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عملیات مرصاد
عملیات مرص�اد روز 1367/5/5 با رمز »یا 
صاحب الزمان )عجل اهلل تعالی وجه الشریف( 
ادرکنی« ب�رای مقابله با حرک�ت منافقین و 

بازپس گیری اشغال شده انجام گرفت.
در ای�ن عملی�ات که ب�ا فرماندهی س�پاه 
پاسداران انقاب اس�امی و با پشتیبانی هوا 
نیروز ارتش اجرا شد، رزمندگان از سه محور 
چهارزبر، جاده قاجه و جاده اسام آباد- پل 
دختر وارد عمل شدند و نیروهای ضد انقاب 
را تا پش�ت نوار م�رزی عقب ران�د؛ اما قوای 
ارتش عراق، ارتفاعات م�رزی را همچنان در 
اشغال خود نگه داشتند. در عملیات مرصاد، 
بیش از 120 دستگاه تانک، 400 دستگاه نفربر، 
240 قبضه خمپاهره انداز 60 و 80 میلیمتری 
و 30 عراده توپ 106 میلیمتری دشمن منهدم 
ش�دند. همچنین بیش از 20 تیپ مش�ترک 
منافقین و ارتش عراق متاش�ی شد و تعداد 
کش�ته و زخمی های دش�من از مرز 4800 تن 
گذشت. در این عملیات، نزدیک به 1000 قبضه 
آر. پی. جی 7، 700 قبضه تیربار کاشینکوف، 

ده ها دس�تگاه خودرو، ده ها دس�تگاه تانک 
پیش�ترفته  تجهی�زات  تع�دادی  نفرب�ر،  و 
الکترونیک�ی و مخابراتی و مقادیری اس�ناد 
درون گروه�ی منافقین به دس�ت رزمندگان 
ایران افتاد.ش�ش روز پ�س از قبول قطعنامه 
توسط ایران و در شرایطی که نیروهای عراقی 
ب�ا زیر پا گذاش�تن توافق�ات 5۹8 مجددا به 
خرمش�هر حمله کرده و تا آستانه تصرف آن 
پیش رفته بودند، سازمان مجاهدین عملیاتی 

با نام فروغ جاویدان را آغاز کرد.
مس�عود رج�وی در ش�ب آغ�از عملیات 
گفت: »براس�اس تقس�یمات انجام شده، 48 
ساعته به تهران خواهیم رسید... کاری که ما 
می خواهیم انجام دهیم در حد توان و اش�ل 
یک ابرقدرت است؛ چون فقط یک ابرقدرت 
می تواند کش�وری را ظرف این مدت تسخیر 
کند... از پایگاه نوژه هم ترسی نداشته باشید؛ 
هر سه ساعت به سه ساعت دستور می دهم 
هواپیماهای عراقی بیاین�د و آنجا را بمباران 
کنند. پای�گاه هوایی تبریز را ه�م با هواپیما 

هر سه س�اعت به س�ه س�اعت مورد هدف 
ق�رار خواهیم داد... عاوه بر آن، ضد هوایی و 
موشک سام 7 هم که داریم... هوانیروز عراق 
تا سرپل ذهاب به همراه ستون ها خواهد بود. 
از نظر هوایی ناراحت نباشید چون هواپیماهای 
عراقی پشتیبان ما هستند و تمام ماشین ها به 

صورت ستون حرکت می کنند.«
****

شکس�ت در عملیات فروغ، باعث شکسته 
ش�دن رجوی در ذهن تعداد زیادی از نیروها و 
ریزش سازمان گردید بطوریکه تعداد کثیری از 
اعضا و هواداران سازمان جدا شدند.در توجیه 
شکس�ت عملیات ، رجوی گفت: تمامی اتکاء 
ما به ارتش و ایدئولوژیم�ان بود و روی عناصر 
سیاس�ی کار جدی ص�ورت نداده ایم و آن را با 
قیام کربا قیاس نمود که امام  حس�ین)ع( نیز 
تمامی اتکای را بر دو عنصر شمشیر و ایدئولوژی 
خود نهاد و از معادله های سیاسی چشم پوشی 

کرد!! و همین باعث شکست گردید .



 مقدمه
در تیرماه 1367 جمهوری اسللامی ایران رسما 
قطعناملله 598 را پذیرفللت در حالللی كلله از بدو 
تصویللب این قطعناملله در 30 تیللر 1366، ایران 
آن را رد نكللرده بود و بللرای تأمین اهداف خود، از 
طریق مذاكره با دبیركل سازمان ملل، برای پذیرش 
قطعنامه شروطی را طی نموده بود و در واقع عما 

آن را به صورت مشروط پذیرفته بود.
اما به دلیل كارشكنی آمریكا، انگلیس و فرانسه 
در طول مذاكرات و ورود مستقیم آمریكا به جنگ با 
ایران، پس از مشورت و تصمیم مسئوالن عالی رتبه، 
با موافقللت امام خمینی، در 27 تیرماه سللال 67 
ایران اعام كرد قطعنامه 598 را بدون قید و شرط 

