بايد گردان مالك 

براي ادامه ي عمليات فرستاده مي شد. 
منافقين حتي به دروغ اعالم كردند: خط تيپ نجف آزاد شده، براي همين 
حاجي پور از قرارگاه تصميم گرفت كه گردان مالک را از سمت لشکر نجف 

بفرستد و گردان مالك از آنجا ادامه عمليات دهد. 
اما متأسفانه گردان مالک زماني به محدوده ي لشکر نجف رسيد که ديگر 

دير شده بود! نيروهاي لشکر نجف هم در حال عقب نشيني بودند. 
هنوز هوا روشن نشده بود. حاج همت از پشت بي سيم فرياد مي زد و به 
فرماندهان مي گفت: مچ دستتان را نگاه كنيد! كنايه از اينكه به ساعت و زمان 

دقت كنيد. ساعتي ديگر صبح خواهد شد.
ثابت نيا افراد باقي مانده در کانال سوم را به معاون خود، برادر بنكدار سپرد و 
خودش براي آوردن گردان مالک، از همان معبري که پيدا کرده بود به عقب 
بازگشت. او قبل از رفتن به بنکدار و بقيه ي بچه هاي گردان سفارش کرد که 

موقعيت را از دست ندهند و تا آمدن نيروهاي مالک مقاومت کنند.
نيروها خسته و بي روحيه بودند. ما تا پيروزي هيچ فاصله اي نداشتيم اما...

نيروهاي  به  را  آرامش  روح بخش،  نوايي  بود.  صبح  پنج  حدود  ساعت 
ما برگرداند. در زير آتش دشمن بود كه صداي اذان ابراهيم هادي با سفير 
گلوله هاي دشمن گره خورد. بچه ها متوجه شدند كه وقت نماز صبح است. 
نيرو ها به نوبت و به حالت نشسته نماز صبح را در خاك و خون اقامه كردند. 



صبحهجدهم

خورشيد روز دوشنبه 18 بهمن آسمان فكه را روشن كرد. با روشن شدن 
هوا غباري از غم و اندوه و بهت، سراسر منطقه را فرا گرفت. 

اين ها را بعدها شنيدم كه در عقبه، فرمانده لشکر از عقب نشيني گردان هاي 
عمل کننده در محور مجاور ما يعني گردان هاي مقداد و حمزه و انصار بسيار 

ناراحت بود. فرماندهان از سرنوشت بسياري از نيروها خبر نداشتند. 
همه مات و مبهوت به يکديگر مي نگريستند. تنها يک گروهان از گردان 

مقداد توانسته بود سالم به عقب برگردد. 
گردان مالک هم که براي عبور، از معبر لشکر نجف اعزام شده بود، پس 

از عقب نشيني لشکر نجف به عقب بازگشته بود.
تقريبًا نيمي از سه گردان حمزه، انصار و مقداد هم موفق به عقب نشيني شده 
بودند. اما با شرايطي که پيش آمده بود، شهدا و زخمي هاي هر سه گردان در 

منطقه و در ميان آتش دشمن جا مانده بودند!
در آن هواي گرگ و ميش، نور شهدا زيباتر از تأللو خورشيد صبحگاهي، 
فرزندان  به خوبي حماسه هاي  بود. حاال مي شد  را روشن کرده  مين  ميدان 

دالور خميني )ره( را به چشم ديد. 
ميدان مين در ميان آتش و دود و گرد و غبار، درخشش ديگري داشت. در 
هر گوشه اي از ميدان نبرد که نگاه مي کردي پيکري غرق در خون افتاده بود. 
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در گوشه اي، بدن هاي بي سر افتاده بود و در گوشه اي ديگر سرهاي بي بدن! 
شهدا آرام و مطمئن در هاله اي از مظلوميت، رو به آسمان رحمت الهي 
خوابيده بودند. خون شهدا زمين تشنه را سيراب کرده بود و دست ها و پاهاي 

قطعه قطعه شان مرهمي بود بر زخم هاي فکه! 
قبل از روشن شدن هوا، همه ي نيروهاي سالم چهار گردان  )حمزه، مقداد، 
انصار و مالك( عقب نشيني كردند. حاال در منطقه ي عملياتي فقط گردان 

كميل باقي مانده بود. 
ديگر هوا کاماًل روشن شده بود. ما كه از سرماي سحر رنج مي برديم، حاال 
آفتاب ماليم صبحگاهي براي ما لذت آفرين بود. البته در آن شرايط لذت معنا 
نداشت، وقتي در هشتاد متري دشمن باشي و نداني كه چه اتفاقي خواهد افتاد، 

از سرما و گرما چيزي متوجه نمي شوي.
با باال آمدن آفتاب، حتي نمي توانستيم تکان بخوريم. دشمن هم فكر كرد 
كه ما عقب نشيني كرده ايم. اين را از صحبت ها و تردد نيروهاي دشمن در 
اطراف خاكريز ب شكل متوجه شديم. اما هيچ كس سرش را باال نمي گرفت.

آتش دشمن تقريبًا قطع شد. ما كه خود را با زحمت در كانال  سوم مخفي 
كرده بوديم، متوجه شديم كه كماندوهاي بعثي به ما نزديك مي شوند!

ابراهيم هادي فهميده بود كه امكان تحرك و درگيري در اين كانال وجود 
ندارد. او با تجربه اي كه داشت مي دانست اگر بچه ها بخواهند حركتي كنند 
در ديد و تير بعثي ها قرار مي گيرند. براي همين به بنكدار گفت: به بچه ها بگو 

هيچ حركتي نكنند و بگذارند بعثي ها كاماًل جلو بيايند!
بعد خيلي آرام ادامه داد: تو سمت راست را هدايت كن و من هم سمت 
به  شروع  همه  من،  آتش  با  و  مي شوم  بلند  من  شدند،  نزديك  وقتي  چپ. 
تيراندازي كنند. در آن لحظات، ابراهيم از گوشه اي از كانال، به سمت دشمن 

ديد داشت و حركت بعثي ها را زير نظر گرفته بود.
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بين  مين،  ميدان  و  خاردارها  سيم هاي  البه الي  در  مجروحان  از  تعدادي 
خاكريز ب شكل و كانال سوم جا مانده بودند.

خون از پيکرهاي نيمه جان آن ها جاري بود و توان حرکت نداشتند. 
كماندوهاي بعثي با غرور خاصي جلو آمدند. آن ها به جاي اينكه مجروحان 

را به عنوان اسير به عقب منتقل كنند، مشغول هدف گيري شدند!
مي زدند  تير خالصي  مجروحان  به  بعثي ها  به شليك كردند.  بعد شروع 
و هلهله مي كردند. آن ها مغرورانه از كشتن زخمي ها سرمست شده و جلو 

مي آمدند.
هر لحظه صداي گلوله ها نزديك تر مي شد. با هر گلوله صداي ناله ي يك 

مجروح خاموش مي شد!
يك باره ابراهيم هادي تمام قامت در كانال ايستاد و با فرياد يا زهرا 3 

كماندوهايي را كه باالي سر شهدا پايكوبي مي كردند به رگبار بست.
همه از جا بلند شدند و شروع به تيراندازي كردند. بچه ها انتقام مجروحاني 

كه با تير خالص به شهادت رسيدند را  گرفتند.
با رگبار بچه ها بيشتر نيروهاي بعثي به هالكت رسيدند و برخي نيز مجروح 

روي زمين افتادند. 
كماندوها غافلگير شدند. چند نفر از آن ها شروع به دويدن كردند و روي 

مين هاي خودشان رفتند. با انفجار مين هاچند نفر از آن ها به جهنم رفتند. 
بعثي ها تازه متوجه حضور ما شدند، عرض كم كانال سوم، قدرت دفاعي 

ما را بيشتر مي كرد. 
بعد از آن، نيروهاي دشمن  به قدري آتش بر روي كانال ريختند كه فكر 

مي كردند يك تيپ آنجا مستقر شده!



يكروزدر
كانالسوم

يك ساعت بعد دوباره آتش بعثي ها خاموش شد. ما از چندين موقعيت 
مي توانستيم خاكريز دشمن را نگاه كنيم.

لحظاتي بعد بچه ها ديدند تعدادي بعثي با برانكارد براي انتقال مجروحان 
خودشان از خاكريزهاي ب شكل جلو آمدند. 

يكي از بچه  ها كه تيراندازي خوبي داشت نشانه گيري كرد و ... 
بنكدار فرياد زد: نزنيد، كسي حق تيراندازي ندارد، مگر ما مثل آن ها خبيث 

هستيم. هر وقت براي جنگ جلو آمدند مردانه با آن ها مي جنگيم. 
بچه ها در عين جوانمردي، گذاشتند تا بعثي ها مجروحان شان را جمع كنند 
و به عقب ببرند و خشم خود را از اينكه چند ساعت قبل، آن ها مجروحان ما 

را تير خالص زدند، به دستور فرمانده در خودشان فرو بردند. 
اما در پشت ميدان نبرد، فرمانده گردان کميل در تاريكي سحرگاه، به سختي 
اكبر حاجي پور  از  التماس  با اشک و  او  فرمانده تيپ رساند،  به  را  خودش 

درخواست نيروي کمکي کرد.
اما در جواب خواهش و تمنايش، برادر حاجي پور فقط سکوت کرد و 
آرام آرام اشک ريخت. از سوي قرارگاه، دستور توقف عمليات صادر شده 
بود. اين يعني اينكه از دست حاجي پور هم کاري ساخته نبود. حاال بايد تا 

دستور بعدي و اعزام گردان ها براي انجام عمليات صبر کرد. 
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با روشن شدن هوا و آتش شديد دشمن، برادر ثابت نيا نتوانست به کانال  
برگردد. او با هزار اميد در منطقه ماند، تا شب بعد، با گرفتن نيرو به کمک 

ياران خود برود.
اما از آن سو، بيش از صد نفر از نيروهاي كميل، به همراه معاون گردان در 

کانال سوم بودند. حدود 120 نفر هم در كانال دوم زمين گير شده بودند. 
حاال کانال، زير آتش شديد نيروهاي دشمن بود. اگرچه آتش از زمين و 
هوا مي باريد اما شيربچه هاي گردان کميل تصميم گرفته بودند هر طور شده تا 

رسيدن فرمانده مقاومت کنند. 
بعد از ظهر همان روز عراق پاتك سنگيني را انجام داد. آن ها با كماندوها و 

پشتيباني آتش، با كمك هلي كوپترهاي خود به كانال حمله كردند. 
خمپاره ي 60 به اطراف كانال مي خورد و تركش ها بر سر ما مي باريد. تعداد 
خمپاره ها به قدري زياد بود كه يكي از آن ها به كاله آهني برادر قنبري خورد 

ولي به خواست خدا عمل نكرد. 
اما بچه هاي ما با شجاعت تمام و با كالش و آرپي جي، بعثي ها را مجبور به 

عقب نشيني كردند.
در اين هنگام علي تهراني و سيد جعفر طاهري از داخل كانال دوم ديده 
بودند كه بچه ها در كانال سوم درگير هستند. آن ها با سينه خيز خودشان را به 

كانال سوم رساندند. 
بنكدار گفت: شما چرا آمده ايد؟ 

سيد جعفر گفت: ما تن به ذلت و خواري نمي دهيم، ما تا آخرين قطره ي 
خون خود مي جنگيم. تهراني هم اخبار كانال دوم را داد و گفت: تعدادي از 

سالم ها و مجروحان و شهدا در كانال دوم هستند.



تصميم

خورشيد آرام آرام غروب كرد. سكوت مرموزي منطقه ي فكه را فراگرفت. 
با فرارسيدن شب دوم محاصره، برادر بنکدار، معاون گردان که با بچه ها در 
کانال مانده بود، بيم آن را داشت که ثابت نيا محل دقيق کانال را گم کرده باشد. 
به همين دليل او با کمک کريمي معاون گروهان، چند گروه دونفره را 
تشکيل داد و از آن ها خواست با ثبت دقيق مسير، به عقب برگردند و محل 

دقيق کانال را براي فرماندهان شرح دهند. 
بر  که  مهمي  وظيفه ي  از  داوطلب  براي گروه هاي  دقيقه اي  چند  بنکدار 

دوششان گذاشته شده گفت و خطرهاي مسير را به آنان گوشزد کرد. 
پس از اين صحبت ها، آن ها را ميان رفتن و ماندن مخّير کرد و تصميم را بر 

عهده ي خودشان گذاشت.
اما از آنجا که ايثار، الزمه ي کاري حسيني است بچه ها هم بي هيچ ترس 

و واهمه اي خروج از کانال را قبول کرده قدم در ميدان پر از مين گذاشتند.
از آن چند گروه، فقط دو نفر توانستند به عقب برسد و بقيه با آتش بعثي ها 

به شهادت رسيده يا اسير شدند. 
قاسم سميعي و مرتضي خوش برهان، خسته و مجروح وضعيت را به فرمانده 
تيپ توضيح دادند و از شرايط بچه ها در کانال گفتند. اما در کمال ناباوري 

شنيدند که ديگر براي اعزام نيروهاي کمکي خيلي دير شده!

شهيد عليرضا بنكدار
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عمليات متوقف شد. اما از طرفي ما مي توانستيم از تاريكي شب استفاده 
كرده و به عقب برگرديم، ولي احساس مي كرديم براي ادامه عمليات، در 

اختيار داشتن كانال سوم و اين موقعيت حساس، بسيار مهم است.
٭٭٭

سه شنبه 19 بهمن و روز دوم محاصره فرارسيد. ياران ثابت نيا همچنان ثابت 
و استوار در كانال سوم مانده بودند. اگر چه از عطش و گرسنگي مي سوختند، 
اما با شجاعت و مظلوميت وصف ناپذير در برابر پاتك هاي دشمن كه مدام 

انجام مي شد، مقاومت مي کردند. 
مقاومت  و  ايستادگي  روحيه ي  آن ها  به  لحظات  آن  در  که  چيزي  تنها 

مي داد، شنيدن صداي اذان ابراهيم هادي در مواقع نماز بود.
در اثر پاتك هاي دشمن، بخشي از کانال هاي T شكل سوم كه با فاصله از 

هم بود به دست بعثي ها افتاد.
مستقر شدند.  در آن ها  منافقين  و  نيروهاي سوداني  و  بعثي ها  از  تعدادي 

برخي از بچه ها كه به آن ها نزديك بودند اين موضوع را نمي دانستند. 
آن ها براي بچه ها دست تکان مي دادند و به فارسي از بچه ها مي خواستند تا 
به سمت آن ها بروند. تعدادي از بچه ها تصور کردند آن ها نيروهاي خودي اند. 

به همين خاطر به سختي از کانال باال آمدند و به سمت کانال ديگر رفتند.
اما دشمن بي رحمانه آن ها را گرفته و به شهادت رساند. آن ها يکي پس از 
ديگري نقش بر زمين شدند. پيکر غرق در خون بچه ها بر روي زمين افتاد و 
بعثي ها مستانه مي خنديدند و جنازه هاي آن ها را به يکديگر نشان مي دادند.

آن ها به اين طريق چهار نفر از بچه هاي ما را هم به اسارت گرفتند.
از درگيري شديد، آن ها  بعد  به آن ها حمله كردند و  بعد بچه ها  ساعتي 

مجبور به عقب نشيني از كانال شدند.



فرماندهيابراهيمهادي

غروب همان روز سه شنبه، چند نفر از بچه ها به بنكدار گفتند: ما كه سالم 
هستيم عقب برويم و در مرحله ي بعدي عمليات، با نيروهاي بيشتري بياييم و 

مجروحان و شهدا را به عقب ببريم.
اينجا بمانيم شهيد شدنمان صد درصد است و اگر  آن ها مي گفتند: اگر 

مهماتمان هم تمام شود، اسير شدن ما صد درصد خواهد بود.
اما اگر سالم به عقب برسيم، يك نيرو براي جمهوري اسالمي خواهيم بود. 
عده اي هم مي گفتند ما مي مانيم تا ثابت نيا برگردد و تكليف ما را معلوم 
كند. بنكدار گفت: هر كس مي خواهد برود عقب بايد صبر كند تا هوا كاماًل 

تاريك شود.
باالخره  بي سيمي،  ارتباط  در  زياد  اختالل هاي  از  بعد  روز،  همان  عصر 
حاجي پور موفق شد با بنكدار تماس بگيرد. به او گفت هر طور شده بچه  هاي 

باقي مانده را به عقب بياور، از ما ديگر كاري ساخته نيست.
بنكدار، ابراهيم را صدا زد و موضوع را در ميان گذاشت. بعد از صحبت هاي 
اين دو نفر، تصميم بر اين شد كه با تاريك شدن هوا، نيروها به سمت كانال 

دوم برگشته و از آنجا به سمت تپه هاي دوقلو رفته و به عقب برگردند. 
ابراهيم هادي  و بنكدار به صورت نيم خيز، در داخل كانال خود را به بچه ها 

مي رساندند و آن ها را توجيح مي كردند.

شهيد ابراهيم هادي
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موفقيت  درصد  نباشد،  همراهمان  مجروحي  اگر  مي گفتند  آن ها  به  بعد 
به  بعثي ها آن ها را  اينجا بگذاريم  عقب نشيني زياد است، ولي اگر آن ها را 

شهادت مي رسانند. پس هر كس مي تواند مجروحان را به عقب بياورد. 
اما غروب سه شنبه، بنکدار به سختي مجروح شد. بدن نيمه جانش به شدت 

به آب احتياج داشت. موج انفجار، درک زمان و مکان را از او گرفته بود. 
او ناله مي زد و مدام از بچه ها آب مي خواست. آبي نبود كه به او بدهند. 