پذیرفته است.
اما ارتش صللدام در تاریخ 31 تیرماه به خاك 
ایران حمللله كرد و از منطقه جنوب به سللمت 
خرمشللهر و اهواز پیشللروی نمود. پللس از ضد 
حمات موفق ایللران، ارتش عراق در جبهه های 
میانی و غرب كشور نیز به عملیات نظامی مبادرت 
كرد كه آنها هم با بسیج مجدد نیروهای مردمی 
و نظامی جمهوری اسللامی، ناموفق شللدند. در 
نتیجه نیروهای عراقی عقب نشینی كردند و رژیم 
عراق در اول و سوم مرداد ماه رسما عقب نشینی 
خود را از جبهه های جنوب و میانی و غرب كشور 
اعام نمود. اما هم زمان عملیات مشللترك عراق 
و سللازمان منافقین آغاز گردید. چگونه سازمان 

منافقیللن تصمیم بلله عملیللات گرفت؟پس از 
عملیات مهران، در جمع بندی رهبری سللازمان، 
هدف عملیات بعدی، تهران منظور شللد و برای 
رسیدن به حداكثر توان برای انجام این عملیات 
یك مقطع 3 ماهه در نظر گرفته شد و بافاصله 
اعزام اعضا و مرتبطان سازمان از ایران و خارج از 
كشور به عراق، به طور وسیعی آغاز شد. همچنین 
سللازمان در این مقطع به منظور جذب اسللرا و 
اسللتفاده از آنها در عملیات نهایی فعال تر شللده 
بود. افراد تازه وارد و نیروهای ارتش سازمان تحت 
آموزش و مانورهای فشللرده قللرار گرفته بودند و 
در آموزش های جدید ، آموزش سللاح های ضد 

هوایی هم منظور شده بود.
پیش از این منافقیللن در تحلیل درون گروهی 
خود، امكان موافقت ایران با قطعنامه را غیرممكن 
دانسته و به صراحت اعام می كردند: تنها در صورتی 
جمهوری اسامی قطعنامه را خواهد پذیرفت كه به 
لحاظ سیاسی ل نظامی و اقتصادی به بن بست كامل 
برسللد. به عقیده آنان، این اقدام به منزله فروپاشی 

نظام خواهد بود ...
تحلیل رجوی در مورد نتیجه جنگ ایران بود كه 
ایران به دلیل بسللته بودن تمامی راه های بازگشت 
به صلح با عراق، ناچللار به ادامه جنگ خواهد بود. 
هر قدر هللم جنگ به طول بینجامد، از یك طرف 
توان نظامی و اقتصادی ایران بیشتر تحلیل می رود 
و از طرف دیگر بازگشت به سمت آتش بس و صلح 

غیر ممكن تر می شود و این جنگ تا شكست ایران 
ادامه خواهد یافت.با اعام خبر پذیرش قطعنامه از 
سوی ایران، نقشلله ها و طرح های قبلی سازمان با 
بن بست مواجه شد. در آن شرایط، سازمان در كنار 
امیدواری به داشللتن پشللتوانه خرده عملیات های 
مرزی، حمایت نمایندگان كنگره و سنای آمریكا را 

نیز یدك می كشید.
در 30 خرداد 1367 نماینده كنگره و 14 سناتور 
آمریكایی طی نامه ای به جرج شللولتز وزیر خارجه 
وقت آمریكا، از وی خواسته بودند كه به جنبش های 
مقاومللت داخلی در ایران توجلله كند، و در همین 
راستا حمایت از سازمان منافقین ل مستقر در عراق 

ل را اكیدا توصیه كرده بودند.
مرویللن دایملی نماینده كنگللره آمریكا در روز 
دوشللنبه 6 تیر مللاه 67 در تظاهرات سللازمان در 
واشللنگتن شركت كرده و طی سخنانی كه از یكی 
از شبكه های تلویزیونی آمریكا هم پخش شد اظهار 
داشت: نباید دست از تاش كشید، مطمئن باشید 
كه با كمی صبر و تاش بیشللتر به زودی از مهران 
به تهران رژه خواهید رفت . سللازمان نوار ویدئویی 
سللخنرانی مزبور را برای كلیه كادرهای سللازمان 

پخش كرد.
سازمان برای فرار از وضعیت به وجود آمده ناشی 
از پذیرش قطعنامه توسط ایران، مجبور شد دست 
به حمللله بزند تا به قول رجوی از سللوخت رفتن 

نیروها جلوگیری نماید.
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  پیامدهای عملیات فروغ جاویدان )مرصاد( 
در سازمان منافقین