مي گفت از همين آب لجن ها به من بدهيد!
يكي از بچه ها با درب قمقمه از چاله اي كه آب جمع شده بود به او آب 

داد، ولي به خاطر تلخي و شوري، به محض خوردن باال آورد.
ساعتي بعد معاون دوم گردان، داود ملك آرا هم شهيد شد. 

به  را  باقي مانده و مجروحان  نيروهاي  تنهايي  به  بود  ابراهيم مجبور  حاال 
سمت عقب هدايت كند.

او همان جا آمار گرفت و تعداد نيروهاي سالم و مجروح و شهيد را به دست 
آورد.

بعد از مجروحيت بنکدار و شهادت معاون دوم گردان، هدايت و فرماندهي 
نيروهاي محاصره شده گردان کميل به دوش ابراهيم هادي افتاد. 

بي سيم چي مدام با قرارگاه تاکتيکي لشکر تماس مي گرفت، اما آن ها هم 
خبرهاي اميدوارکننده اي براي نيروهاي کميل نداشتند. 

قرارگاه گفته بود هر کاري مي توانيد براي نجات خودتان انجام دهيد و به 
عقب برگرديد.

هوا تاريك شد. ابراهيم با صداي دلنشين خود اذان گفت. بچه ها نشسته 
نماز خواندند. 



شهادتفرمانده

شب سوم محاصره از راه رسيد. از شدت درگيري ها در اطراف تپه دوقلو 
مي شد حدس زد که نيروهاي ايراني دوباره عمليات کرده اند. 

بچه ها درست حدس زده بودند. آن شب يعني غروب سه شنبه 19 بهمن 
انتقال  مرحله ي ديگر عمليات با حمله ي تيپ سلمان براي نجات سالم ها و 

مجروحان انجام شد.
به  تپه هاي دوقلو  تپه هاي دوقلو شروع شد.  براي تصرف  ابتدا  اين حمله 
تصرف نيروهاي گردان جعفر طيار و گردان ميثم در آمد و درگيري تا صبح 

طول كشيد ولي نيروها نتوانستند عمليات را ادامه  دهند. 
البته در اين شرايط، سالم ها مي توانستند از شرايط ايجادشده استفاده كنند و 

عقب نشيني نمايند، ولي به خاطر مجروحان اين كار را نكردند. 
گروهان  يک  همراه  به  مالک،  گردان  امدادگران  از  تعدادي  شب  آن 
آرپي جي زن  براي کمک رساني به گردان كميل در اختيار ثابت نيا گذاشته شد. 
آن ها مي خواستند از تپه هاي دوقلو عبور کنند و بچه هاي گردان کميل را به 
عقب بياورند. گروهان آرپي جي زن در تپه دوقلو درگير شدند و ثابت نيا توانست 
با استفاده از امنيت نسبي به وجود آمده، امدادگران را به سمت کانال اول ببرد.

امدادگران تعدادي از مجروحان را که از شب اول در ميدان مين مانده 
بودند، به عقب بردند. اما ثابت نيا با آن ها برنگشت. 
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او در حوالي كانال دوم ماند تا بتواند در فرصتي مناسب، خودش را به کانال 
سوم برساند و بقيه ي نيروها را به عقب بياورد. 

در همين هنگام که ثابت نيا با چشمان جست وجوگر و نگرانش، در پي 
راهي براي رسيدن به ياران هم رزمش بود، ترکشي سرکش، پهلوي فرمانده 

دالور گردان کميل را شکافت و او را به زمين انداخت. 
چشمانش سياهي رفت. لحظه ي شهادت يارانش پيش چشمانش بود. تنها 
ساعتي طول کشيد تا بر اثر خون ريزي زياد، روح ملكوتي اش به آسمان پرواز 
کند. او تا لحظه ي شهادت، لحظه اي از نيروهاي دالورش غافل نشد و سرانجام 

خود نيز عاشقانه به ياران شهيدش پيوست.
در آن شب اتفاق ديگري نيز افتاد. بي سيم ما مرتب توسط دشمن شنود 
مي شد. يک باره از آن سوي خط، توسط بي سيم به ما اطالع داده شد که از 

سمت راست نيروي کمکي به شما ملحق خواهد شد.
يکي از بچه ها با تعجب گفت: سمت راست ما که نيروهاي دشمن هستند، 

چطور نيروي کمکي مي خواهد بيايد!؟
چند دقيقه بعد سر و کله ي ستون نيروهاي کمکي پيدا شد! آن ها درست 
در مقابل ديد دشمن با همان لباس بسيجي و پيشاني بند و... به سمت ما آمدند! 

عجيب اينکه دشمن هم به سوي آن ها شليک نمي کرد!
خيلي به ما نزديک شده بودند. بچه ها حسابي مشکوک بودند. نکند اين ها 

همان نيروهاي پليد منافقين باشند.
اين عمليات تا اينجا هم با خيانت منافقين روبه رو بوده.

يکي از بچه ها اسلحه اش را مسلح کرد و رو به سمت ستون آن ها گرفت. 
بعد گلوله اي به کنار پاي نفر اول شليک کرد.

همين يک گلوله کافي بود تا ماهيت آن ها شناخته شود. آن ها همگي رو به 
سمت دشمن متواري شدند!
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بعثي ها تعداد دوشکاهاي خود را بر روي خاكريز ها بيشتر کردند. 
عمليات سه شنبه شب و سرگرم شدن بعثي ها در نبرد با نيروهاي عمل كننده 
روي تپه هاي دوقلو، جست وجو براي يافتن معبر براي عقب نشيني به سمت 

کانال دوم را کمي راحت تر کرد. 
اما رزمندگان باقي مانده در كانال سوم، نه تخريب چي بودند و نه از نيروهاي 
اطالعات عمليات. بنابراين با منطقه ي آشنايي نداشتند و به سختي توانستند 

شبانه معبري را ايجاد کنند. 
آتش  وقتي  که  بود  چهارلولي  وجود  معبر،  اين  از  عبور  مانع  مهم ترين 

مي کرد، مي خواست حتي زمين را ببلعد! 
دو نفر از بچه ها از ابراهيم اجازه خواستند تا چهارلول را منهدم کنند. ابراهيم 

به آن ها گفت مي دانيد ممكن است برگشتي در كار نباشد!؟
آن ها گفتند: نجات بچه ها براي ما افتخار است. ابراهيم آن ها را در آغوش 

گرفت و گفت: تا امام چنين سربازاني دارد شكست معنا ندارد. 
به دليل اينكه آن ها خيلي مخفيانه بايد تا زير چهارلول سينه خيز مي رفتند، 

تعدادي نارنجک به آن ها داد. 
آن ها از کانال باال آمدند. سپس آرام و سينه خيز به سمت سنگر چهارلول 

دشمن رفتند. 
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دقايقي گذشت. در همين هنگام صداي انفجار از سمت سنگر چهارلول 
بلند شد. 

خاموش شدن چهارلول کمک بزرگي براي عقب نشيني نيروها بود.
بچه ها توانسته بودند آن را منهدم کنند. ابراهيم هادي منتظر بود تا آن دو نفر 

بازگردند و آماده ي بازگشت از معبر شوند. 
انتظار  اما  مي کردند.  دعا  براي سالمتي شان  لب  زير  و  بودند  منتظر  همه 

بي فايده بود! از آن دو نفر خبري نشد. 
ساعتي گذشت تا آتش دشمن دوباره کمي سبک تر شد. ابراهيم که از 
آمدن آن دو نفر نا اميد شده بود، از افراد سالم خواست مجروحان را بردارند 

و از کانال سوم به سرعت به سمت کانال دوم بروند. 
فاصله ي بين کانال سوم تا دوم حدود سيصد متر بود. 

بچه ها مي بايست دوباره از همان ميدان مين و سيم هاي خاردار بگذرند. 
مجروحان اصرار مي كردند كه افراد سالم بدون آن ها بروند. 

اما همه با هم راهي شديم. تشنگي، گرسنگي و جراحت، ديگر تواني براي 
كسي باقي نگذاشته بود. سنگيني مجروحان هم ادامه ي راه را براي سالم ها 

دشوار مي کرد. 
در وسط مسير بوديم. تا رسيدن به كانال دوم صد متر بيشتر نمانده بود. اما 

اتفاق بدي افتاد.
بعثي ها ناگهان منّور زدند! آسمان مثل روز روشن شد. 

يك باره آتش بي امان دشمن روي بچه ها باز شد. هر يک از بچه ها که تير 
مي خورد، درد را به جان مي خريد و صدايي از او بلند نمي شد.

در اين هنگام يکي از سنگرهاي دوشکا که در دل زمين مخفي شده بود، 
متوجه حضور بچه ها در وسط ميدان مين شد. دوشكا يكباره به سوي  بچه ها 

آتش گشود. 
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يکي از بچه ها که با خود آرپي جي داشت به چاالکي برگشت و در مقابل 
سنگر دوشکا قد برافراشت. زمان به سرعت مي گذشت و همه چيز به ثانيه ها 

بسته بود. 
فقط چند ثانيه طول کشيد تا هر دو خاموش شوند؛ هم سنگر دوشكا و هم 

شمع وجود آن بسيجي دالور!
خاموش شدن دوشکا براي بچه هايي که با زحمت بسيار به سمت کانال 

دوم سينه خيز مي رفتند نويدبخش زندگي بود. 
اما در ميانه ي راه کسي زندگي اش را با ايثار و از خود گذشتگي تقديم 

کرده بود تا به عده اي ديگر زندگي ببخشد. 
جريان  اين  از  دشمن  نکشيد.  طول  بيشتر  ثانيه اي  چند  هم  آرامش  اين 
حيرت زده شده بود. آنها بار ديگر منّور زدند و همه ي منطقه را روشن کردند. 
بچه ها که مي بايست در يک لحظه تصميم بگيرند، فوراً از جا برخاستند و 

به سمت کانال دوم دويدند. 
اثر  نفري در  با گلوله هاي دشمن مهمان خدا شدند و چند  نفرشان  چند 

برخورد با مين به شدت زخمي و شهيد  شدند. 
بچه هايي که جراحتشان کمتر بود خود را به مجروحان رساندند و سعي 
فرصت  اين  از  دشمن  اما  ببرند.  عقب  به  را  مجروحان  کشان کشان  کردند 

استفاده کرد و آن ها را نشانه گرفت.
عجب شبي بود! چقدر داغ دوستان و رفقايمان را ديديم.
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سرانجام تعدادي از نيروها با کشاندن مجروحان به هر نحوي که بود، در 
ميان حجم عظيم آتش، خود را به کانال دوم رساندند. 

آن ها با سرعت خود را از ارتفاع سه متري به درون کانال انداختند تا از 
آتش دشمن در امان بمانند.

اما غير از آتش، سفره ي ديگري هم در کانال پهن شده بود! سيم خاردارهاي 
حلقوي درون کانال، مانند اژدهايي به روي فرزندان مظلوم خميني )ره( دهان 
نيز در  با سيم خاردار مجروح شده و عده اي  برخورد  اثر  بر  بچه ها  گشود. 
البه الي آن ها گرفتار شدند. عده ي کمي هم که آسيب کمتري ديده بودند، 
سعي کردند دوستان خود را از البه الي سيم خاردارهاي دشمن نجات دهند. 
دست ها، پاها، لباس و هر چيزي که به دستشان مي آمد به سرعت مي کشيدند 

تا آن ها را از سيم خاردارها رهانيده و در گوشه اي از کانال پناه دهند. 
اما با اين وضع جراحت بدن  مجروحان بيشتر مي شد، ولي براي نجات آن ها 

چاره اي غير از اين نبود. 
ابراهيم وارد كانال شد و فرياد زد: به مجروح ها كاري نداشته باشيد. 

بعد به يكي از بچه ها گفت يك برانكارد پيدا كن.
برانكارد آوردند. ابراهيم آن را بر روي سيم خاردار ها قرار  داد و به روي 
آن  رفت و بچه هايي كه الي سيم خاردار گير كرده بودند را بلند مي كرد و 
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به كنار كانال مي آورد. اين چندمين جايي بود كه قدرت بدني باالي ابراهيم 
كارساز بود. من شنيده بودم كه او قهرمان كشتي و ورزش باستاني است. اما 

نمي دانستم اينقدر قدرت بدني بااليي دارد.
تعدادي از نيروهاي سالم و مجروح گروهان دوم هم آنجا بودند. آن ها از 
شب هاي قبل در کانال دوم مانده و نتوانسته بودند به عقب بروند. اين افراد با 

ديدن بچه ها خوشحال شده و روحيه گرفتند. 
رسيدن به کانال دوم، ديگر رمقي براي نيروها باقي نگذاشته بود. 

بود. آن ها زخم خورده سيم هاي  بدن هاي چاک چاکشان جاري  از  خون 
خاردار بودند. 

سالم ترها هم رمق حرکت کردن نداشتند. آن شب تا صبح، صداي ناله ي 
ضعيفي از چند مجروح به گوش مي رسيد. 

فكر مي كرديم وضع كانال دوم بهتر باشد، اما اينجا هم آب و غذا پيدا 
نمي شد.

در آن شرايط و اوضاع عجيب، يكي از بچه ها پيشنهاد داد كه دعاي توسل 
بخوانيم. شايد االن كسي باور نكند اما همه ي بچه هاي كانال همراهي كردند. 
در شرايطي كه گلوله هاي دشمن از باالي سرما و از باالي كانال زوزه كشان 

عبور مي كرد شروع به خواندن دعا كرديم. 
هر كس در گوشه اي سر خود را به ديوار كانال گذاشته و زمزمه مي كرد. 
تا اينكه مداح ما به اين عبارت رسيد: يا فاطمه الزهرا3يابنت محمد 9...
صداي ناله و ضجه بچه ها بلند شد. صدايي كه من مي شنيدم خيلي بيشتر 
از افراد داخل كانال بود. احساس مي كردم همه ي مالئك با بسيجيان مظلوم 

داخل كانال همنوا شده اند.
ساعتي بعد دعا تمام شد. من هم مثل بقيه سرما را تحمل كردم و خوابيدم. 
شب سوم محاصره هم داشت رخت بر مي بست که صدايي آشنا شنيديم. 
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صداي ملکوتي اذان صبح ابراهيم، به جان و تن خسته ي ياران کميل رمقي 
دوباره بخشيد. اهلل اكبر...

بچه ها بلند شدند. مجروحان و سالم ترها با خاک کانال تيمم کردند. در 
اينجا ارتفاع كانال اجازه مي داد كه ايستاده نماز بخوانيم.

که  مي آفريدند  مجروحاني  را  صحنه ها  جان خراش ترين  و  ديدني ترين 
دستي براي تيمم در بدن نداشتند. 

نماز جماعت ياران کميل، نشان از ايستادگي و مقاومت داشت. 
اما نه مکان و نه وضعيت جسماني نيروها، اجازه ي جمع شدن را نمي داد. هر 
سه چهار نفري که به هم نزديک بودند، عاشقانه جسم نحيف و مجروح خود 

را به نسيم جان فزاي نماز جماعت نوازش مي دادند. 
اين اولين باري بود که در مکاني کوچک و زير آتش دشمن، چندين نماز 

جماعت برگزار مي شد.
نمي دانيد چه نمازي بود. همه در اوج معنويت بودند. 

خود،  معشوق  با  كه  است  بار  آخرين  براي  كه  مي كردند  احساس  همه 
خلوت كرده اند و راز و نياز مي كنند.

وقتي هوا روشن شد، تنها ديده بان حاضر در كانال به سراغ بي سيم رفت و 
با هزار سختي موقعيت ما را گزارش كرد. 

او تقاضاي آتش بر روي مواضع دشمن كرد. چند دقيقه بعد گلوله ها شليك 
شد. اما چون نيروهاي توپخانه از موقعيت ما اطالعي نداشت، بيشتر گلوله ها در 

اطراف كانال اصابت كرد.
او هر چه تالش كرد نتوانست موقعيت دشمن را به توپخانه منتقل كند. 
بعد با ناراحتي اعالم كرد: خواهش مي كنم ديگر شليك نكنيد، جان بچه هاي 

كميل در خطر است.



سروسامان

نور خورشيد صورت من را نوازش مي داد. خورشيد روز چهارشنبه بيستم 
بهمن ماه 1361 طلوع كرده بود.

بلند شدم و كمي در كانال چرخيدم. در گوشه گوشه ي كانال پيكرهاي 
شهدا در كنار مجروحان و سالم ها مانده بود. هر ساعت كه مي گذشت، به 

تعداد شهدا افزوده مي شد. 
از  بسياري  پانسمان،  امكانات  نبود  و  جراحت  شدت  و  زياد  خون ريزي 

مجروحان را مهمان خدا کرده بود. 
صورت هاي رنگ پريده و خونين شهدا، روحيه ي بچه ها را حسابي به هم 
ريخته بود. همه بهت زده به دوستان شهيدشان خيره شده بودند. بيشتر نيروها 

هم جوان بودند و براي اولين بار با اين صحنه ها روبه رو مي شدند.
سرانجام بنكدار نيز بعد از انتقال به كانال دوم، در گوشه ي کانال مظلومانه 

و در اوج تشنگي جان داد و شهيد شد.
جوان تر ها و مجروحان از تشنگي مي گفتند: يا حسين 7 تو چه كشيده اي؟ 
يكي از بسيجي ها به نام برادر احمدي گفت: اين طوري نمي شه، من مي روم 
به  را  از يك مسير خوب، خودش  او حركت كرد و سينه خيز  بياورم.  آب 
عقب رساند. اين را بعدها فهميدم. ولي به دليل شرايط بد منطقه، فرماند هان 

نگذاشتند به كانال برگردد.

پيكر شهيد بنكدار در گوشه ي كانال كميل
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ابراهيم هادي به عنوان فرمانده بايد کاري مي کرد تا به ياران خود روحيه 
 دهد. او ابتدا به بعضي از نيروها دستور داد تا براي نگهباني از کانال، در يک 
از  متر  پنجاه  فاصله ي  به  نفر  دو  هر  شوند.  پخش  متري  چهارصد  فاصله ي 

يکديگر در لبه ي کانال سنگر گرفتند.
بعد به دليل کمبود مهمات، از آن ها خواست تا تنها در صورتي به دشمن 

شليک کنند که درست در تيررس قرار گرفته باشند.
با هم   تا  بعد هم به سراغ چند نفر از سالم ترها رفت و از آن ها خواست 

سيم خاردارهاي کف کانال را جمع آوري کنند. 
انجام اين کار بدون هيچ گونه امکاناتي براي بچه ها بسيار مشکل بود. 

از ميان مجروحان و رزمندگان در  ابراهيم جمع کردن شهدا  کار بعدي 
کانال بود. 

انتهاي كانال زياد در ديد بچه ها نبود. بچه ها با سختي بسيار شهدا را به آنجا 
بردند. حمل پيكر دوستان سخت نبود، بلکه دل کندن از رفقا کار را بسيار 

سخت و طاقت فرسا مي کرد. 
غم سنگيني بر دل هاي دوستان نشسته بود. در طول اين مسير کوتاه، نزديک 

بود عده اي از بچه ها قالب تهي کنند. 
شيرمرداني که در مقابل دژخيمان بعث، شجاعانه جنگيده بودند، اينک 
توان جابه جا کردن پيکر دوستان شهيدشان را نداشتند! يادم هست کسي با 
کسي حرف نمي زد. فقط قطرات اشک بود که آرام آرام از گونه ها مي چکيد.
بچه ها نگاهشان به صورت آرام و مظلوم شهدا گره خورده بود. اشک بود 
که از گونه هاي رنگ پريده و خاکي شان به آرامي مي لغزيد و بر صورت شهدا 

مي افتاد. 
به سفيدي گچ شده بود. خاطرات  صورت هايي که حاال ديگر رنگشان 

شيرين روزهاي با هم بودن لحظه اي ما را آرام نمي گذاشت. اما... 
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اينک با حسرت و اندوه، پيکر شريف دوستان را به دوش گرفته و غريبانه 
همه ي  اندوه  و  غم  باشند!  پنهان  ديدشان  از  که  مي بردند  به جايي  را  آن ها 

وجودشان را گرفته بود. 
اين  ما رسيده؛  به  نوبت  بيا،  مهدي  بيا  »مهدي  زمزمه مي کردند:  لب  زير 

غنچه هاي پرپر، از کرب و بال رسيده!«
براي  امني  جاي  کردن  پيدا  نوبت  کانال،  انتهاي  به  شهدا  انتقال  از  پس 
مجروحان بود. مجروحان کانال تعدادشان زياد بود. عده اي دست و پايشان قطع 
شده بود، عده اي هم بر اثر تركش و تير، دل و روده هايشان بيرون ريخته بود. 
نگاه جست وجوگر ابراهيم در کانال، به دنبال جايي بود که بتواند مجروحان 
را از ترکش خمپاره هايي که گاه و بي گاه مهمان ناخوانده ي کانال مي شدند، 
در امان نگه دارد. تنها جاي مناسبي که به ذهنش رسيد، ديواره هاي کانال بود 

که بخشي از آن بر اثر اصابت خمپاره ها تخريب شده بود. 
ابراهيم از بچه ها خواست با کمک سرنيزه هايشان، ديوارها را بتراشند و در 

مکان هاي مختلف کانال، چند جان پناه درست کنند. 
بچه ها هم فوراً دست به کار شدند. ساعتي بعد و با تالش بسيار، پناهگاهي 

براي در امان ماندن مجروحان فراهم شد.
حاال كانال كمي شرايط عادي پيدا كرده. من خوب به بچه ها نگاه مي كردم. 
در چهره ي هيچ كدام از علي اكبرهاي خميني نشان ضعف و ترس مشاهده 

نمي شد. 
الهي  است كه مالئك  اينجا همان مكاني  است.  اينجا كانال دوم  آري، 
به نظاره ي سربازان آخرالزماني رسول اهلل 9 و اميرالمؤمنين 7 نشستند. 
اينجا محل اتصال زمين به آسمان است. اينجا قدمگاه مادر سادات است. اينجا 

مكاني است كه بعدها به نام كانال كميل ناميده شد.
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عصر بود كه صداهاي عجيبي از بيرون كانال شنيديم. بچه ها از بيرون کانال 
خبر نداشتند. تنها با فاصله هاي کم، صداي يا زهرا 3 و يا حسين 7 و يا 

مهدي )عج( به گوش مي رسيد!
چند نفر توانستند از لبه ي باالي كانال خبر بياورند. قضيه همان بود كه فكر 

مي كرديم ...
اين صدا از مجروحاني که در ميدان مين جا مانده بودند شنيده مي شد. 

آن ها از درد ناله مي كردند و چند لحظه بعد ... صداي يک گلوله! 
تک تيراندازهاي دشمن از روي خاكريزهاي ب شكل جلو آمده و مشغول 
افتاده در  نيمه جان  بود. زدن مجروحان  پا  بر  بودند. معرکه ي عجيبي  شکار 

ميدان، تفريح تک تيراندازهاي بعثي شده بود. 
ابتدا يک ناله ي بي رمق يا زهرا 3، بعد صداي تير و پس از آن خنده ي 

مستانه ي بعثي ها.
نيروهاي محاصره شده در کانال، با شنيدن هر صداي تير، انگار قلبشان از 
جا کنده مي شد. آن ها در نهايت خشم و حسرت، تنها مشت بر ديوار كانال 

مي کوفتند. 
بر  دستشان  از  کاري  اما  مي شنيدند،  را  مجروحان  ناله ي  شدن  خاموش 

نمي آمد. اين سخت ترين لحظات براي بچه هاي كميل بود.
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نگه  بي حرکت  را  بودند خود  توانسته  ميدان،  از مجروحاِن وسط  بعضي 
دارند و از شليك تک تيراندازها در امان باشند.

اما خورشيد در وسط آسمان بود. آفتاب شديد صورت هاي رنگ پريده شان 
را مي سوزاند. 

اگر مجروحي مي خواست با اندک تکاني، طرف ديگر صورتش را به ُهرم 
داغ آفتاب بسپارد، تير خالص دشمن بود که او را ملکوتي مي کرد. 

به مشام  کوچک ترين تکان و حرکت از مجروحان، بوي زنده بودن را 
تک تيراندازهاي دشمن مي رساند، اين حركت خيلي زود به آرامش شهادت 

مبدل مي شد. 
هيچ کس نمي دانست که مجروحان در آن معرکه به چه مي انديشند؟! شايد 
نو دامادي به بخت خويش مي انديشيد و شايد پدري به سيماي فرزندش که 

هرگز او را نديده ... 
شايد هم در آن لحظات آخر، به عاقبت خير خود مي انديشيدند. شايد اين 
لحظات زيباترين و دل انگيزترين لحظات زندگي شان بود که داشت در آن 

معرکه رقم مي خورد! 
نيروهاي  از دست   ما رقم مي خورد و هيچ كاري  اتفاقات در كنار  اين 

محاصره شده در داخل كانال بر نمي آمد.
هيچ چيزي به اندازه ي تشنگي و گرسنگي بچه ها را آزار نمي داد. 

از شهادت مجروحان توسط تك تيراندازان دشمن، يك باره صداي  بعد 
بلندگوي بعثي ها بلند شد! 

يک نفر كه ظاهراً از منافقين بود با زبان فارسي و با دادن وعده ي آب و غذا 
از بچه ها مي خواست تا خود را تسليم کنند. 

او مرتب حرف مي زد اما كسي به حرف هاي او توجه نكرد.
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بلندگوي دشمن بعد از اينكه عكس العملي از نيروهاي ما نشنيد صدايش 
را قطع كرد. حدود نيم ساعتي گذشت، يك باره پاتک بعثي ها شروع شد. 
نيروهاي بي رمق کانال، شجاعانه برخواستند و مقابله کردند. آن ها توانستند 

چند نفر از نيروهاي دشمن را به هالکت برسانند. 
اما در انتهاي کانال، تعدادي از نيروهاي دشمن توانستند وارد کانال شده 
و به سمت بچه ها تيراندازي کنند. برادر فاتحي با چند نفر از بچه ها به سمت 
آن ها دويد و به سويشان آتش گشود. آن ها فرار کردند، اما دو نفر از آن ها 

نتوانستند از کانال باال بروند و تسليم شدند. 
فاتحي آن ها را به وسط کانال آورد و در گوشه اي جا داد. يکي از بچه ها 

گفت: خودمان که چيزي نداريم بخوريم، شما هم مفت خور آورديد!؟
٭٭٭

غروب چهارشنبه فرارسيد. گردان کميل شب و روز سختي را پشت سر 
گذاشته بود. خستگي مفرط، بي خوابي، جراحت شديد و آتش مرگبار دشمن، 
هيچ يک نويد خوبي نداشت. بچه ها به قدري خسته بودند كه ايستاده خوابشان 
مي برد و به زمين مي افتادند! نيرو هاي ديگر آن ها را صدا مي زدند و يا با سيلي 
آن ها را بيدار مي كردند تا از كانال محافظت كنند. تنها كسي كه شجاعانه در 

كانال راه مي رفت و به همه ي نيروها روحيه مي داد ابراهيم هادي بود. 
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اواخر شب بود كه زخمي ها از شدت سرما مي لرزيدند. قرار شد براي اينكه 
آن ها از سرما در امان باشند كاري انجام دهيم. به پيشنهاد يكي از بچه ها در 
تا گردن در خاك فرو  بعد بدن مجروحان را  كف كانال قبرهايي كنديم! 

كرديم تا سرماي كمتري احساس كنند.
وقتي هوا روشن شد، منتظر تحرك دشمن بوديم. ساعت ده صبح بود که 

نيروهاي تازه نفس دشمن، در نزديکي کانال موضع گرفتند. 
من از ديواره ي كانال باال رفتم. كمي به اطراف خيره شدم. يك دفعه داد 

زدم و ابراهيم را صدا كردم. گفتم: پشت سر ما چه خبره؟
از پشت سر ما ستون تانک هاي دشمن از سمت پاسگاه طاووسيه بر روي 

جاده به حرکت درآمده بود. آن ها كاماًل پشت سر ما را بسته بودند.
همان موقع توپ هاي 106 كه روي جيپ قرار دارد، از بين خاکريزهاي ب 
شکل بيرون آمد. چند دقيقه اي نگذشته بود كه تانک هاي پيشرفته ي عراقي نيز 

که بين خاكريزهاي ب شكل مستقر بودند به سمت ما حرکت كردند. 
آتش بي امان دشمن شدت گرفت. به نظر مي رسيد که تصميم گرفته بودند 
با ريختن آتش بسيار بر روي کانال، ياران كميل را مجبور به تسليم شدن کنند. 
خمپاره اي به لبه ي کانال اصابت کرد. لبه ي کانال فروريخت و شيبي به 
سمت داخل ايجاد شد. هر لحظه انفجاري در نزديكي ما رخ مي داد. بچه ها با 

همه ي خستگي اي که داشتند از پا ننشستند. 
در همين اثنا يك تانک دشمن از معبر ميدان مين عبور كرد و به چند متري 
کانال رسيد. يك تانک ديگر هم پشت سر او به سمت کانال آمد. راننده ي 
تانك سرش را بيرون آورده بود تا يك وقت اشتباهي به داخل كانال نيفتد. 

لوله ي تانك هم به سمت كانال بود و هر بار گلوله اي شليك مي كرد.
کاري  بايد  کسي  مي رفت.  سرعت  با  كانال  موازات  به  درست  راننده 
مي کرد. »سيد جعفر طاهري« به همراه »غالم رضا اوجي« با آرپي جي از داخل 
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کانال به سمت انتهاي كانال كه شهدا قرار داشتند دويدند و بعد از كانال بيرون 
پريده و خود را به تانك مهاجم رساندند. 

به  تانک همچنان در حال پيش روي بود. سيد جعفر نشانه گيري نمود و 
سمت تانک شليک کرد. گلوله ي آرپي جي کمانه کرد و هيچ اثري بر تانک 
نگذاشت. راننده ي تانک كه سرش را از دهليز بيرون آورده بود تا به داخل 
كانال سقوط نكند، با شليك اولين آرپي جي، متوجه حضور سيد جعفر شد و 

خود را از تانك به بيرون انداخت.
او از تانك فاصله گرفت و به زمين چسبيد. بچه ها به جاي اينکه سنگر 
بگيرند يا فرار كنند، به سمت تانک دويده و گلوله ي بعدي را شليک کردند. 
انفجار مهيبي رخ داد. تانک منهدم شد و تانک ديگر، با ديدن اين وضعيت، 

فرار را بر قرار ترجيح داده و سراسيمه و مضطرب عقب نشيني کرد.1
سيد جعفر طاهري به سمت راننده ي تانك رفت. پشت يقه ي او را گرفت 

و از لبه ي كانال به داخل كانال كشاند. سيد، راننده را به طرف بچه ها آورد.
ساعتي بعد آمبوالنسي از سوي پاسگاه الرشيد عراق به سمت کانال آمد. 
ايراني در هيچ شرايطي آمبوالنس را مورد  نيروهاي  بعثي ها که مي دانستند 

هدف قرار نمي دهند، با آمبوالنس به کانال نزديک شدند. 
خواست  شد.  مشکوک  قضيه  اين  به  موقع  همان  طاهري  جعفر  سيد 
آمبوالنس را با آرپي جي بزند. يكي از بچه ها گفت: نزن، شايد در آن مجروح 

باشد. همان موقع احمد بوياني گفت: بزن، دارند ما را فريب مي دهند. 
آمبوالنس تا نزديکي کانال آمد و ايستاد. در يک لحظه چندين بعثي از 
پشت آمبوالنس بيرون پريدند و با خوابيدن بر روي زمين، به سمت کانال 

تيراندازي کردند. 
بچه ها هم با تيراندازي آن ها را مجبور به عقب نشيني كردند.

دوجوهقطنمردكناتياياقبمهزونه.1دارد.



سكوتوتنهايي

مشغول  بعثي ها  مي رسيد  نظر  به  شد.  حکم فرما  منطقه  بر  نسبي  آرامش 
استراحت شده باشند. در کانال هم گاه گاهي صداي ناله اي خفيف به گوش 

مي رسيد. 
اسيران بعثي مات و مبهوت به بچه ها خيره شده بودند. شايد اگر مجالي 
پيدا مي کردند، گزارش وحشي گري هاي خود را به فرماندهان ما مي رساندند. 
يکي از آن ها مهندسي بود که کاماًل به زبان انگليسي تسلط داشت. ديگري 
اما به نظر مي رسيد مزدوري سوداني باشد. از حرف هاي مهندس بعثي پيدا بود 

که آن ها ديشب به اين خط منتقل شده بودند. 
او با زبان عربي مي گفت: »تعجب ما در اين است چگونه اين همه موانع را 

پشت سر گذاشته و به اينجا رسيديد؟!« 
پس از ساماندهي دوباره ي نيروها در كانال، ابراهيم در گوشه اي نشست و 

به شهدا خيره شد. 
او خودش هميشه مي گفت: زيباترين شهادت را مي خواهم!

چگونه  شهادت  زيباترين  زيباست،  خودش  شهادت  پرسيديم:  بار  يك 
است؟

او در پاسخ مي گفت: زيباترين شهادت اين است كه جنازه اي هم از انسان 
باقي نماند ...
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ابراهيم نگاهش را از پيکر غرق در خون شهدا برداشت و به آسمان دوخت. 
بعد نگاهي به لباس خونينش انداخت که با خاک کانال عجين شده بود. 

دوباره افق نگاهش را راهي آسمان کرد. آسمان فکه با تکه هاي ابر زيباتر 
شده بود. ابراهيم انگار به دنبال گمشده اي مي گشت. شايد هم سير در آسمان 

به همراه دوستان سبک بالش، روح ناآرامش را تسلي مي داد.
با نگاه به شهدا، تصوير مادرانشان را در ذهن مجسم کرد و غم، همه ي 
وجودش را فرا گرفت. شايد به ياد مادر خودش افتاد. به ياد آخرين وداع با 

مادر... تصوير دلنشين لبخند مهربان مادر در ذهنش نقش بست. 
لبخند تلخي زد و اشک در چشمانش حلقه زد. پرنده روحش سبک بال 
و رها در آسمان خاطراتش به دوکوهه رسيد. چند روز قبل از عمليات، در 
اما آن قدري بود که  تهران خوابي ديده بود. خوابش را براي کسي نگفت 

بي قرارش کرد! از بعد از همان خواب بود که ديگر آرام و قرار نداشت. 
من نمي دانم ابراهيم چه چيزي را مي دانست! اما در آن عمليات و در آن 
چند روز كه با هم بوديم، مرتب از حضرت زهرا 3مي گفت. او ارادت 
عجيبي به مادر سادات داشت. به همه بسيجي ها مي گفت: ايشان را مادر صدا 

كنيد. من يقين داشتم در نگاه هاي خيره ي او به پيكر شهدا رازي نهفته بود!
ياد آن شبي افتادم كه از تك درخت، به سوي تپه دوقلو حركت كرديم. 
مادرمون  بچه ها سريع تر،  فرياد مي زد:  بود و  ايستاده  ابراهيم در كنار ستون 

حضرت زهرا 3 منتظره ... بچه ها سريع تر ...
همه ي خاطرات دوکوهه در ذهن ابراهيم مرور شد. روز قبل از عمليات، 
سريع خودش را از تهران به دوكوهه رساند. بچه ها براي عمليات رفته بودند. 