یكی از پیامدهای این عملیات، زیر سوال رفتن 
خط استراتژی سازمان، به تبع آن زیر سوال رفتن 
رهبری بود. سازمان استراتژی  و برنامه های مختلفی 
را از ابتللدای تاسللیس و خصوصا پللس از پیروزی 
انقاب مورد آزمایش قرار داده بود كه با ورود به فاز 
جدید و تشللكیل ارتش آزادیبخش، همه آنها را به 
نوعی مردود و بی جواب قلمداد كرده بود و تنها راه 
مبارزه و براندازی نظام را مبارزه مسلحانه و جنگ 

نوین ارتش آزادیبخش دانسته بود.
بللا مطرح كردن این قضیه كلله صلح طناب دار 
رژیم است و هیچ گاه رژیم صلح نمی كند اقدام به 
عملیاتهای جدار مرز و نهایتا چلچراغ و فروغ نمود 
و چون در عملیات فروغ جاویدان با شكست مواجه 
شللد و صلح و آتش بس نیز میان ایران و عراق نیز 

برقرار شد.
لذا برای جبران این مساله، رجوی علت شكست 
و ناكامی را در پرسنل سازمان و بی ایمانی و ضعف 

آنها عنوان كرد و گفت:
اگر ایراد و مشكلی هست در خود شماست؛ خط 

مشی ما مشكلی نداشته است.

سللازمان همللواره بللا فرافكنللی و برخوردهای 
ایدئولوژیك مترصد توجیه عملكرد خود می باشد. 
پس از شكسللت در عملیات فروغ، رجوی در یك 
نشسللت طوالنی در عللراق، علت شكسللت را به 
نیروها و ضعف ایدئولوژیك آنان معطوف داشت تا 
سرپوشی بر محاسبات غلط )اطاعاتی و تحلیلی( 

خود بگذارد.
رجوی آخرین نقطه پیشروی )تنگه چارزبر=تنگه 
مرصاد( نیروهایش را بهانه كرد و اعام داشت: شما 
در تنگه ی چارزیر گیر نكردید بلكه در تنگه توحید، 
زمین گیر شللدید. و اضافه كرد: ضعف ایدئولوژیك 
شللما باعث گردید تا در تنگه آرزوها و خصلت ها و 

خواسته هایتان درجا بزنید.
سپس با یك برنامه ریزی قبلی تعدادی از نفرات 
را صللدا زد و از آنان سللوال كرد: وقتللی به تهران 
می رسیدی چه كاری برایت اولویت داشت؟ و سوال 
شونده بی درنگ پاسللخ می داد: قصد داشتم پیش 
پدر و مادرم بللروم و این پیروزی را به آنها تبریك 
بگویم. رجوی خطاب به بقیه نیروهای حاضر، از این 
روحیه به مثابه مادی شدن خصلت های بورژوازی 
یاد نمللود و آن را در تضاد با ایدئولوژی مجاهدین 
خوانللد و گفت: خب، معلوم اسللت بللا این تفكر، 
بایستی در چارزبر گیر می افتادیم، وقتی دیدار 
با فامیل بهانه ای برای رسیدن به هدف 
می شود، بالتبع از جوهر و تقدس هدف 

غائی می كاهد.
این خط در وادار كردن نیروها به 
خّسللت و كم كاری و بی ایمانی و 
عدم باور به توانایی های خویش 
كه در جلسات عمومی انجام 

شد، نمود پیدا كرد.
به رغم این كار، شكسللته 
شللدن رجوی در ذهن تعداد 

زیادی از نیروها باعث ریللزش نیرو گردیده، تعداد 
كثیری از اعضا و هواداران سازمان جدا شدند.

در راستای همین شكست، شعار محوری سازمان 
هم كه صلح وآزادی بود هم زیر سوال رفت. به همین 
دلیل اسللت كه رجوی همیشه در سخنرانی هایش 
پس از عملیات فروغ، تاكید می نماید كه ما زاییده 
جنگ نبودیم كه با صلح از بین برویم و دایم بر این 
موضوع توقف و تاكید خاصی داشللت زیرا در ذهن 
افراد این سللوال مطرح شد كه ما برای تحقق صلح 
مبارزه می كردیم. اكنون كه صلح محقق شده چرا 

باید مبارزه كرد؟
پس از این نیز رجوی استراتژی جرقه و جنگ را 
دنبال می كرد )جرقه از سللازمان، جنگ از دو رژیم 
ایران و عراق( قبول قطعنامه 598 از طرف نظام و 
شكست عملیات فروغ، استراتژی جنگ مسلحانه 
سللازمان را به بن بسللت كشللانید و یا حداقل این 
نگرانی را به دنبال داشت كه پس از آتش بس میان 
بغداد و تهران، تكلیف سازمان – ارتش آزادیبخش 

و مشی مسلحانه چه خواهد شد؟
رجوی در یك نشست اختصاصی با اعضا به این 
مهم پرداخت و با رسم یك مثلث روی تابلو نوشت:

یللك ضلع این مثلث صلح اسللت، یك وجه اش 
جنگ اسللت و ضلع سوم نه جنگ و نه صلح. ضلع 
سوم شرایط فعلی اسللت كه ما را قفل كرده و اگر 
این حالت به سمت صلح برود بی شك مجاهدین در 
خاك عراق به پایان خواهند رسید، لذا وظیفه ی ما 