سراغشان را که گرفت فهميد براي عملياتي قريب الوقوع در چنانه اردو 
زده اند. موها و محاسن بلندش را کوتاه کرد. به سان نودامادي که به حجله 

مي رود، مشتاقانه و با عطش بسيار، خودش را به چنانه رساند. 
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چهره اش ملکوتي تر شده بود. هر کسي او را مي ديد، چند دقيقه اي مجذوب 
چهره ي روحاني اش مي شد. همه از آمدنش خوشحال بودند. 

اين عمليات براي ابراهيم رنگ و بويي ديگر داشت. مسئوالن لشكر ابراهيم 
را خوب مي شناختند. از درايت و تجربه او در جنگ هاي چريکي آگاه بودند. 
برود و مسئوليت  قرارگاه 11 قدر  به  تا  او اصرار کردند  به  آن ها هر چه 

بگيرد، نپذيرفت. 
او به داليلي مي خواست با بسيجيان خط شكن همراه شود و گردان کميل 

را براي اين عشق بازي انتخاب کرد. 
رهسپار  کميل،  گردان  جوان  و  نوجوان  بسيجيان  دوش  به  دوش  حاال 

ميعادگاه خود در فکه شد و از اين بابت خوشحال به نظر مي رسيد.
خاطرات همين طور از ذهن ابراهيم مي گذشت، او همچنان به پيکر شريف 

شهدا خيره مانده بود. 
دوباره به چهره اش خيره شدم. ابراهيم مي دانست لحظه ي پرواز نزديک 
است. احساس سبک باري مي کرد، اما چگونه رفتن برايش اهميتي صد چندان 

داشت. 
شهدا آرام در انتهاي کانال خوابيده بودند. چفيه اي که همراه هميشگي شان 

بود، در آخرين سکانس وفاداري، نقش کفن را برايشان بازي مي کرد. 
دوستان ابراهيم و بقيه بسيجيان كانال هم حال خوشي داشتند، اگر پرنده ي 
روحشان مي توانست فرصتي براي پرواز پيدا کند، به روزهاي خوش دوکوهه 

مي رفت.
چه روزهاي تلخ و شيريني که با همين شهدا سپري کرده بودند.  شوخي ها 
و خنده ها، نماز شب ها و مناجات هايشان، همه و همه براي رزمندگاني که در 

کانال محاصره بودند، خاطره اي ماندگار و فراموش نشدني بود.
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با يك صداي انفجار، ابراهيم يك باره از جا بلند شد. از لبه ي كانال باال 
رفت و زمين منطقه را تا تپه دوقلو ها بررسي كرد. بعد چند نفر از بچه هايي كه 

سابقه ي عملياتي داشتند را صدا كرد.
آن ها آمدند و ابراهيم گفت: براي عقب نشيني و رفتن به کانال اول و بعد 
از آن، رسيدن به نيروهاي خودي، چاره اي جز تنها گذاشتن مجروحان نيست. 
مين و سيم  ميادين  ميان  از کانال، در  از خروج  نيروهاي سالم  بايد پس 
خاردارها حدود چهارصد متر سينه خيز بروند. آن وقت اگر بتوانند از انفجار 
به  پيدا کنند،  تيربارهاي دشمن نجات  مين ها و آتش مرگبار چهارلول ها و 

کانال اول مي رسند. 
تا  بروند  سينه خيز  دوباره  متر  هفتصد  اول،  بايد  کانال  از  از گذشتن  بعد 

نزديك تپه هاي دوقلو برسند.
بعد هم بايد دويست متر با سرعت بدوند تا به پشت تپه هاي دوقلو برسند. 
در دست  ديگرش  و طرف  است  دشمن  تصرف  در  تپه ها  اين  يک طرف 
نيروهاي خودي، بچه ها بايد مواظب آتش دشمن هم باشند. آن ها روي تپه ها 

هستند. 
ابراهيم اين حرف ها را زد و گفت:  برويد و بچه هاي سالم را توجيه كنيد.

طبق آنچه ابراهيم مي گفت: با رسيدن به اين تپه ها، مي شد به نجات يافتن اميدوار 
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بود، اما طي اين مسير، تنها از کساني بر مي آمد که چاالک و سر حال باشند، 
نه کساني که چهار روز، نه آب و غذا خورده اند و نه توانسته اند خوب بخوابند 
و عالوه بر اين، با دشمن در سخت ترين شرايط روحي و رواني جنگيده اند.
ابراهيم هم به قصد احوال پرسي و دل جويي از مجروحان از جا برخاست. 
به هر مجروحي که مي رسيد لحظاتي را در کنارش مي نشست و او را نوازش 

مي کرد و با او صحبت مي نمود. 
من هم در كنار ابراهيم بودم. چند متر جلوتر به يک گروه کوچک دونفره 

رسيد و كنار آن ها نشست. 
يکي از آن ها نوجواني کم سن و سال بود که به ديواره ي کانال تکيه داده بود. 
ديگري اما آرام بر روي پاهاي رفيقش خوابيده بود. ابراهيم کنارشان نشست. 

نوجوان به احترام ابراهيم نيم خيز شد. ابراهيم از حال رفيقش جويا شد. 
نوجوان خيلي آرام اما محکم پاسخ داد: دوستم لحظاتي پيش مهمان خدا شد.

بعد هم آرام آرام صورت او را نوازش داد. ابراهيم خم شد و بر گونه هاي 
خاک گرفته و خون آلود آن شهيد بوسه زد. ديگر انگار رمقي براي برخاستن 
نداشت. به آرامي پيكر شهيد را برداشت و به كنار بدن هاي مطهر شهدا برد.

بعد برگشت و نوجوان را در آغوش کشيد. رزمنده ي نوجوان گفت: »من و 
رفيقم از بچگي با هم بزرگ شديم، با هم به مدرسه رفتيم. وقتي جنگ شروع 
شد، با تالش و کوشش بسيار توانستيم مدرسه را رها کرده و به جبهه بياييم. ما 

را به همين گردان كميل معرفي کردند. 
گردان ما قبل از حضور در اين عمليات، هجده روز در منطقه ي فکه در 
خط پدافندي حضور داشت. حتي آنجا توانستيم يازده نفر از نيروهاي دشمن 
را اسير بگيريم. بعد از تمام شدن مأموريت، گردان را به چنانه آوردند تا از 

آنجا براي استراحت به دوکوهه منتقل کنند و به مرخصي برويم. 
صبح وقتي که در چنانه براي رفتن به دوکوهه آماده شديم، ثابت نيا همه ي 
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ما را جمع کرد و گفت: »قرار است چند روز ديگر در اين منطقه عمليات 
شود، فرمانده لشکر از من خواسته به خاطر آمادگي رزمي گردان، در اين 
عمليات شرکت کنيم. امام )ره( منتظر نتيجه ي مطلوب اين عمليات است. اگر 

خسته نيستيد، در اين عمليات خط شکن باشيم.«
هرچند بچه ها خسته بودند و دو شب را مجبور شده بودند بدون امكانات در 
بيابان هاي چنانه بخوابند و براي رسيدن و ديدار با خانواده هايشان لحظه شماري 

مي کردند، اما شيريني شاد کردن قلب امام )ره( چيز ديگري بود. 
همه ي بچه ها قبول کردند در اين عمليات به عنوان خط شکن وارد شوند. 
بعضي از آن ها همان جا، در هواي سرد زمستان و با آب سرد غسل شهادت 

کردند و براي عمليات آماده شدند.« 
بين  عجيب  بعد سكوتي  كرد.  نوجوان گوش  اين  به حرف هاي  ابراهيم 
ما حاكم شد. انگار بر همه ي رزمندگان مکشوف شده بود که مانند موال و 
سرورشان حسين 7، رسالتي بزرگ و سنگين بر دوش دارند. خون مطهر 
حضرت سيدالشهدا 7 در سال 61 هجري قمري اسالم ناب محّمدي 9 
را بيمه کرد و هم اينک پس از گذشت 1342 سال1 و در سال 1361 هجري 
ناب  اسالم  خود  خون  اهداي  با  مي خواهند  خميني  علي اکبرهاي  شمسي، 

محمدي 9 را در مقابل اسالم آمريکايي بيمه کنند. 
تنها خون مي تواند سال 61 هجري شمسي را به سال 61 هجري قمري2 پيوند 
دهد. و چه افتخاري از اين باالتر که خون گردان دالور کميل، پيونددهنده ي 

اين ارتباط آسماني باشد. 
سکوت همه جاي کانال را فراگرفته بود. ابراهيم بلند شد و حرکت کرد تا 

به نگهبان هاي کانال سر بزند.

تروصيرمقيرجه1403لاسرديتامدقمرجفلاوتايلمع.1پذيرفت.
يم7نيسحماماتداهشخيراتيرمقيرجه1361/1/10.2باشد.
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تنها صدايي كه سكوت مرموز كانال را مي شكست، نواي نوحه هاي ابراهيم 
هادي بود.

او با صداي زيباي خود، به ياران بي رمق کانال جان تازه اي مي بخشيد. 
گرسنگي،  و  تشنگي  و  جراحت  و  خون  ميان  در  ابراهيم،  زمزمه هاي 

آرامش بخش بود. 
صداي روضه ي مادر پهلوشکسته ي او به اصحاب کانال قدرت پرواز و 

اوج گرفتن مي داد. 
با اين نغمه ها زندگي دوباره در کانال جريان مي گرفت و همه به تکاپو 

مي افتادند. 
هنگام اذان ابراهيم، آن هايي که هنوز اندک تواني در بدن داشتند، خود را 
به ديوار کانال مي رساندند تا به مدد و ياري ديوار، از جا برخيزند و نماز را 

اقامه کنند. 
قبله  سمت  به  را  خود  سختي  به  ملکوتي تر،  حالتي  با  اما،  مجروحان 
بر  بندگي،  و  نشانه ي عشق  به  را  پيشاني خونين و زردشان  و  مي چرخاندند 

خاک کانال مي گذاشتند. 
فرشتگان خود  به  انسان هايي  چنين  آفرينش  براي  که خداوند  راستي  به 

مباهات مي کرد! 
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شايد هم در آن لحظه دريچه اي از آسمان بر روي کانال گشوده بود تا 
همه ي فرشتگان و ملکوتيان، اين خضوع و خاکساري را در زمين ببينند و به 

راز احسن الخالقين خداوند پي ببرند!
بعد از نمازها، سيد جعفر طاهري قرآن مي خواند و تفسير مي کرد. بچه ها با 
شنيدن صوت زيباي قرآن سيد جعفر، دلشان دوباره گرم مي شد و به حقانيت 

خود يقين پيدا مي کردند. 
بعضي از بچه ها که قرآن هاي جيبي با خود داشتند، همراه سيد جعفر مشغول 

تالوت مي شدند و آرام آرام اشک مي ريختند. 
عده اي ديگر هم مداد يا خودکاري پيدا کرده بودند و بر روي هر چيزي 

که مي شد نوشت، وصيت نامه مي نوشتند. 
مي زد.  ناله  و  مي کرد  زمزمه  کانال  از  گوشه اي  در  را  دعايي  کسي  هر 

بعضي ها دعاي توسل مي خواندند و بعضي ها زيارت عاشورا. 
بعضي ها هم آرام آرام نوحه خواني مي كردند و اشک مي ريختند. صداي 

زمزمه ي دعاها با ناله هاي بچه ها به هم مي آميخت و قيامتي بر پا مي شد!
اسير سوداني وقتي قرآن خواندن بچه ها را ديد، در کمال بهت و ناباوري 
 گفت: »مگر شما هم قرآن مي خوانيد؟! به ما گفته اند شما به جنگ آتش پرستان 

مي رويد!« 
با اصرار از بچه ها  آن اسير وقتي به مسلمان بودن بچه ها يقين پيدا کرد، 
مي خواست که او را به عقب جبهه ببرند، زيرا ديگر حاضر به ادامه ي خدمت 

در ارتش عراق نبود.
٭٭٭

بچه ها با سرنيزه و حتي دست روي ديوار کانال را مي کندند و پله هايي براي 
باال رفتن مي ساختند. 

آن ها براي نشان دادن قدرت خود و به منظور جلوگيري از نزديک شدن 
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بعثي ها به کانال، در بعضي از مواقع به سرعت از اين پله ها باال مي رفتند و به 
سمت بعثي ها شليک مي کردند. 

کماندوهاي بعثي هيکل هاي درشت و قدبلندي داشتند به گونه اي که هر 
بيننده اي از نگاه به آنان دچار وحشت مي شد. 

هر وقت آن ها مي خواستند به سمت نيروهاي ايراني پيش روي کنند، دشمن 
همه ي آتش خود را به روي کانال متمرکز مي کرد تا کماندوها در امنيت 

آتش ايجادشده راحت  تر به کانال نزديک شوند. 
بسيار سخت  بچه ها  براي  را  کانال  لبه ي  از  تيراندازي  آتش،  اين شدت 

مي کرد.
گاهي هم شيربچه هايي پيدا مي شدند که براي مقابله با کماندوها، از شيوه ي 

ابتکاري و در عين حال استشهادي استفاده مي کردند. 
آن ها قبل از هجوم بعثي ها و به صورت داوطلبانه، از کانال بيرون مي آمدند 

و پنجاه الي شصت متر به سمت دشمن پيش مي رفتند!
منتظر آمدن کماندوها  پيكر مطهر شهدا،  با مخفي شدن در کنار  سپس 

مي شدند. 
نارنجک  يا  و  شليک  مزدوران  به سمت  مناسب  فرصتي  در  آن  از  پس 

پرتاب مي کردند. 
بدين ترتيب آن ها را يکي يکي شکار و يا مجبور به عقب نشيني مي کردند. 

حتي به اين شيوه دو نفر ديگر را اسير گرفتند و به داخل كانال آوردند. 



شجاعت  تنها  بي شک  شد.  دفع  دشمن  سنگين  پاتك  چهارشنبه  عصر 
ناشي از ايمان رزمندگان اسالم بود که آن ها را قادر مي ساخت يک گردان 

کماندوي ورزيده و مسلح بعثي را، اين گونه وادار به عقب نشيني کند. 
با اين حال، پاتک  بعثي ها به تعداد شهدا و مجروحان افزوده بود. امدادرساني 

به دليل نبود وسايل امدادي هم بسيار سخت و در عين حال بي تأثير بود. 
بچه ها از چفيه هاي خود براي بستن زخم ها استفاده مي کردند. حتي به دليل 
کمبود چفيه، ناگزير به استفاده از چفيه هايي شدند که بر روي شهدا کشيده 

شده بود!
در بعضي از مواقع، بستن دستي که فقط با يک تکه پوست به بدن مجروح 

متصل بود، به دوش نوجواني کم سن و سال مي افتاد. 
زخمي ها مدام از فرط تشنگي ناله مي زدند و آب طلب مي کردند.کانال با 

خمپاره ي 60 و سالح پالمين مورد هدف قرار مي گرفت. 
هنوز کار بستن زخم ها تمام نشده بود که يکي از بچه ها داد زد: »بعثي ها.« 

بچه ها سراسيمه خود را به لبه ي کانال رساندند. تيرهاي دشمن از روي سر 
بچه ها عبور مي کرد و به آن ها مجال بررسي اوضاع را نمي داد. 

آن ها نهايتًا و به سختي توانستند بعثي ها را که از طرف خاکريز ب شکل به 
کانال نزديک مي شدند، ببينند. 

عقبنشيني
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بعثي ها با شجاعت و مقاومت بچه ها خيلي زود عقب نشيني کردند. پس از 
آنکه حجم آتش بعثي ها بر روي کانال کاسته شد، ابراهيم چند نفر را به دو 

طرف کانال فرستاد تا با صدا زدن بچه ها، همه را جمع کنند. 
خيلي زود بچه ها در کنار ديوار کانال به دور ابراهيم حلقه زدند. حاال تعداد 

افراد سالم بسيار كم شده بود.
بايد هر جور شده  ابراهيم گفت: ديگر کانال، جايي براي ماندن نيست. 

امشب به سمت تپه هاي دوقلو عقب نشيني کنيم. 
بعد ادامه داد: به دليل اينکه کانال در محاصره است و ميان ما و نيروهاي 
خودي موانع زيادي وجود دارد بايد يک نفر نيروي قديمي با دو نفر ديگر 
به صورت يک گروه و به فاصله از کانال بيرون آمده، به صورت سينه خيز به 

طرف تپه هاي دو قلو عقب نشيني کنيد. 
ابراهيم پس از مشخص نمودن افراد گروه هاي سه نفره، از نيروها خواست 

در محل هاي قبلي خود مستقر شده و از کانال و مجروحان مراقبت کنند. 
آن روز حدود هفتاد مجروح بدحال داخل کانال بودند که نمي توانستند به 

عقب بروند. 
هنگامي که نيروها در حال پراکنده شدن بودند، نوجواني کم سن و سال از 

ابراهيم سؤال عجيبي پرسيد: 
آيا مجروحان نيز مي توانند با ما به عقب بيايند؟! اگر آن ها را نتوانيم به عقب 

ببريم، سرنوشت آن ها چه مي شود؟! 
اگر بعثي ها بيايند، مثل مجروحان قبل، آن ها را با تير خالص به شهادت 

مي رسانند!؟
همه ي نفرات بهت زده يکديگر را نگاه مي کردند. هيچ جوابي براي اين 
نداشته  به مجروحان كاري  به آن نوجوان گفت: شما  ابراهيم  نبود.  پرسش 

باش، من خودم پيش آن ها هستم. 
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آن نوجوان با صالبت خاصي گفت: پس من هم مي مانم و از مجروحان تا 
آخرين قطره ي خونم مراقبت مي کنم. 