این است كه زمان را جلو بكشیم.
رجوی ادامه میدهد : جامعه شناسی و روانشناسی 
طرف عراقی و رژیم، مبین آن اسللت كه هیچكدام 
در پی صلح دائم نیستند و قطعا روزی جنگ دومی 
آغاز خواهد شد، وظیفه ما این است كه ضلع فعلی 
این مثلث )نه جنگ و نه صلح( را به سللمت ضلع 
دوم یعنی جنگ دوم سللوق دهیم. این استراتژی 
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بعدها تحت نام جرقه و جنگ - جرقه از مجاهدین، 
جنگ از آنها – معروف شللد و هملله نیروها روی 
این استراتژی كوك شدند تا با ایجاد فتنه روابط و 

مذاكرات دو طرف را مخدوش كنند.
رجوی معتقللد بود كه اسللتخبارات و مخابرات 
)سللازمانهای جاسوسللی عللراق( عللراق زمینلله 
مناسب تری نسبت به سیستم سیاسی و اجتماعی 
عراق دارند تا او بتواند با تحریك آنان استراتژی خود 
را جلو ببرد. از همین رو بخش رابطه با دو سرویس 
عراقی بسیار فعال شد تا دائما برای پیشبرد سیاست 

خود، فضاسازی نمایند.
اگرچلله عمر رژیم صدام به آنجایی نرسللید كه 
خواسته سللازمان )جنگ دوم( تحقق یابد؛ ولیكن 
فضا به اندازه ای باز شد كه آنها توانستند در راستای 
عینی كردن مشللی مسلللحانه خود و ارتقا روحیه 
نفرات پاسللیو شللده )اصطاح سللازمان در مورد 
نیروهای ناامید( ، مسیر جنگ شهری را مجددا باز 
كنند و با خمپللاره و ترور، تاكتیك قدیمی خود را 

دنبال كنند.
شكست در استراتژی و شعار محوری و همچنین 
تحوالت منطقه ای همچون جنگ عراق علیه كویت 
و لشكركشللی نیروهای چندملیتی علیه عراق و به 
تبع آن نزدیكی هرچه بیشتر عراق به ایران و سعی 
جّدی عراق بر حل ریشلله ای مشكات و معضات 
موجود بر سر راه تعمیق روابط دو كشور، همه این 
مسللائل موجب ریزش شللدید نیرو گردید. بنا به 
گزارشللات موثق حدود 2000 نفر نیروی بریده از 
سازمان در اروپا حضور دارند كه از عملیات فروغ به 

بعد شروع به انفصال نموده اند.
دیگللر پیامد عملیللات، محكومیت سللازمان و 
عملیات فللروغ از جانللب گروههای اپوزیسللیون 
بوده اسللت. عمده ی گروههللای مخالف جمهوری 

اسامی نظیر حزب دموكرات كردستان، چپی ها و 
سلطنت طلبان، عملیات فروغ را نتیجه ی توهمات 
و خیال پردازی  های رجوی دانسللته و حتی برخی 
سازمان را عامل ایجاد وحدت در جمهوری اسامی 

عنوان كردند.
پیامللد دیگر عملیات فللروغ جاویدان تلفات آن 
عملیات اسللت. سللازمان 1304 نفر كشته خود را 
رسللما تایید و با عكس و زندگی نامه منتشر كرده 
است. تعداد مجروحین نیز بالغ بر 150 نفر برآورد 
شللده اسللت كه 700 نفر آنها معالجه سللرپایی و 
سللطحی داشته اند و 800 نفر بستری و بعضا جان 
سللپرده اند. بر اسللاس اعترافات دستگیرشدگان و 
عكس هایی كه از بعضی اجسللاد شنناسللایی شده 
تهیه گردیده است از مجموع 51 نفر هیئت اجرایی 
سازمان )مركزیت( حداقل 33 نفر از آنها در صحنه 
عملیات حضور داشللته اند كه 16 نفر آنان كشللته 
شده اند. لذا حجم ضربه به بدنه ی سازمان 50 تا 60 
درصد بوده اسللت و به كادر مركزی سازمان حدود 
30 درصد ضربه وارد شده است كه این تعداد عاوه 
بر مجروحین و از كار افتادگانی اسللت كه به عقب 

انتقال داده شده اند.
رضا پورآگل، مهدی افتخاری و مهدی كتیرایی 
از جمله كشته شللدگان مركزیللت در این عملیات 
می باشللند. تجهیللزات منهدم شللده سللازمان در 
مجموع نبردهللای عملیات فللروغ جاویدان 612 
خودرو از انواع مختلللف، 72 تانك و زره پوش، 21 
توپ 122 میلیمتری و 51 تفنگ 106 میلیمتری 
كه عمدتا بدون خللودرو حمل كننده بودند برآورد 
گردیده اسللت. آمار غنایم نیز حدود 500 دستگاه 
انواع خودرو و مقادیر زیللادی تجهیزات انفرادی و 

جمعی بوده است.
تنها پیامد مثبت این عملیات برای سللازمان از 

بُعد تبلیغاتی بوده است. یكی از محورهای اساسی 
در مانور تبلیغاتی و ژست تشكیاتی آنان پیشروی 
نیروهای سازمان تا حوالی كرمانشاه است و همیشه 

روی این مطلب مانور تبلیغاتی می داده اند.
از زمللان عملیللات فروغ تاكتیك های سللازمان 
تغییرات فاحش داشته است اما استراتژی سازمان 
كاما حفظ شده است. سازمان معتقد است كه در 
عملیات فروغ چون سللازمان فقط به ارتش متكی 

بوده است عملیات به شكست منجر شده است.
پس از مدتی كه از عملیات فروغ گذشت، رجوی 
در نشست عاشورا زمینه الزم را برای انتقال بخشی 
از سللازمان به اروپا و شللروع به كار سیاسی فراهم 
نمود. رجوی در نشسللت موسوم به عاشورا، با یك 
مقدمه طوالنی از قیام كربا، شكسللت نظامی امام 
حسللین )ع( نه به خاطر بحللث نیرویی او بود )72 
نفر در مقابل 3000 نفر( بلكه این شكسللت بدان 
معطللوف می گردد كه امام حسللین تمامی انرژی 
خود را روی شمشیر و ایدئولوژی خود گذاشت و از 
نقش عناصر خارجی غافل گردید. ما كه او را رهبر 
عقیدتی خودمان می دانیم و معتقدیم كه باید از قیام 
كربا درس بگیریم، ضمن اعتقاد كامل به شمشیر 
و ایدئولوژی مجاهدین باید از تجربه موالیمان بهره 
برده و در پی كسللب مشللروعیت آلترناتیوی خود 
در عرصه بین المللی باشللیم. من بعد مجاهدین و 
ارتش آزادیبخش در عراق تحت مسولیت مسعود 
رجوی به راهبردی كردن استراتژی جرقه و جنگ 
مشللغول شللدند و با مطرح كردن مریم رجوی به 
عنوان رئیس جمهور برگزیده و انتقال او و بسیاری 
از نیروهای قدیمی به فرانسه و فعال كردن شورای 
ملی مقاومت، عما مبحث حمایت های سیاسللی، 

جذب نیرو و مالی سازمان در اروپا و آمریكا 
سللازماندهی نمودند. از آن پس و با همین 



7
توجیه و در پی بن بست نظامی تحمیل شده، خط 
كار سیاسللی در اولویت قرار گرفللت ولی هیچ گاه 
دنباله روی از مشی مسلحانه به عنوان تنها راه مقابله 
با جمهوری اسامی ایران، به كناری گذاشته نشد.

 بررسی علل تجاوز منافقان پس از پذیرش 
قطعنامه 598 توسط ایران

تنها بعد از گذشت چند روز از پذیرش قطعنامه 
598 شورای امنیت سللازمان ملل متحد از سوی 
ایللران در 27 تیرماه 1367، رهبر منافقین فرمانی 
را مبنی بللر آماده باش كلیه نیروهللا و قطع تمام 
مسللافرتها و ترورها صادر كرد و این پیام از جانب 

وی برای تمامی نیروها قرائت شد:
»طلسم جنگ در حال شكستن است...رژیم شل 

شده ... باید ضربه كاری را بزنیم«.
در بررسللی عواملی كه زمینلله الزم برای حمله 
منافقان به ایران از نقطه نظر تئوریسین های نظامی 
سازمان منافقین مي توان به عواملی اشاره داشت كه 

مهمترین آنها عبارتند از:
الف( مبهم بودن آینده سازمان:

سازمان منافقین به لحاظ این 
كلله در جریان جنللگ تحمیلی 

از عوامللل اطاعاتللی خویش در 
كمك رسانی به ارتش عراق استفاده 

مي كرد، در اسللتراتژی نظامی صدام 
حسللین از جایللگاه ویژه ای 

برخوردار بللود، اما در 

صورت انعقاد قرارداد صلح دائم، این سازمان دیگر 
چنین كاركردی نداشللت و لللذا از نظر موجودیت 
با خطر جدی مواجه مي شللد. در چنین وضعیتی 
سازمان برای بقای خود در دسترس ترین گزینه را 
استفاده از فرصت بدست آمده در جهت سرنگونی 

نظام ایران مي دانست.
ب( ضعف بنیه نظامی در آن مقطع:

از آنجایی كه منافقین در عملیات های موسوم 
بلله »آفتاب« و »چلچراغ« در مناطقی چون فكه، 
مهران و حللاج عمران حماتی انجللام داده و به 
موفقیت های نسللبی دست یافته بودند، با تعمیم 
غیرعقایی ایللن وضعیت تا انللدازه ای اعتماد به 
نفس یافته و در خود این پتانسللیل را مي دیدند 