گرسنگي،  تشنگي،  روز  چهار  بود.  ديگران  براي  سختي  تصميم گيري 
خستگي و محاصره ي توان همه را بريده بود. يکي ديگر نيز در گوشه اي از 

کانال گفت: من هم مي مانم. 
باالخره سالم تر ها که مي توانستند جان خود را بردارند و از مهلکه ي نجات 

پيدا کنند، يک صدا فرياد ماندن را سر دادند.
بلند  انگار از اين تصميم بچه ها خوشحال شده بود با صداي  ابراهيم که 

گفت: همه مرد و مردانه مي مانيم و مقاومت مي کنيم.
بعد مكثي كرد و ادامه داد: ولي بچه ها، شايد تا آخرين لحظه کسي نتواند 

به کمک ما بيايد. فکر همه چيز را کرده ايد؟! 
آب نداريم، غذا نداريم، مهمات نداريم، شهادت در يک قدمي ماست. 

آيا شما آماده ايد؟!
انگار جان دوباره اي به نيروها بخشيده شد. ايثار و مردانگي، فضاي کانال را 

پر از عشق و معرفت کرد.
همه مي خواستند بر عهدي که بسته بودند وفادار بمانند. اسيران بعثي در فهم 

اين ايثار در تحير مانده بودند.
حتي در کانال، آن هايي که جراحت کمتري داشتند، حاضر به عقب نشيني 

نبودند.
آن ها نمي خواستند مجروحان بدحال را تنها بگذارند و مي گفتند: بي وفايي 
در مرام ما جايي ندارد. ما هم اينجا مي مانيم و تا زماني که مجروحان را به 

عقب نبرده ايم، از اينجا تکان نمي خوريم!



آب

كه  حاال  گفت:  بچه ها  به  ابراهيم  شد.  ايجاد  نيروها  بين  در  عجيبي  جّو 
مي خواهيد بمانيد، تا تكليف مجروحان مشخص شود بايد آب، مهمات و هر 

چيز خوردني که در کانال است جيره بندي شود. 
در کمتر از چند دقيقه، همه ي قمقمه هاي آب، در کف کانال و در مقابل 

ابراهيم قرار گرفت. البته آب هاي موجود عبارت بود از:
بعضي از بچه ها توانسته بودند به زحمت مقداري آب را از چاله هاي کف 
کانال که به واسطه ي بارندگي شب هاي گذشته جمع شده بود، با درب قمقمه 

بردارند و در قمقمه هاي خود بريزند. اين آب ها شور و تلخ بود.
روز قبل اصغر بخشي1 از داخل يكي از همين گودال هاي آب، به اندازه ي 
نصف قمقمه، آب جمع كرده بود. بعد هم متوجه مي شود كه دو جسد بعثي 
در همان آب افتاده! بعضي از بچه ها هم كه شب ها از كانال بيرون مي رفتند و 
در بين شهدا مي خوابيدند و به عنوان كمين عمل مي كردند، قمقمه هاي آب 

هم رزمان شهيدشان را با خود به کانال آورده بودند. 
مقداري از آب ها هم مربوط به قمقمه ي كشته شده هاي عراقي بود. ولي 
بيشترين آب ها آب شور و تلخ بود كه بچه ها فقط لب هاي مجروحان را با آن 

تر مي كردند.
هباما.دندركاهرلاناكردصلاخريتندززاسپاريشخبرغصاركيپاهيقارع.يشخبرغصازالقنهب.1

يمتايحديقردنونكامهوهدركاديپتاجنصلاخريتنيازاناشيا،راگدرورپفطلباشند.
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زمان تقسيم قمقمه هاي آب شد. قمقمه ها کم و تعداد تشنه ها بسيار. 
کار آقا ابراهيم بسيار سخت شده بود. اسراي بعثي هم كه تشنه بودند با 
تعجب به ما نگاه مي كردند. ابراهيم اما همه را شمرد؛ حتي اسيران بعثي را. 
سپس به تعداد اندک قمقمه ها نگاه کرد. احتياج به حل معادالت رياضي نبود. 
آب آن قدر کم بود که هر کسي را براي تقسيم دچار سرگرداني مي کرد. 

ابراهيم منش پهلواني داشت. او به هر اسير بعثي يک قمقمه آب داد! 
يكي از بچه ها به اين كار ابراهيم اعتراض كرد. ولي ابراهيم گفت: اين ها 
االن مهمان ما هستند، ما ايراني ها رسم داريم بهترين چيزهايمان را براي مهمان 
مي گذاريم. موال و مقتداي جوان مردان عالم، اسير و قاتل خود را بر خود مقدم 

مي دانست. چگونه مي شود دم از علي 7 زد و مرام او را نداشت.  
ديگر کسي به ابراهيم ايراد نگرفت؛ زيرا آن ها هم درس گذشت و ايثار را 
از مکتب راستين ائمه ي اطهار 8 آموخته بودند. سپس ابراهيم به هر سه 

مجروح يك قمقمه و هر شش نفر سالم، يک قمقمه آب داد. 
با وجود گرماي روز، خستگي و عطش  تا جايي بود که  معرفت بچه ها 
بسيار، بعضي از سالم ها از سهميه ي آب خود چشم پوشي مي کردند و آن را 
به مجروحان مي دادند. تعدادي كنسرو هم جمع شد كه به هر هشت مجروح 

يكي رسيد و به بقيه چيزي نرسيد.
و  خشک شده  پوستي  با  خاکي،  و  زرد  صورت هاي  با  کانال  بچه هاي 
ذره اي  و  مي جنگيدند  دشمن  با  مظلومانه  بي آبي،  از  ترک خورده  لب هايي 

ترس و واهمه به خود راه نمي دادند. 
و  اما خستگي  مقاومت مي کردند،  با همه ي وجود  و  بودند  ايستاده  آنها 
بي خوابي واقعًا آن ها را کالفه کرده بود. تير و آتش دشمن بر آن ها مسلط بود. 
دشمن حتي از روي تپه ماهورهايي که بر کانال مسلط بود، مسير تدارکات 
و رساندن نيروهاي کمکي به کانال را نيز با آتش جنگ افزارهاشان بسته بود.
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شب هاي زمستاني فکه، شب هايي سرد و طاقت فرسا بود. باد سرد زمستاني 
بيابان، همه را اذيت مي کرد. اما مجروحان با بدن هاي چاک چاکشان بيش از 

همه از آن رنج مي بردند. 
از سرما  را  به هر طريقي که شده مجروحان  رزمندگان سعي مي کردند 
حفظ کنند.  بعضي از آن ها لباس خود را به مجروحان مي پوشاندند. سرما 
آن قدر زياد بود که به پيشنهاد يکي از بچه ها، قبرهايي در کف کانال حفر شد 
و مجروحان را داخل آن خواباندند و تا گردن بر روي آن ها خاک ريخته شد 

تا گرم بمانند.
مجروحان حاال تا گردن درون گودال بودند. رفتن خون زياد از بدنشان 
ديگر هيچ حس و حالي براي آن ها باقي نگذاشته بود. به نظر مي رسيد اين تنها 

راه در امان ماندن از سرماي زمستان بود. 
تعدادي از مجروحان اين گونه در برابر سرما تاب آورده و زنده ماندند اما 

بعضي از آن ها براي هميشه از خواب شيرين خود بيدار نشدند! 
آن ها آرام و بي صدا، يکي يکي اوج گرفته و سبک بال خود را به دوستان 

شهيدشان رسانده بودند.
جنگ نابرابري بود. همه ي مردانگي و مرّوت داشت در مقابل ددمنشي و 

وحشي گري دشمن دون مي جنگيد. 
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وقتي بعثي ها با برانکارد براي بردن مجروحانشان وارد ميدان نبرد شدند، 
بچه ها با اينکه مي توانستند به راحتي آن ها را مورد هدف قرار دهند و از پا در 
آورند، اما در اوج مردانگي، به آن ها امان دادند تا مجروحان خود را به عقب 

منتقل کنند. 
اين مرام بچه هاي ايراني بود، اما در عوض، بهترين تفريح تک تيراندازهاي 
مست بعثي، شکار مجروحان نيمه جاني بود که زخمي و بي رمق وسط ميدان 

افتاده بودند.
شب چهارم محاصره هم داشت کم کم از بچه ها خداحافظي مي کرد. از 
يک طرف غربت و ديدن پيكر هاي دوستان، لحظه اي آرامشان نمي گذاشت 

و از سويي ديگر عطش و تشنگي، رمقي برايشان باقي نگذاشته بود. 
بيابان فکه و كانال دوم آن، با تمام دقت جزئيات حادثه اي را كه در آن 

شب ها اتفاق مي افتاد را در خود ضبط و ثبت مي کرد.
من هم در كنار آن ها و در گوشه ي كانال نشسته بودم. گاهي خوابم مي برد 

و گاهي بيدار مي شدم. 
يکي از بچه ها به زحمت خودش را به ابراهيم رساند. رو به ابراهيم كرد و با 

صدايي نسبتًا بلند با او حرف زد.
من يك باره خواب از چشمانم پريد به آن ها خيره شدم. آن جوان به ابراهيم 
گفت: به خدا تا حاال هيچ کس نتوانسته توانمان را ببرد، نه دشمن و نه آتش 
از  برسه دمار  ما  به  يه كم آب  بريده.  امانمان را  اما حاال تشنگي  بي امانش! 

روزگار دشمن در مي ياريم.
نمي دانم چرا يك لحظه ياد كربال افتادم؛ ياد علي اكبر 7 وقتي كه از 

ميدان به سراغ پدرش آمد و گفت: العطش قد قتلني...
ياد شرمندگي امام حسين 7 ...

من مي دانستم. يقين داشتم كه ابراهيم از همه تشنه تر است. 
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همين امروز وقتي قمقمه ها را تقسيم كرد، براي خودش چيزي نماند!
ابراهيم سرش را پايين انداخت و با شرمندگي فكر كرد. او تصميم گرفت 

هر طور شده خودش از کانال بيرون برود و براي عطش بچه ها کاري کند. 
در همان نيمه شب، ابراهيم از كانال بيرون رفت. درحالي كه از شرمندگي 

ديگر با هيچ كس حرف نزد.
حوالي صبح بود. هوا در حال روشن شدن بود ناراحت بودم كه نكند ابراهيم ...

همه ناراحت بودند. او بزرگ تر ما به حساب مي آمد. يك باره ديدم يك 
نفر از باالي كانال خودش را به پايين انداخت. همه خوشحال شدند.

ابراهيم با چند قمقمه ي پر از آب برگشت. همه ي رزمندگان و مجروحان 
خوشحال شدند. 

به ابراهيم گفتم: دير كردي، ترسيديم؟!
ابراهيم گفت: براي پيدا كردن آب تا نزديک تپه هاي دوقلو رفتم. نيروهاي 

خودي رو هم در حال جنگ با بعثي ها ديدم. 
با تعجب گفتم: تا اونجا رفتي!؟ ُخب ...

ابراهيم نگذاشت حرفم را تمام كنم. بلند شد و رفت تا به نيروها سر بزند.
در تپه هاي دوقلو هر شب درگيري بود. تپه ها چند بار بين بچه ها و بعثي ها 
دست به دست  شد. شب هنگام با حمله ي نيروهاي ايراني به دست رزمندگان 

اسالم مي افتاد و در روزها، بعثي ها با پاتک گسترده آن را پس مي گرفتند. 
ابراهيم تا نزديک نيروهاي خودي رفته بود. او مي توانست ديگر به کانال 

نيايد، اما آمده بود. با چند قمقمه آب. 
کسي چه مي دانست؟! شايد او هم به رسم ادب مواليش حضرت عباس7، 
با ياد لب هاي خشکيده از عطش بچه ها، لب به آب نزده بود. بچه ها همواره به 

روح بلند او غبطه مي خوردند و او را مي ستودند.
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صبح پنج شنبه 21 بهمن فرارسيد. بعثي ها چند پاتك ديگر انجام دادند كه 
بچه ها مقاومت كردند. بچه ها در برابر رگبارهاي بي وقفه ي دشمن، فقط با 
زدن چند تير با آن ها مقابله مي كردند. در دو روز گذشته بالگردهاي دشمن بر 

روي كانال آتش مي ريختند اما امروز حمالت بالگردها بسيار زياد شده بود.
با اين حال بچه ها نگذاشتند كانال سقوط كند، هر ساعت به آمار مجروحان 
و شهدا نيز افزوده مي شد. اگر چه در چند روز اول محاصره، بعثي ها با فارسي 
پنجم،  روز  در  اما  شوند،  تسليم  مي خواستند  بچه ها  از  شکسته  پا  و  دست 
بلندگوهاي عراق، با فارسي فصيح و با وعده هاي آب و غذا و جاي مناسب 
و اينكه ما براي شما از صدام امان نامه گرفته ايم تا بعد از تسليم شدن به هر 

كجايي كه مي خواهيد برويد از بچه هاي کميل مي خواستند تا تسليم شوند.
از کانال،  اما در گوشه اي  اين حرف ها را تكرار مي كرد،  بلندگو مرتب 

بچه هاي بي رمق بر سر ادامه ي مقاومت گفت وگو مي کردند. 
يکي از نيروها که ديگر رمقي در بدن نداشت گفت: حاال که ديگر آب و 
غذا و مهمات نداريم و تصميم گرفته ايم با مجروحان تا آخر بمانيم، تکليفي 
و  مجروحان  اسارت،  با  مي توانيم  نيست.  بر گردنمان  مقاومت کردن  براي 

خودمان را نجات دهيم. 
ديگري گفت: مگر نديدي، آن ها به همه ي مجروحان تير خالص زدند.
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يكي ديگر خاطره ي سينه زدن هاي پرشور و عاشقانه ي کودکي را براي 
 7 عبداهلل  ابي  عزاي  مجلس  در  کودکي  از  گفت:  و  کرد  زنده  بچه ها 
آموختيم که حسين 7 زير بار ذلت نرفت. اکنون چگونه ما تسليم شويم و 
تن به ذلت اسارت بدهيم!؟ يکي ديگر از بچه ها فرياد زد: ما در کانال مانده ايم 
که ديگر صداي سيلي نشنويم، همان سيلي که مادرمان را پرپر کرد و داغي 
سنگين بر سينه ي علي7 نشاند. ما پرپر مي شويم، اما اجازه نمي دهيم تاريخ 

تكرار شود و نامردي پيدا شود و به امام ما سيلي بزند!
و  نشسته  در گوشه اي  بود،  بقيه کمتر  از  و سالش  نوجوان که سن  يك 
صحبت هاي ما را گوش مي كرد. رنگ صورت او به زردي مي گراييد، او 

چيزي گفت که همه را در بهت فرو برد و حجت را تمام کرد.
او بلند شد و گفت: بچه ها اگر تسليم شديم و بعثي ها ما را در تلويزيون 
نشان دادند و امام هم ما را ببيند، آيا مي تواند به خاطر داشتن چنين رزمندگاني 
افتخار کند؟! اگر حضرت امام از ناراحتي سر خود را پايين بيندازد، فرداي 

قيامت با چه رويي به صورت او نگاه کنيم؟!
همه ساکت شدند. سرها را به زير انداختند. سکوت همه جا را فراگرفت. 
ياران  همانند  قيامت  در  مي خواستند  آن ها  لرزيد.  دل ها  امام،  اسم  آمدن  با 

حسين7 مايه ي افتخار و مباهات امام خود باشند نه مايه ي شرم ايشان! 
و  کمکي  نيروهاي  رسيدن  تا  مقاومت  شد.  گرفته  آخر  تصميم  باالخره 

آزادسازي کانال و جنگيدن تا آخرين قطره هاي خون.
٭٭٭

بچه ها  براي  رمقي  ديگر  آفتاب،  زير  در  گرسنگي  و  تشنگي  جراحت، 
نگذاشته بود. مقداري نخود و کشمش که بچه ها از کوله پشتي يکي از شهداي 
ميدان مين آورده بودند، دست به دست در بين مجروحان مي چرخيد. سالم ترها 

لب به هيچ چيز نمي زدند. همه ديگري را گرسنه تر از خود مي ديدند. 
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برادر  اين زمان سيد رضا قديري، بي سيم چي گردان، هم شهيد شد.  در 
ماهرخ بي سيم را به دست گرفته بود و زماني که بعثي ها و منافقين در تماس 

اخالل نمي کردند، اخبار کانال را به عقب گزارش  مي داد. 
ابراهيم لحظه اي آرام نداشت. گاهي به مجروحان سر مي زد و گاهي اوضاع 
دشمن را رصد مي کرد. هر از گاهي هم خيز بر مي داشت و به طرف دشمن 

تيراندازي مي کرد تا به دشمن بفهماند بچه هاي كميل هنوز زنده هستند. 
او لحظه اي بر زمين نمي نشست و دائمًا در تکاپو بود. اما هميشه و همه وقت 

به ياد حضرت زهرا 7 بود. ارادت خاصي به مادر سادات داشت. 
با اينکه خود سيد نبود اما در آن روزهاي كانال، بي بي دو عالم را مادر 
كه  بودم  ديده  هم  عمليات  از  پيش  مي ريخت.  اشک  برايش  و  مي خواند 

روضه هاي جان سوزي از مصائب ام االئمه 3 مي خواند. 
شايد به خاطرش مي آمد که در »سومار«1 شبي بعضي از دوستانش به خاطر 

اينکه صدايش گرفته بود، با تقليد صدايش او را دست انداخته بودند. 
ابراهيم هم از اينکه آن ها مجلس حضرت زهرا 3 را به شوخي گرفته اند 
خيلي ناراحت شد و قسم خورد که ديگر مداحي نکند. همان شب مادر سادات 

را به خواب ديده بود که  فرمودند: »ما تو را دوست داريم. براي ما بخوان.«
مادر،  بود که همانند  اين  بود. همه ي آرزويش  مادر  او شيفته و دلداه ي 

غريب و بي نشان بماند. 
او هميشه آرزو مي کرد گمنام شود. چون شنيده بود شهداي گمنام مهمان 
مادرسادات در برزخ هستند. آرزو داشت آن قدر گمنام بماند که مادر به خاطر 

همين مظلوميت و گمنامي اش دست از او برندارد و به او محبت کند. 
شايد آن شب ابراهيم بيش از هر کس ديگري دلتنگ مادر سادات شده بود. 