كه با ارتش ایران در افتند.
ج( فرسوده و ناتوان شدن نیروهای سپاه) 

به زعم منافقان(:
آنها در این اندیشلله بودند كه نیروهای سللپاه 
در جبهه جنوب زمینگیر شللده و در طول جنگ 
به لحاظ این كه رزمندگان سللپاه اسام متحمل 
سللختي های فراوانی شللده اند، دیگر تللوان یك 
عملیات مضاعف گسللترده را نخواهند داشت. در 
این مورد تئوریسللین های منافقین از رابطه قلبی 
ای كه میان امام )ره( و برادران سپاه وجود داشت 
غفلت نموده و آن را تنزل یافته تلقی كردند، اما در 
پاسللخ به این اندیشه غلط، برادران سپاه با حضور 
گسترده خویش، پاسخ دندان شكنی بر توهمات 

آنان دادند.

د( خستگی مردم از جنگ:
منافقیللن به غلط فكر می كردنللد كه مردم در 
نتیجه طوالنی شدن جنگ، از جنگ خسته شده و 
با توجه به ضررهایی كه مردم در اثر طوالنی شدن 
جنگ، اعم از مادی و معنوی، از دست دادن عزیزان 
و ... داشللته اند، از آنان اسللتقبال نموده و دست از 

حمایت نظام جمهوری اسامی خواهند كشید.
این مورد را مي توان بزرگترین اشتباه سازمان و 
استراتژي های آن محسللوب نمود. غفلت از میزان 
مشللروعیت باالی نظام به لحاظ مردمی و اسامی 
بودن بیشترین ضربه را به نیروهای رجوی زد، چرا 
كه آنان فكر مي كردند مردم به آنها خواهند پیوست، 

درصورتی كه با مقاومت های مردمی روبرو شدند.
ه( پذیرش قطعنامه 5۹8 از جانب ایران

پذیرش قطعنامه نیز بر تمامی موارد مذكور دامن زد 
تا سازمان به اصطاح مجاهدین خلق ایران در كمینگاه 
مرصاد در دام مرگباری گرفتار آید كه طراح آن كسی 

نبود جز سپهبد شهید صیاد شیرازی.

 اهداف منافقین برای حمله به ایران
الف( اعام دولت موقت جمهوری دموكراتیك - 

مثا اسامی در كرمانشاه پس از فتح این شهر.
ب( شكستن طلسللم اختناق در ایران) به زعم 

خودشان(:
نیروهای سللازمان با انللواع و اقسللام اهرم های 
تبلیغاتی بر آن بودند تا وانمود كنند در ایران مردم 
از طرف نظام در محدودیت و اختناق به سر مي برند 
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و آنها بر آن هستند تا در ایران حكومت دموكراسی 
را پایه ریللزی كنند، اما پاسللخی كه مللردم به این 
ادعاها دادند تمامی نقشه های تبلیغاتی آنان در این 

خصوص را نقش بر آب نمود.
ج( امضاء پیمان صلح میان عراق و ایران:

پس از سللرنگون نمللودن نظللام جمهوری 
اسللامی ایران، منافقین به لحللاظ این كه در 
طللول دوران پس از پیروزی انقاب اسللامی 
به عراق گریخته و از طللرف صدام بعثی مورد 
التفللات و توجلله قرار گرفته بودنللد، خود را تا 
اندازه ای مرهللون الطاف بي دریللغ رژیم عراق 
و شللخص صدام حسللین می دانستند و بر آن 
بودند تا پس از سللرنگون نمللودن نظام ایران، 
بللا انعقاد قرارداد صلح زود هنگام با رژیم بعث، 
مراتب خوش خدمتی و قدرشناسللی خویش را 

نسبت به آنان نشان دهند.

د( تص�رف ته�ران و س�اقط نم�ودن نظام 
جمهوری اسامی ایران:

رویایی بلند پروازانه كه پرندگان مخوف آن هنوز 
پر و بال نگرفته مورد اصابت تیری قرار گرفتند كه 
آرش اسللاطیرگونه ارتش ایللران، صیاد دلها پرتاب 
كرده بود و سالها بعد ناجوانمردان و خوارج مرصاد 
چون پی بردند كه چه كسی آنان را با چنین مهارت 
بي نظیری شكار كرده بود، نقشه ترور ناجوانمردانه او 

را طرح ریزی و اجرا كردند.
آنچه كه مهم است عملیات فروغ جاویدان صرف 
نظللر از اهداف و علتها چنان سرنوشللتی یافت كه 
امروزه از آن به عنوان »دروغ جاویدان« یاد مي شود.

 دستاوردهاي عملیات مرصاد
پرونده هشت سللال دفاع مقدس در بعد سخت 
افزاري آن با شكسللت منافقان در عملیات مرصاد 
بسللته شللد.این نبرد كه به نحوي مي تللوان آن را 
نهللروان ایران نامید، در روزهللاي آغازین مردادماه 

سللال 67 در گرفت و با شكست سنگین نیروهاي 
مسللعود رجوي پایان یافت.بحث اصلي اینجاست 
كه شكسللت منافقین در عملیات مرصاد كه فروغ 
جاویدان نامیده مي شد چه دستاوردها و بازتاب هایي 
در داخل و خارج از كشللور از خود برجاي گذاشت.

نكته حائز اهمیت مقطع حمله این گروهك بود.
در فاصله پذیرش قطعنامه 598 توسط ،توسط 
حضرت خمینللي )ره( كه ایشللان از آن به عنوان 
نوشیدن جام زهر نام بردند، تا حالت قطعیت یافتن 
آن، زماني بود كه منافقین به آن به عنوان فرصتي 
مغتنم جهت ساقط كردن نظام جمهوري اسامي 

ایران) به زعم خود( نگاه مي كردند.
از طرفي، نظر بر این كه در آن برهه توجه عمده 
نیروهاي ایران به جنوب كشور بود، منافقین در این 
فكر بودند كه از طریق جبهه غرب در طي چند روز 

حكومت اسامي ایران را براندازند.
اما باید یادآور شللد از آنجایللي كه حضرت امام 
خمیني )ره( درحوزه سیاست خارجي دیپلماسي 
فعالي داشتند، مي توان چنین عنوان كرد كه مسعود 
رجوي انتظار پذیرش قعطنامه را در آن شللرایط از 
طرف امام راحل نداشت و پذیرش قطعنامه توسط 

امام راحل به نحوي موجب غافلگیري وي شد.
او فرصت نیافت تا سازماندهي چندان منسجم و 
یكنواختي را بین نیروهایش ایجاد كند و مجبور شد 
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در طي مدت زمان اندكي طرح حمله به ایران و فتح 
تهران و سقوط جمهوري اسامي ایران را طراحي 
كند. این طرح و برنامه مدون پیش از آن كه شكل 
یك اتخاذ اسللتراتژي نظامي داشته باشد، به طنز 
شبیه بود، این طنز مصرح را مي توان چنین تشریح 
كرد كه شخصي مي پندارد حكومتي كه یك ارتش 
تا بن دندان مسلح با انواع و اقسام حمایت هاي همه 
جانبه و سازماندهي نظامي عالي نتوانست آن را در 
طول هشللت سللال از پاي درآورد، مي تواند با یك 
ارتش بدون سللازمان و غیر نهادینه شده در طول 
چند روز سللرنگون كند.نقطه اتكا تئوریك مسعود 
رجوي، حمایت هاي مردمي بود، اما غافل از این كه 
مردم، تصور مطلوبي از وي و نیروهایش نداشللته و 
كمترین اعتماد ممكن نسللبت به آنها در الیه هاي 

فكري و تجربي ملت ایران وجود نداشت.
غفلت رجوي و تئوریسین هاي نظامي وي از وضعیت 
فكري سیاسللي داخلي ایللران را مي تللوان علت اصلي 
شكست سللازمان منافقین در عملیات مرصاد محسوب 
كرد.به هر حال این عملیات به هر شكلي به انجام رسید، 
امللا با توجه به گسللتردگي حوزه مباحللث در خصوص 
عملیات مزبور، دستاوردهایي از خویش به جاي گذاشت. 
حوزه تاثیرات عملیات مرصاد را شبیه هر عملیات بزرگ 
دیگللري مي توان بلله دو حوزه تاثیرات و دسللتاوردهاي 

داخلي و تاثیرات و دستاوردهاي خارجي تقسیم كرد.

  تاثیرات و دستاوردهاي داخلي عملیات مرصاد
الف( تحکیم ثبات داخلي نظام و مشروعیت 

آن در بعد کارآمدي نظامي
بللا طوالني شللدن جنللگ، معمللوال نیروهاي 
طرف هللاي درگیر تحلیل رفته و به نوعي با بحران 
ثبللات مواجه مي شللوند. در جنگ تحمیلي عراق 
علیه ایران، باعنایت به این كه مردم، نظام جمهوري 
اسامي را حاصل تاش هاي خویش و خون جوانان 
ملت مي دانستند، نظام به هیچ عنوان با بحران ثبات 
و خاء مشللروعیت در میان مردم انقابي خویش 
مواجه نشد. معدود ناراضیان نظام را افرادي تشكیل 
مي دادند كه به نحللوي از انحاء از پیروزي انقاب 
اسللامي متضرر شللده بودند.اما بللا اعام پذیرش 
قطعنامه توسط حضرت امام خمیني)ره( كه ایشان 
همانگونه كه اشاره شد از آن به عنوان نوشیدن جام 
زهر یاد كردند، برخي از همین اقشللار سرخورده از 
انقاب اسللامي زمینه و بستر الزم را براي شایعه 
سللازي علیه نظام و فاصله انداختن در بین ملت و 
نظام مناسب دیدند و شللروع به جوسازي و تنش 