وناريازرمردرهشنيا.دشابيمهاشنامركناتساردنيريشرصقناتسرهشياهرهشزايكيراموس.1
قطانمنيرتكيدزنزايكيراموس.تسارتموليكهدزناپقارعيلدنمرهشابنآيهلصافوهدشعقاوقارع

.دمآرديقارعياهورينفرصتهبيليمحتگنجنامزردهكدشابيمدادغبهبناريا



شبجمعه

شب جمعه از راه رسيد. اين زيباترين شب جمعه اي بود که بر ياران کانال 
مي گذشت. ياران کميل، با کميل علي 7 انسي غريبانه داشتند. 

امام  حاال هم شب جمعه فرارسيده بود. شب دعاي کميل. شب زيارتي 
حسين 7. 

نگاه  کانال که  هر گوشه ي  به  نبود.  مقتل  به خواندن  نيازي  بچه ها  براي 
مي کردي، مقتلي بر پا بود! 

هر از چند گاهي هم خمپاره اي به کانال مي خورد و گرد و خاکي بلند 
مي كرد. 

ابراهيم هادي خيلي آرام و محزون فرازهايي از دعاي کميل را زمزمه  کرد. 
صدايش ديگر به همه ي بچه ها نمي رسيد.

چنان دعاي كميل با حزن و اندوه بود كه احساس مي شد مالئك هم از 
خداوند اجازه گرفته اند و در كنار بهترين بندگان خدا آمده اند و دعا را زمزمه 

مي كنند. 
بعضي از بچه ها ناله اي مي زدند و بي هوش مي شدند. ابراهيم ديگر نتوانست 
دعا را ادامه دهد. سيد جعفر طاهري شروع به خواندن كرد و بين دعا گفت: 
ما با جد خود عهدي بسته ايم. تعهد داديم. من دوست دارم در حالي جدم را 

زيارت کنم که تشنه و غرق در خون باشم. 
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بعد از دعا احمد بوياني به سراغ سيد جعفر رفت و از او خواهش کرد که 
فرداي قيامت او را هم شفاعت کند. 

سيد لبخند بي رمقي زد و در جوابش گفت: »اگر اجازه بدهند، من صدام 
را هم شفاعت مي کنم.« 

نيمه هاي شب جمعه بود. آتش دشمن شديد شد. اما به سمت ما گلوله اي 
نمي آمد! 

ابراهيم و چند نفر ديگر از لبه ي كانال باال رفتند. درگيري بار ديگر در 
حوالي كانال سوم و همان سنگرهاي T شكل شدت يافته بود!

تيپ سلمان دوباره وارد عمل شده بود، اين بار بچه هاي گردان حنظله وارد 
عمل شدند و تا كانال هاي سوم خود را رسانده بودند.

ساعتي بعد سر و صداهاي دشمن كم شد. 
از  تعدادي  نيروها عقب نشيني كردند.  و  بود  ناموفق  بار هم عمليات  اين 

بچه هاي حنظله هم در محاصره افتادند. 
موقع عقب نشيني چند نفر از بچه هاي حنظله به داخل كانال آمدند. آن ها 
گفتند تعدادي از بچه هاي گردان حنظله در محاصره افتاده اند و مي خواهيم 

برويم و كمك بياوريم. 
بعد هم آن ها رفتند ...  



سيدجعفر

صبح روز ششم نبرد و پنجمين روز حضور ما در كانال، مصادف با بيست 
و دوم بهمن بود. 

بعثي ها فشار خود را افزايش دادند، ولي تعداد اندكي كه باقي مانده بودند 
مقاومت مي كردند. 

نزديك هاي ظهر تقريبًا مهمات ما تمام شده بود. ابراهيم هادي بچه هاي 
بي رمق کانال را در گوشه اي جمع کرد و برايشان صحبت كرد:

بچه  ها غصه نخوريد، حاال كه مردانه تصميم گرفتيد و ايستاديد، اگر همه 
هم شهيد شويم، تنها نيستيم. مطمئن باشيد مادرمان حضرت زهرا 3 مي آيد 

و به ما سر مي زند.
بغض بچه ها ترکيد. صداي هق هقشان همه ي کانال را پر کرده بود. به پهناي 

صورت اشک مي ريختند. 
ابراهيم ادامه داد: »غصه نخوريد. اگر در غربت هم شهيد شويم، مادرمان 

ما را تنها نمي گذارد!« 
اين حرف آتشي سوزان بود که به خرمن جان بچه ها افتاد و وجودشان را 

به آتش کشيد. 
بچه هايي که گرسنگي، تشنگي و جراحت بسيار خم به ابرويشان نياورده 

بود، ديگر تاب و قرار از کف داده بودند و زارزار مي گريستند.

شهيد سيد جعفر طاهري
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به  و  مي کردند  صدا  را  مادر  ترک خورده،  لب هايي  و  گرفته  صدايي  با 
صورت هايشان سيلي مي زدند. 

رزمنده اي فرياد مي زد: »مادر، به خدا قسم اگر گردان کميل در مدينه بود 
هرگز نمي گذاشتند به تو سيلي بزنند!«

ذکر مصيبت هاي مادر که شروع شد آتش بعثي ها هم کاماًل قطع شد! نيم 
ساعتي منطقه در سکوت کامل فرو رفت و فقط ذکر »مادر مادر« بچه ها بود 

که از درون کانال به گوش مي رسيد.
يادم هست آن زمان، ارادت مردم به حضرت زهرا 3 مثل حاال نبود. 
نمي نوشتند و شهادت حضرت،  تقويم ها روز شهادت حضرت را  حتي در 
پيدا كردند كه  مادر خود  به  ارادتي  بچه هاي كميل، چنان  اما  نبود.  تعطيل 

بي نظير بود.
پنج روز از محاصره ي بچه ها در کانال مي گذشت. در اين مدت، آفتاب، 
سرما، غربت و تنهايي، جراحت، تشنگي و گرسنگي، همه و همه تمرين مقام 

صبر و رضاي ياران خميني بود. 
تا فناي في اهلل شدن راهي نمانده بود. بچه ها جانانه ايستاده بودند و مقاومت 

مي کردند. 
تقريبًا همه ي بچه ها زخمي  شده بودند. حتي ديگر چفيه و يا زيرپوشي براي 

بستن زخم ها پيدا نمي شد. زخم هاي پيکر بچه ها، دهان باز کرده بود. 
عرصه بر بچه ها تنگ شده بود و دشمن مصّمم شده بود تا با تنگ تر کردن 

حلقه ي محاصره و ريختن آتش شديدتر، کار کانال را يک سره کند. 
ابتدا کماندوهاي بعثي به بچه  هاي حنظله در كانال هاي سوم كه از شب قبل 

محاصره شده بودند حمله كردند.
بعد از يك ساعت درگيري شديد، بچه هاي آنجا را قتل عام كردند و بعد، 

از چند طرف به سمت کانال دوم سرازير شدند. 
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تعدادشان بسيار زياد بود. بچه ها آخرين تيرهاي خود را نيز شليك كردند. 
ديگر چيزي نبود كه با آن بشود مقاومت كرد. يکي از کماندوهاي دشمن 
توانست خودش را به باالي کانال برساند. او با آرپي جي، به سمت نيروهاي 

بدون سالح در كانال شليك كرد.
راكت او نزديك سيد جعفر طاهري منفجر شد. يك باره سر و دست سيد 

جعفر طاهري از پيکرش جدا شد و چند متر عقب تر افتاد!
همين چند روز پيش بود که او سهميه ي آبش را به يک اسير بعثي بخشيد. 

حاال با لب هايي خشکيده از عطش، در ميان خاک و خون جان مي داد. 
يادم افتاد كه سيد، همان روز قبل از طلوع آفتاب با شش نفر از بچه ها از 
منتظر آمدن کماندوها  و  ميان شهدا خوابيدند  بيرون رفت. آن ها در  کانال 

شدند. 
با آمدن کماندوها درگيري سختي ميان آن ها اتفاق افتاد. 

سه نفر از رزمندگان در همان جا به شهادت رسيدند و سيد جعفر با دو نفر 
ديگر به کانال بازگشت.

البته اين را هم بگويم كه واقعًا جرأت مي خواست كه كسي از كانال كاماًل 
در محاصره بيرون بيايد و خودش را به معبر دشمن رسانده و ميان شهدا قرار 

بگيرد و آنگونه حماسه را خلق كند.  
اين ماجرا علتي جز عنايت خدا و توسل به اهل بيت، نداشت.



وحشيگري

محمد شريف از بچه هاي شجاع کانال بود. او دليرانه در همه جاي كانال 
حضور پيدا مي كرد و گلوله ها را با دقت شليك مي كرد و دالورانه مي جنگيد. 

همه از او روحيه مي گرفتند. در اين هنگام او به سختي مجروح شد. 
برود شاه  بگو  مادرم  »به  به دوستش گفت:  لحظه ي شهادتش  محمد در 
عبدالعظيم و مرا دعا کند.« بعد دستش را باال گرفت و با صداي لرزان، اما با 

حالت عرفاني خاصي فرياد زد: »مهدي جان، دست مرا بگير.« 
بچه ها ديدند که در لحظه ي شهادتش، چگونه چهره ي معصومانه ي او از 

شادي شکفت! او به نقطه اي خيره شد و چشمانش برق  زد.
٭٭٭

حال همه ي نيروها منقلب بود. هر لحظه منتظر حضور نيروهاي دشمن باالي 
سر خودمان بوديم. 

در همين حال يکي از بچه ها از انتهاي كانال به سمت ما دويد و فرياد زد: 
»ابراهيم هم شهيد شد.« 

يك باره رنگ از چهره ام پريد. همه ي خاطرات اين چند روز در ذهن من 
مرور شد. ديگر اميدم را از دست دادم. 

با  با بي سيم توانست  بود. يكي  لحظه  هاي آخر مقاومت بچه ها در کانال 
فرماندهان در عقبه تماس برقرار کند.
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او گفت: »سالم ما را به اماممان برسانيد. از قول ما به امام بگوييد همان طور 
که فرموده بود، حسين وار مقاومت کرديم، مانديم و تا نفر آخر جنگيديم.«

يك باره چندين لوله سالح عراقي ها را باالي كانال ديديم. کماندوهاي 
عراقي به باالي كانال رسيدند. 

لحظاتي بعد صدها لوله ي اسلحه به سمت ما نشانه رفته بود! ما نيز مشغول 
گفتن شهادتين بوديم.

نمي دانم مي شود آن لحظات را به روي كاغذ آورد؟!
از مسيري كه حالت راه پله بود، يك افسر به همراه يك سرباز بعثي وارد 

كانال شدند. افسر نگاهي به جمع ما انداخت. 
بدون سالح و  انسان هايي  از  را  اين چند روز  انتقام  تا  بودند  آن ها آمده 

مجروح بگيرند. 
افسر بعثي اسلحه اش را مسلح كرد. به هر کسي که مي رسيد با تير خالص 

ملکوتي اش مي کرد. 
به هر نيمه جاني که مي رسيد، چنان لگدي به او مي زد که خون از زخم هايش 

فوران مي کرد.
روح  و  مي رساند  آرامش  به  را  نيمه جانش  جسم  تير،  يک  با  سپس 

وحشي صفت خود را به طوفان سهمگين خباثت مي سپرد. 
در همين موقع اصغر بخشي هم داشت آخرين لحظات زندگي اش را تجربه 

مي کرد.
صداي پاي بعثي را مي شنيد که هر لحظه به او نزديک تر مي شد. 

صداي شليک تيرها خيلي نزديک شد. اصغر چشمانش را بست و به سختي 
شهادتين را بر لب جاري کرد. 

افسر بعثي به او رسيد و سرش را نشانه گرفت. تير شليك شد و چشم چپ 
اصغر از کاسه ي سرش بيرون پريد. 
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تير خالص به اصغر بخشي خورد ولي او را نکشت.1
افسر بعثي قهقهه اي سر داد و آرام آرام از بدنش دور شد. او همچنان که 
جلو مي رفت در ميانه ي کانال چشمش به مجروحي افتاد که هنوز ذکر زهرا، 

زهرا 3 بر لبانش بود. 
يك باره با پوتين چنان ضربه اي به صورتش زد که صورت مجروح از هم 
شکافت و غرق در خون شد. سپس رو به سرباز خود کرد و از او خواست تا 

کارش را تمام کند. 
سرباز كه از وحشيگري افسر بعثي ترسيده و شوكه شده بود، چند قدمي به 

عقب رفت و از دستور افسر امتناع کرد. 
به سمت  را  بود سالح کمري اش  به شدت عصباني شده  بعثي که  افسر 
سرباز نشانه گرفت و او را تهديد کرد، اما سرباز همچنان از اين کار خودداري 

مي کرد. 
افسر بعثي هم با قساوت و بي رحمي تمام، با شليك يک گلوله سرباز خود 

را مورد هدف قرار داد و با تيري ديگر مجروح ايراني را به شهادت رساند.
حاال مانده بوديم كه چه كار خواهند كرد؟!

ابناتسراميبلنسرپودندناسركشميدناناتسراميبهباريشخبرغصا،تايلمعناياپزادعبزوردنچ.1
ردوادهشنايمردزورجنپرغصاركيپ.دنداتسرفدهشمهبادهشيهيقبابزيناروا،رغصاتيعضونديد
.دننكيملقتنم)جع(مئاقناتسراميبهباروا.تسامرگزونهواندبدندشهجوتمهكنيااتدنامهناخدرس
تسدزورهدزناشزاسپوا.دركيمنلوبقاريمرسچيه،طرفميبآيبتلعهبرغصاندب،ناتسراميبرد
اهرتكد،يگدنزهبتشگزابزاسپ.تشگزابيگدنزهبماجنارسدنوادخفطلهب،گرمابندركمرنهجنپو
هب7اضرمامااما.دننكهيلختيلكهبمهارنآ،شتسارمشچديدشتنوفعتلعهبدنتفرگميمصت
يارباهدعبيشخبرغصا.دنادرگربواهبارشمشچ،دوبهتشذگواربلاناكردهكيياههظحليهمهتمرح
اضرملاغتداهشيهظحل،دهشمناتسراميبرديشوهيبتلاحنامهردهكدركفيرعتدوخناتسود
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بازگشت

افسر بعثي از كانال خارج شد. بعد به افرادي كه باالي كانال بودند دستور 
شليك داد.

غيرتمند  فرزندان  و  بستند  رگبار  به  را  کانال  داخل  بي رحمانه  آن ها 
خميني)ره( را به خاک و خون کشيدند. 

ظهر جمعه 22 بهمن ماه 1361 بود که بعثي ها کار کانال را کاماًل يک سره 
کرد. آنان به هر جنبنده اي كه در كانال بود شليك كردند و پس از اطمينان 
از اينكه ديگر كسي زنده نيست، منطقه را از نيروهاي خود تخليه و به عقب 

رفتند. 
در خون!  غرق  و  قطعه قطعه  پيکرهاي  با  بود  قتله گاهي شده  کانال  حاال 
باد در كانال  از چند گاهي صداي  بود. هر  برقرار  سكوت مطلق در كانال 

مي پيچيد. 
ساعتي از رفتن عراقي ها  گذشت. ما غرق در خون در كنار پيكر شهدا افتاده 

بوديم، شايد براي همين به سمت ما تير خالص شليك نكردند.
با سختي  بود.  نور خورشيد درست توي چشمانم  باز كردم.  را  چشمانم 

نشستم. 
بدنم زخمي و خسته بود. به هر زحمتي بود از جا بلند شدم. هيچ جنبنده اي 

را در اطراف خودم نمي ديدم.
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كمي به اطراف رفتم. متوجه شدم يكي از بچه هاي مجروح تكان مي خورد. 
يكي ديگر هم در آن طرف از البه الي مجروحان بلند شد. 

لطف  به  بچه ها  از  تعدادي  بعثي ها،  وحشيانه ي  اقدامات  همه ي  وجود  با 
خداوند از تير خالص آن ها در امان ماندند. به سراغ مجروحاني که زير خاک 
بودند رفتيم. نيروهاي دشمن فكر كرده بودند كه اينها شهيد هستند. آنهايي 
كه هنوز زنده بودند از زير خاك خارج كرديم. تعدادي از بچه ها هم که 
لباس هايشان در اثر حمل مجروحان و شهدا خوني شده بود و در کنار آن ها 

دراز کشيده بودند، از تير خالص دشمنان در امان ماندند. 
تا زمان تاريكي هوا صبر كرديم. حاال تعداد كساني كه زنده مانده بودند، 
بيش از ده نفر بود. با همديگر قرار گذاشتيم هر طور شده از همان روشي كه 

ابراهيم گفته بود استفاده كنيم و به عقب برگرديم.
با تاريك شدن هوا چند نفر از بچه هاي گردان حنظله هم به ما اضافه شدند. 

با كمك آن ها چند مجروح بدحال را نيز با خود حركت داديم.
بيرون كانال منتهي  به  آخرين لحظات بود. همه را از مسير راه پله اي كه 
مي شد عبور دادم. بار ديگر برگشتم و به داخل كانال نگاه كردم. پيكرهاي 

پاره پاره شهدا در سراسر كانال پخش شده بود. 
نمي دانم، واقعًا نمي دانم كه اين پنج روز را چگونه بايد توصيف كنم. من 

هم بايد تا ملكوت مي رفتم. اما چرا ... چرا ماندم. 
من در خودم اين لياقت را نمي ديدم، خدا خواست كه چند روز را مهمان 

شهدا باشم. تا از آن ها درس ايثار و وفا بياموزم. 
در تاريكي شب، براي آخرين بار به كانال كميل نگاه كردم. به شهدا قول 

دادم برگردم. گفتم كه بر مي گردم تا راز شما را براي همه ي بگويم.
من بر مي گردم تا سند مظلوميت شهداي مظلوم و بي كفن را براي همه ي 

آيندگان بگويم. 
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حركت ما به سختي آغاز شد. ديگر خبري از رگبارها و شليك و... نبود. 
گويي همه چيز دست به دست هم داده بود تا اين چند نفر برگردند. تا راز 

كانال كميل در دل اين صحرا گم نشود.
ما ساعتي بعد به كانال اول رسيديم. سنگرهاي كمين هنوز در مسير ما ديده 

مي شد، اما كسي فكر نمي كرد نيروهاي ايراني زنده باشند.
مدتي بعد به تپه هاي دوقلو رسيديم. من از اين تعجب مي كردم كه ما با چه 

تواني حركت مي كنيم؟
با دور زدن تپه ها به نيروهاي گردان ياسر رسيديم كه در آنجا مستقر بودند.

آن ها به محض اينكه چهره هاي ما را ديدند جلو آمدند و گفتند: شما كي 
هستيد؟ كجا بوديد؟

گفتيم: نيروهاي گردان كميل هستيم. 
من به محض اينكه به نيروهاي خودي رسيديم افتادم و از هوش رفتم. بقيه 

هم شبيه من بودند. بچه هاي گردان ياسر بالفاصله برانكارد آوردند و...
روز بعد در بهداري لشكر، در حوالي چنانه، درحالي كه سرم به من وصل 

بود به هوش آمدم. 
هر كس مي آمد از ما سؤال مي كرد كه شما كجا بوديد؟ چه مي كرديد؟ 

بقيه كجا هستند؟
آن روز كمتر حرف زدم. فقط به اتفاقات اين مدت فكر كردم. 

توانسته  با جسم زخمي،  اينكه  از  نگاه كردم.  مجروح خودم  دوستان  به 
بوديم مسير طوالني را طي كنيم تعجب كردم. 

شايد سّر بازگشت ما همين بود که راز کانال کميل بر کسي پنهان نماند و 
نداي مظلوميت فرزندان خميني )ره( به گوش جهان و جهانيان رسانده شود.



دردوكوهه

»دوکوهه«  به  لشكر  نيروهاي  بقيه ي  شد.  خالي  نيروها  از  چنانه  و  فكه 
بلندگوهاي دوكوهه پخش  از  بازگشتند. صداي حاج صادق آهنگران كه 

مي شد به بچه ها خوش آمدي جانانه گفت: 
»اي از سفر برگشتگان، کو شهيدان ما، کو شهيدان ما    

کجا شدند غرقه به خون، دوستان شما، دوستان شما 
گوينــد يکي زان کشــته ها، به بـدن سر نداشــت   

وان ديگري بي  دست و پا، به زمين سر گذاشت...«1
صداي ضجه و گريه ي بچه ها آسمان دوکوهه را مي لرزاند. حال و هواي 
خاصي بر دوکوهه حاکم شده بود. دوکوهه يکي از غمبارترين روزهاي خود 

را سپري مي کرد. 
بچه ها بهت زده بودند و دل و دماغ هيچ کاري را نداشتند. آن همه نشاط و 

هياهو در دوکوهه، جاي خود را به سکوتي غم بار داده بود. 
در هر گوشه و کنار، رزمنده اي به ياد مظلوميت دوستان شهيد خود اشک 

مي ريخت. 
جا ماندن پيکر بسياري از شهدا در فکه و ميادين مين و کانال ها، غم سنگين 

بچه ها را مضاعف مي کرد و بر زخم هاي دلشان نمک مي پاشيد.

للهابيبحزارعش.1معلمي.
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در اين ميان فرماندهان بيش از همه، متأثر و ناراحت بودند. 
حاج ابراهيم هّمت بعد از يکي از مراسم صبح گاهي دوکوهه، به ياد شهداي 

عمليات به شدت متأثر شد و گريست. 
غمي سنگين همراه با اندوهي وصف ناشدني فضاي دوکوهه را در آغوش 

گرفته بود. 
ياد  فقط  اينک  که  بچه هايي  شيرين  خاطرات  از  بود  پر  آن  جاي  همه 
مهرباني هايشان دوکوهه را مشعوف مي کرد، اما در و ديوار دوکوهه همچنان 

دلتنگ ياران خود بود. 
امام راحل )ره( پس از شنيدن شرح حال ايستادگي و مقاومت و مظلوميت 
آنان  وصف  در  زيبايي  تعبير  به  و  گريستند  شدت  به  رفته ها  معراج  به  آن 

فرمودند: »رزمندگاني که در آنجا بودند جزء مالئکت اهلل هستند.«
اما به نظر من، مهم ترين درس اين عمليات »واليت مداري« رزمندگان ما در 

سايه ي عمل به تکليف بود.
من اعتقاد دارم كه نسل هاي آينده ي ايران، از مقاومت جانانه ي رزمندگان 

در فکه درس هاي زيادي مي آموزند.
اينکه تنها با واليت و تبعيت از رهبري است که مي توان ذلت تسليم شدن 
را کنار گذاشت و مقتدرانه در همه ي عرصه ها درخشيد و اين چنين عّزت و 

سربلندي را براي نسل هاي بعدي به ارمغان آورد. 



بارها گفته ام كه بچه هاي كميل در اين كانال، كاري كردند كه از شجاعت 
باالتر است. آن ها چنان ايثار و اخالصي از خودشان نشان دادند در تاريخ اسالم 

كم نظير بود. ما شبيه اين ماجرا را جز در صحنه ي كربال مشاهده نكرده ايم. 
اگر در جنگ بدر مسلمانان استقامت كردند، به خاطر وعده ي نصرت الهي 
بود كه خيلي زود محقق شد. اما همان مسلمانان در ُاحد نتوانستند كالم رسول 
خدا9 را عملي كنند و با از دست دادن تنگه ي ُاحد باعث شكست مسلمين 
شدند. براي همين است كه حضرت امام فرمودند: ملت ما از مردم حجاز در 

عهد رسول اهلل 9 و مردم كوفه در زمان اميرالمؤمنين 7 باالتر است.
اما حكايت بچه هاي كميل از نوع ديگري رقم خورد. با هيچ عقل مادي و 

حسابگري نمي توان آن را ارزيابي كرد. 
به  غريب،  و  بي كفن  لب تشنه،  كه  بودند  علي اكبرهايي  كميل،  بچه هاي 
مهماني مادر مظلومه ي خود رفتند. براي اين مطلب هم دليل دارم. اواًل در 
روايات ما حضرت علي اكبر 7 را جوان معرفي كردند. همه ي نيروهاي 
گردان كميل هم جوان بودند.   بقيه نيروها قبل از عمليات كنار گذاشته شدند.

درباره ي لب تشنه بودن آن ها چيزي نمي گويم. سراسر اين حكايت، داستان 
تشنه كامي آن ها بود. چه بسيار از مجروحان كه به خاطر نرسيدن آب به شهادت رسيدند.

درباره ي بي كفن بودن؛ در بيشتر عمليات ها، وقتي شهيدي روي زمين قرار 

علياكبرهاي
بيكفن...

كشف شهداي مظلوم فكه در تفحص
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مي گرفت، چفيه اش به عنوان كفن او بود. اما در كانال كميل، به جهت نبود 
وسايل امدادي، و براي بستن زخم هاي مجروحان، مجبور شديم كه از چفيه ي 
شهدا هم استفاده كنيم. لذا پيكرهاي پاره پاره ي شهدا در انتهاي كانال بي كفن 

و بدون پارچه اي كه آن ها را بپوشاند رها شد.
مي گوييم غريب؛ زيرا هنوز هم نمي شود به راحتي از اين عمليات ناموفق 
صحبت كرد. شهداي عمليات آزادي خرمشهر تا ابد در بين مردم سرافراز 

هستند، چون نتيجه ي خون آن ها آزادي ميهن بود. اما ...
شهداي والفجر مقدماتي آن قدر غريب هستند كه حتي ياران رزمنده هم 
كمتر از آن ها ياد مي كنند. اين عمليات با خيانت هاي آشكار منافقين به اهداف 
خود نرسيد، براي همين بسياري از بزرگان جنگ، اجازه ي صحبت در خصوص 

اين عمليات را نمي دادند. حتي بعد از جنگ نيز كمتر كسي از آن ها ياد كرد. 
بود كه شهداي  به دوستانش گفته  بارها  ابراهيم هادي  مادر؛  مهماني  اما 
گمنام، مهمانان ويژه ي حضرت زهرا 3 در عالم برزخ هستند. او عشق و 
محبت را به مادر سادات 3 در دل ها نهاد، ما شاهد بوديم كه بيشتر شهداي 

گردان كميل با ذكر نام مادر سادات 3 به شهادت رسيدند. 
برخي از شهداي گمنام، چه در اين منطقه و چه در مناطق ديگر به خواب 
دوستان شهيدشان مي آمدند و پيغام مي دادند كه ما دوست داريم گمنام و 
غريب در كنار مادر رزمندگان، حضرت زهرا3 بمانيم؛ زيرا شهداي گمنام 

مورد عنايت خانم حضرت زهرا 3 هستند.
حضرت امام)ره( نيز در سخناني در مورد شهداي گمنام فرمودند: »سالم 
ما براين پاره هاي تن ملت كه مونسي جز نسيم صحرا و همدمي جز مادرشان 

حضرت زهرا 3 ندارند.«
براي همين موارد است كه هميشه مي گوييم: شهداي كانال كميل، علي اكبرهاي 
بي كفن و لب تشنه و غريبي بودند كه به ديدار مادر پهلوشكسته ي خود رفتند.



مدتي بعد از عمليات، از دوستاني که در گردان مقداد داشتم پرسيدم: آن 
شب که عمليات آغاز شد، شما کجا رفتيد؟ چرا جلو نيامديد؟

يکي از آن ها گفت: ما وقتي حرکت کرديم متوجه شديم که سنگرهاي 
فرار  دشمن  کمين  نيروهاي  که  شد  اعالم  ما  به  است!  خالي  دشمن  کمين 

کرده اند. اما واقعيت چيز ديگري بود.
نيروهاي دشمن در اطراف سنگرهاي کمين مخفي شده بودند تا در زمان 

مناسب به ما حمله کنند.
ما حسابي جلو رفتيم و به موانع و کانال اول رسيديم. يک باره از همه طرف 

به سوي ما آتش گشودند. 
نمي دانستيم چه بايد کرد. بالفاصله افرادي که بعدها فهميديم از منافقين 

بودند شايع کردند که دستور عقب نشيني صادر شده.
ما به سوي عقب برگشتيم، اما يک باره همه چيز به هم خورد.

ما مورد حمله ي تيربارهاي دشمن در سنگر کمين واقع شديم. تعداد شهدا 
و مجروحان بسيار زياد شد. 

دشمن دقيق مي دانست که ما از کدام مسير بر مي گرديم. درست مسير ما 
را زير آتش داشت.

تعداد شهدا و مجروحان همين طور باال مي رفت. 

قتلهگاه
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نبرد خارج کرده و در يک جايي شبيه  از صحنه ي  ما هم مجروحان را 
گودال که نسبتًا بزرگ بود و آتش تيربارها به آنجا نمي رسيد آورديم.

قرار شد نيروها به عقب بروند و در مرحله ي بعدي براي تخليه ي مجروحان 
اقدام کنيم. اما دشمن با آتش سنگين خود اجازه ي ورود نيروهاي جديد را 

نمي داد.
چند روز بعد گردان حنظله از همان مسير جلو رفت تا بلکه بتواند مجروحان 
را تخليه نمايد. آن ها تا کانال سوم هم پيش رفتند اما باز هم نتوانستند خط 

دشمن را بشکنند. 
آن ها مشاهده کردند که جالدان بعثي، به سراغ صدها مجروحي رفتند که 

در آن گودال قرار داشتند. 
بعثي ها مجروحان را تير خالص زدند. بعد هم بقيه ي مجروحان را که در 

معبرها مانده بودند به شهادت رساندند. 
گردان  نيروهاي  بيشتر  پيکر  حتي  ماند.  باقي  نقطه   همان  آن ها  پيکرهاي 

حنظله هم در اطراف کانال سوم باقي ماند.
٭٭٭

سال ها از آن ماجرا گذشت. وقتي دوستان شهدا در اوايل دهه ي هفتاد به 
سراغ فکه رفتند، اولين جايي که شهدا را به صورت دسته جمعي پيدا کردند 

همين گودال بود؛ گودالي که به قتله گاه مشهور شد.
سيد مرتضي آويني هم که مستندهاي زيبايي از تفحص شهدا ضبط نمود 

در اطراف همين گودال به شهادت رسيد.
حاال زائران منطقه ي فکه، از کنار مقتل سيد مرتضي، به زيارت قتله گاه رفته 

و بعد راهي کانال کميل مي شوند. 



بچه هاي مظلوم گردان کميل بيش از ده سال غريبانه و مظلومانه در کانال 
دوم و اطراف آن جا ماندند. 

نيروهاي بعثي بعد از پايان اين عمليات، با لودرهاي خود، كانال هاي كميل 
و حنظله را پر كردند. 

صدها شهيد مظلوم در زير اين كانال ها ماندند. در سال 1371 گروهي از 
دوستان شهدا براي زيارت مقتل شهداي فكه راهي اين ديار شدند، آنان با 
پيكر شهدايي مواجه شدند كه بعد از گذشت سال ها هنوز روي خاك فكه و 

در منطقه اي به نام قتله گاه مانده بودند!
علي  اينکه  تا  شد.  آغاز  فكه  سرزمين  در  شهدا  تفحص  كار  آن  از  بعد 
به  بود،  از گردان حنظله  بازماندگان آن شب  از  يکي  محمودوند که خود 

جست وجوي رفقاي خود پرداخت.
 او با نشانه هايي كه از آن شب به ياد داشت، موقعيت كانال سوم را شناسايي 

و مشغول فعاليت شد. 
نماز جمعه ي  از  ايام فاطميه  بعد كاروان سه هزار شهيد گمنام در  مدتي 

تهران تشييع شد. 
بيشتر دوستان من در اين كاروان حضور داشتند، اما از شهيد ابراهيم هادي 

خبري نشد.

تفحص
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بار ديگر كار تفحص در اطراف كانال و در ميدان مين آغاز شد. اين بار 
پيكرهاي زيادي برگشت. اما باز هم از قافله ساالر شهيدان كانال كميل، ابراهيم 

هادي خبري نشد. 
او  دنبال  زياد  آن ها گفتم  به  بودند،  او  پيكر  دنبال  به  دوستان  از  بسياري 
نگرديد. او عاشق گمنامي بود. او مي خواست در كانال بماند، تا خورشيدي 

باشد براي راهيان نور.
اما پس از مدتي علي محمودوند و مجيد پازوكي، علمداران تفحص شهدا 

از همان منطقه فكه به كاروان عاشوراييان پيوستند.
از  تعريف مي كردند.  تفحص كانال كميل  از  زيبايي  اما آن ها خاطرات 

جمله دفترچه اي كه زير بدن يكي از شهدا مانده بود.
اين شهيد از رزمندگان گردان كميل بود كه نوشته بود: امروز روز پنجم 
است كه در محاصره هستيم، آب را جيره بندي كرده ايم، نان را جيره بندي 
كرده ايم. عطش همه را هالك كرده، همه را جز شهدا كه حاال در كنار هم 

در انتهاي كانال خوابيده اند. 
ديگر شهدا تشنه نيستند. فداي لب  تشنه ات اي پسر فاطمه 3.

برادر محمودوند جاي ديگري تعريف كرد: اوايل سال 1372 بود و گرماي 
فكه بي داد مي كرد. در منطقه ي عملياتي والفجر مقدماتي، بين كانال اول و 

دوم، مشغول كار بوديم.
زيارت  صبح  روز  هر  بوديم.  نكرده  پيدا  شهيد  كه  مي شد  روزي  چند 
عاشورا مي خوانديم و كار را شروع مي كرديم. گره و مشكل كار را در خود 

مي جستيم. مطمئن بوديم در توسل هايمان اشكالي وجود دارد.
آن روز صبح، كسي كه زيارت عاشورا مي خواند، توسلي پيدا كرد به امام 
رضا 7. شروع كرد به ذكر مصائب امام هشتم و كرامات او. مي خواند و 

همه زارزار گريه مي كرديم. 
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خالي  را  ما  دست  كه  كرد  طلب   7 رضا  امام  از  مداحي،  ميان  در 
برنگرداند، ما كه در اين دنيا هم خواسته و خواهشمان فقط باز گرداندن اين 

شهدا به آغوش خانواده هايشان است و...
هنگام غروب بود و موقع تعطيل كردن كار و برگشتن به مقر. ديگر داشتيم 
نا اميد مي شديم. خورشيد مي رفت تا پشت تپه ماهورهاي روبه رو پنهان شود. 
آخرين بيل ها كه در زمين فرو رفت، تكه اي لباس توجهمان را جلب كرد. 
همه سراسيمه خود را به آنجا رساندند. با احترام و قداست، شهيد را از خاك 

در آورديم. آن شهيد، آرام در خاك خفته بود.
و  تا كارت شناسايي  باز كرديم  را  نظامي اش  پيراهن  از جيب هاي  يكي 
مداركش را خارج كنيم، در كمال حيرت و ناباوري، ديديم كه يك آينه ي 
كوچك، كه پشت آن تصويري نقاشي از تمثال امام رضا 7 نقش بسته، به 
چشم مي خورد. از آن آينه هايي كه در مشهد، اطراف ضريح مطهر مي فروشند. 

گريه مان درآمد. همه اشك مي ريختند. 
جالب تر و سوزناك تر از همه زماني بود كه از روي كارت شناسايي اش 
فهميديم نامش »سيد رضا« از بسيجيان گردان كميل است. شور و حال عجيبي 

بر بچه ها حكم فرما شد. ذكر صلوات و جاري اشك، كمترين چيز بود.
شهيد را كه به شهرستان ورامين بردند، بچه ها رفتند پهلوي مادرش تا سّر 
اين مسئله را دريابند. مادر بدون اينكه اطالعي از اين امر داشته باشد، گفت: 

»پسر من عالقه و ارادت خاصي به حضرت امام رضا 7 داشت...«.
٭٭٭

ايشان تعريف كردند: سال 1372 در محور فكه چند ماه فعاليت داشتيم. 
بچه ها همه ي روز مشغول زير و رو كردن خاك هاي منطقه بودند. 

شب ها كه به مقرمان بر مي گشتيم، از فرط خستگي و ناراحتي، با هم حرف 
نمي زديم! 
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مدتي بود كه پيكر هيچ شهيدي را پيدا نكرده بوديم و اين، همه ي رنج و 
غصه ي بچه ها بود.

يكي از دوستان براي عقده گشايي، نوار مرثيه ي حضرت زهرا 3 را توي 
خط مي گذاشت، و ناخودآگاه اشك ها سرازير مي شد. من پيش خودم گفتم: 
»يا زهرا 3! ما به عشق مفقودان به اينجا آمده ايم، اگر ما را قابل مي داني 

مددي كن كه شهدا به ما نظر كنند، اگر نه، كه برمي گرديم تهران...«.
روز بعد، بچه ها با دل شكسته مشغول كار شدند. آن روز ابر سياهي آسمان 
منطقه را پوشانده بود. اصاًل فكه آن روز خيلي غمناك بود. بچه ها بار ديگر به 
حضرت زهرا 3 متوسل شدند. قطرات اشك در چشم آنان جمع شده بود. 

هر كس زير لب زمزمه اي با حضرت داشت.
در همين حين، درست روبه روي پاسگاه، يك »بند« انگشت نظرم را جلب 
كرد. با سرنيزه مشغول كندن زمين شدم. سپس با بيل خاك ها را كنار زدم، 

يك تكه پيراهن از زير خاك نمايان شد. 
مطمئن شدم كه بايد شهيدي در اينجا مدفون باشد. خاك ها را بيشتر كنار 

زدم، پيكر شهيد كاماًل نمايان شد. 
خاك ها كه كاماًل برداشته شد، متوجه شدم شهيدي ديگر نيز در كنار او 

افتاده به طوري كه صورت هر دويشان به طرف همديگر بود.
بچه ها آمدند و طبق معمول، با احتياط خاك ها را براي پيدا كردن پالك ها 
جست وجو كردند. با پيدا شدن پالك هاي آن دو شهيد، ذوق و شوقمان دو 

چندان شد. 
در همين حال بچه ها متوجه قمقمه هايي شدند كه در كنار دو پيكر قرار 

داشت، هنوز داخل يكي از قمقمه ها مقداري آب وجود داشت.
همه ي بچه ها محض تبرك از آب قمقمه ي شهيد سر كشيدند و با فرستادن 

صلوات، پيكرهاي مطهر را از زمين بلند كردند. 
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در كمال تعجب مشاهده كرديم كه پشت پيراهن هر دو شهيد نوشته شده: 
»مي روم تا انتقام سيلي زهرا 3بگيرم...«

٭٭٭
سال ها بعد از عمليات »والفجر مقدماتي«، از دل خاک فکه، پيکر مطهر 

شهيد گمنامي پيدا شد.
در جيب لباس خاکي اش برگه اي بود که نوشته هايش را با کمي دقت 

مي شد خواند:
»بسمه تعالي. جنگ باال گرفته است. مجالي براي هيچ وصيتي نيست... تا 
هنوز چند قطره خوني در بدن دارم، حديثي از امام پنجم براي شما مي نويسم:

»به تو خيانت مي کنند، تو مکن.
تو را تکذيب مي کنند، آرام باش

تو را مي ستايند، فريب مخور
تو را نکوهش مي کنند، شکوه مکن

مردم شهر از تو بد مي گويند، اندوهگين مشو.
همه ي مردم تو را نيک مي خوانند، مسرور مباش... آن گاه از ما خواهي بود.«

ديگر نايي در بدن ندارم؛ خداحافظ دنيا...
٭٭٭

داشتيم مي رفتيم به طرف ميدان مين در منطقه ي فكه شمالي. برا ي شناسايي 
احتمال  كه  مكاني  به  تا  كنيم  شروع  را  كار  آنجا  از  مي خواستيم  كار،  راه 

مي داديم تعدادي شهيد افتاده باشند برسيم. 
همراه بچه ها، نرسيده به ميدان مين، متوجه سفيدي روي زمين شدم كه به 

چشم مي زد! البته هر چيزي مي توانست باشد. 
منطقه را سكوت محض گرفته بود. فقط باد بود كه از ميان سيم هاي خاردار 

گذر مي كرد.



141 تفحص

به نزديكش كه رسيدم، از تعجب خشكم زد! آن سفيدي پيكر شهيدي 
بود كه اول ميدان مين روي زمين دراز كشيده بود. اول احتمال داديم شهيدي 

است كه تير يا تركش خورده و افتاده اول ميدان مين.
باالي سرش كه رسيدم، متوجه يك رديف مين منور شدم. دنبال آن را كه گرفتم، 
ديدم جايي كه او دراز كشيده، درست محل انفجار يكي از مين هاي منور است.

مين منور حرارت و شعله ي بسيار زيادي دارد. به حدي كه مي گويند كاله 
آهني را ذوب مي كند! 

حرارتي كه در نزديكي آن نمي توان گرمايش را تحمل كرد.
خوب كه نگاه كردم ديدم آثار سوختگي به خوبي بر روي استخوان هاي 

اين شهيد پيداست. 
در همان وهله ي اول فهميدم كه چه شده! او نوجوان تخريب چي است كه شب 
عمليات در حال باز كردن راه كار و زدن معبر بوده، تا گردان از آنجا رد شوند. 
و  عمليات  اينكه  براي  او  و  شده  منفجر  جلويش  منور  مين  يك  ولي 
محور نيروها لو نرود، بالفاصله خودش را بر روي مين منور سوزان انداخته 
تا شعله هاي آن، منطقه را روشن نكند و نيروها به عمليات خود ادامه دهند. 

حكايت او مدت ها ذهن مرا مشغول كرده بود...
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سردار بي نشان   شهيد محمود ثابت نيا
»اينجانب محمود ثابت نيا برای ششمين بار قصد حرکت به سوی جبهه ي حق عليه باطل را 

دارم و چون خود را حافظ انقالب اسالمی می دانم، روا نمی دانم  در برابر دشمن بنشينم. 
اکنون با توکل بر خدا می روم، يا پيروز بر می گردم و يا شهيد، که پيروزی معنوی است و در 
هر حال رضای خدا در آن است و زيانی در آن نيست. از هيچ قدرتی نمی ترسم، چون باالتر از 

کشته شدن چيزی نيست و کشته شدن در راه خدا سعادت ابدی است.  
پس چرا بترسم؟ ان شاءاهلل کاخ ستمگران را خراب خواهيم کرد و ان شاءاهلل خدا ياری مان 

می کند و می توانيم راه کربال را بگشاييم و بعد از آن ره قدس را. 
ما شيعيان امام علی 7 هستيم. بايد پا جای پای آن بزرگوار بگذاريم، تا دنيا با اين زرق و 

برق نتواند ما را بفريبد. به همه سفارش می کنم که دست از حمايت واليت فقيه برنداريد. 
اميدوارم که امام زمان )عج( از همه ي ما راضی باشد. درود پاکان و نيکان بر ايشان باد...«

اين عبارات را سرداري بر روي كاغذ نگاشته است كه سال 1335 در ورامين متولد شد و 
نامش را محمود گذاشتند. در دوران انقالب به همراه برادرش در تظاهرات مردم ورامين عليه 

رژيم شاه حضور پر شوری داشتند.
زمانی که مخالفت های مردم ايران با رژيم ستم شاهی به اوج خود رسيد، محمود و احمد با 

اين مردم انقالبی در تظاهرات و راهپيمايی ها شرکت می کردند. 
در بيست و دوم بهمن در مبارزه ي مردم با افسران شاهنشاهی در پادگان لويزان شرکت داشته 

و اين پادگان را به نفع مردم انقالبی پس گرفتند.
پس از پيروزی انقالب اسالمی به نهاد مقدس سپاه پاسداران پيوست. او پس از گذراندن 
دوره ي نظامی و همزمان با تحرکات ضد انقالب در شهرهای غربی ايران، رهسپار شهر مظلوم 

پاوه شد و همراه با ديگر نيروهای انقالبی، توانست اين شهر را از  وجود مزدوران پاک کند. 
پس از اين مأموريت موفقيت آميز، محمود به تهران آمد و مسئوليت آموزش نظامی پادگان 
امام حسين 7 به وی سپرده شد. با آغاز تهاجم ارتش بعث عراق به جبهه رفت و  هفت ماه در 
کردستان و يک سال هم در سر پل ذهاب، بازی دراز و سومار با متجاوزان بعثی جنگيد. در اين 
زمان خبر شهادت برادرش، احمد، را به او دادند. او بعد از خاکسپاری برادرش و انجام مراسم 

مرسوم، دوباره به جبهه برگشت.
او كه شجاعت و فرماندهي خود را اثبات كرده بود، با فرماندهي گردان كميل راهي منطقه ي 

فكه شد كه حماسه اي ماندگار خلق نمايد.
مطالب اين مجموعه بيشتر به هنرنمايي و قدرت مديريت و زيركي او معطوف مي شود. 

ثابت نيا سال ها در فكه ماند تا به همراه بسيجيانش و با كاروان شهدا به ميهن بازگشت.
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آرزوي گمنامي  شهيد عليرضا بنکدار
از روزهای نخستين جنگ در جبهه های جنگ  او هم  بنکدار متولد 1336 است.  عليرضا 

تحميلی حضور داشت و در سال 61 به عنوان معاون گردان کميل انتخاب شد. 
حماسه ي عليرضا بنكدار بارها در خاطرات اين مجموعه اشاره شده اما اين فرمانده دالور كه 
دو فرزند خردسال خود را به خاطر عمل به دستور رهبر تنها گذاشته بود وصيتنامه ي عجيبي را 
در آخرين روزهاي حيات دنيايي خود نگاشته است. وصيتي كه اشاره به گمنامي او دارد. عجيب 

است كه پيكر شهيد بنكدار نيز هرگز بازنگشت!
برادر کوچک تر ايشان، يعنی محمد بنکدار نيز قبل از در جبهه های جنگ تحميلی به شهادت 

رسيد. عليرضا در قسمتي از وصيت خودش مي گويد: 
تا  نبوديم  به صخره ها خورده ايم، کف  معراج زندگی  بلندی  ...ما عاشقيم، عاشق صبح، در 

بمانيم و منجالب شويم. ما شيفته ايم، شيفته ي رنگی به سرخی گل سرخ. 
رهسپاريم، رهسپار نور تا بوی ياس گيريم، ما خوانده ايم سرود شهادت را که بسپاريم تن را به 
گلوله و بگريزيم از زيستن به نابودی دنيا، ما مانده ايم که اين لحظه ها را ببينيم که چگونه تير 

خصم باران را می گيرد و به هنگام غروب ما را می برد.
ديدارت شاد گردان،  به  مرا  می فرمايی  داوری  بندگانت  ميان  قيامت که  فردای  من،  خدای 
خدای من چنان کن سرانجام کار من را که در صحرای محشر روی آن داشته باشم که سرفراز 

و آرام و جالل و جبروت تو را بنگرم
خدای من در آن روز چنان به عفو و بخشش خود اميدوارم گردان که بتوانم ديده به دست 

جود و کرم تو بدوزم و سر بر آستان فضل تو بسپارم.
خوشحالم از اينکه خداوند اين توفيق را به من داد که در نبرد با کفر شرکت کنم و اميد آن 
7 که در محراب عشق به شهادت رسيد در اين راه به  نيز چون علی  بتوانيم ما  دارم که 

شهادت برسيم و با خون خود تبليغی باشيم برای بازماندگان.
بازماندگان  که  دارم  آن  اميد  واقعيت.  بر  است  شاهدی  شهادت،  و  شهيد  مسئله ي  که  زيرا 
حضرت  مواليمان  دست  به  پرافتخارش  پرچم  سرانجام  که  را  الهی  انقالب  اين  بتوانند  ما 
مهدی)عج( است که مهم ترين بخش سازنده ي اين انقالب خون شهيدان است به ثمر برسانند.

خدايا خط های ضد واليت فقيه و هر آن کس را که مخالف حق است نابودش ساز و در آخر، 
که دست  تا مفقوداالثر گردم  بانوی پاک، حضرت فاطمه3 است  آرزويم شهادت همچون 

نامحرمان بر من نخورد! شايد خداوند پذيرای وجود من گردد.
»الهی َکفی بی ِعزًا، ان اکوَن لَک عبدا و َکفی بی َفخرًا ان تکون لی ربا«. خداوندا برای من 

همين عزت کافيست که بنده ي تو باشم و همين افتخار مرا بس که پروردگار من باشی.



ضمائموتصاوير

سال ها ازعمليات والفجر مقدماتي گذشت. حاال بعد از چندين دهه از آن ماجرا در روزهاي عاشورا، مردم 
در قتلگاه فكه و كانال كميل جمع مي شوند و ياد مقتل علي اكبرهاي حضرت امام را زنده نگه مي دارند.



اينجا ورود به مقتل فكه است. كفش هايت را درآور، در سرزمين مقدسي هستي...
تصوير پائين كانال كميل و موقعيت پاسگاه ُرشيديه را به خوبي نشان مي دهد.

145 ضمائموتصاوير



تصوير باال موقعيت گردان كميل در دوكوهه است.
سمت راست شهيد حاجي پور فرمانده تيپ عمار قرار دارد.

در پايين سمت راست شهيد بنكدار 
و نفر سوم شهيد ثابت نيا قرار دارند.

رازكانالكميل146



تصاوير باال از حماسه كانال كميل است. سمت چپ سيدجعفر طاهري است.
خستگي از چهره اش مي بارد اما گويي براي هميشه دستان او به نشانه پيروزي باال خواهد ماند. 
چرا كه در مرام مردان خدا شكست راه ندارد- در زير تصوير كانال كميل قبل از تفحص است.
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ما به آن گردنه آسان نرسيديم اي قوم....  موانع مختلف و سيم خاردار فرشي كه سر راه رزمندگان بود.

رازكانالكميل148



تصوير باال ابراهيم هادي و جمعي از بچه هاي اطالعات در منطقه چنانه در 17 بهمن
تصوير پائين قتلگاه فكه قبل از تفحص را نشان مي دهد. پيكر پاره پاره شهدا هنوز روي 

زمين است.
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بدون شرح ...
در زير تصاوير شهدايي كه از كانال خارج شده است.

رازكانالكميل150



علي محمودند)تصوير پايين( براي پيدا كردن شهداي كانال بسيار زحمت كشيد و بيشتر 
آنها را از كانال خارج كرد. او هم از منطقه فكه كرباليي شد.

151 ضمائموتصاوير



ت كه حدود 300 
ت، اين گردان 360 رزمنده داش

ك گروهان ازگردان كميل قبل از شروع عمليا
تصويري زيبا و به ياد ماندني از نيروهاي ي

ت تقديم كرد.
شهيد در اين عمليا

رازكانالكميل152