آفریني كردند.
صحبتهاي این عده بیشتر پیرامون این موضوع 
بود كه ایران از روي ضعف نظامي و به ناچار قطعنامه 
را پذیرفته است و رژیم جموري اسامي ایران دیگر 
یللاراي مقاومت در مقابل حمات خارجي را ندارد. 
اما با پیروزي شكوهمند و قاطعانه رزمندگان سپاه 
اسام در عملیات مرصاد، این دستاویز تبلیغاتي از 

بدخواهان نظام سلب شد.
ب( ش�ناخته ش�دن دوس�ت از دش�من و 

تصفیه عناصر مردمي از ضد مردمي
در دوران هشت سال دفاع مقدس به لحاظ این 
كه شللروع این دوران قبل از قوام یافتن جمهوري 
اسامي بود و در طول آن نیز فرصتي براي پردازش 
به میزان وفاداري و عرق ملي شهروندان به صورت 
هدفمنللد و علمي نبود- به لحاظ اولویت داشللتن 
مساله جنگ- برخي از عناصر مزدور توانسته بودند 
كه خود را در بدنه نظام بویژه در اسللتانهاي مرزي 
و به ویژه كرمانشاه جاي دهند.با حمله منافقین و 
موفقیت هاي نسبي و اولیه آنان مانند اشغال كرند 
غرب، این عده چهره واقعي خویش را نشان داده و 
به اشكال مختلف سعي در امداد منافقین داشتند. 
به هر حال ایللن گروه نیز در جریان غائله منافقان 
شناسللایي شللده و از نیروهاي انقابللي و مردمي 
تفكیك شده و به سزاي اعمال و افكار خائنانه خود 

رسیدند و یا به عراق متواري شدند.
ج( تحکیم وح�دت در بعد داخلي و تبلور 
مش�ارکت عموم�ي و همبس�تگي عمومي و 

همبستگي ملي.
از جمللله كاركردهایي كه جنگهللا در پي دارند 
كاركردهاي مثبت اسللت و از جمله آنها مي توان 
به شكل گیري اتحاد در بین شهروندان یك كشور 
اشللاره كرد.جنگ تحمیلي به صللورت ضمني و 
بللا درایت حضرت امللام )ره( به عنوان یك عنصر 

وحللدت بخش در جامعه ایللران عمل مي كرد. با 
اعام پذیرش قطعناملله به گواه تاریخ، رزمندگان 
اسللام در جبهه هللا در هاله اي از غللم و اندوه فرو 
رفتند، چرا كه این انگیزه را داشتند كه دست كم 
تا چند سال دیگر و نیل به پیروزي و تحقق شعار 
)راه قللدس از كربا مي گذرد( دسللت از مبارزه و 
مقاومت نكشند.در این بین، خبر حمله منافقین 
به كشللور از محور غرب در سراسر ایران و جهان 
منتشر شد.با اعام این خبر، نیروهاي مختلف اعم 
از ارتش، سللپاه، بسیج و ... از تمام ایران به سمت 
جبهه غرب رهسپار شللدند كه تبلور همبستگي 
ملي و مشاركت عمومي را در این جریان مي توان 
مشاهده كرد.استقبال گرم و پذیرایي درخور توجه 
اسللتان هاي همجوار از آوارگان كرمانشاهي را نیز 
مي توان ناشي از شكل گیري این روحیه و تحكیم 
وحللدت مضاعف در ملت ایللران قلمداد نمود كه 

منجر به نوعي وفاق ملي شد.

 دستاوردها و تاثیرات عملیات مرصاد در بعد 
خارجي و بین المللي

ال�ف: خنثي ش�دن نقش�ه هاي ص�دام در 
چشمداش�ت به بهره برداري از اشغال ایران 

توسط منافقین
پس از آنكه صدام حسللین دریافت كه پیروزي 
در مقابل ملت مسلللمان و انقابي ایران امري دور 
از دسترس و محال است، دست به دامان قدرتهاي 
بزرگ و سللازمان هاي بین المللي متعدد و به ویژه 
سازمان ملل متحد شد تا ایران را مجاب به پذیرش 
صلح كنند.در این راسللتا وي سعي داشت تا تداوم 
جنگ را ناشي از سیاست هاي ایران قلمداد كند و از 
این امر به عنوان یك اهرم تبلیغاتي استفاده مي كرد. 
اما در سطح تحلیل خرد و فردي با در نظر گرفتن 
روحیه خشللونت طلب و ذات توسللعه طلب صدام 
حسللین، وي قلبا از صلح با ایران رضایت چنداني 
نداشللت و بر آن بود تا با استفاده از حمله منافقین 
به ایران فرصت جدیدي براي گرفتن امتیاز از ایرن 
پیدا كند.بدین لحاظ وي از هیچگونه كمكي اعم از 
نظامي، لجستیكي و اطاعاتي و تبلیغاتي به ارتش 
اصطاحللا آزادي بخش رجوي دریغ نمي ورزید كه 

در این خصوص اسناد معتبر وجود دارد.
با شكسللت مفتضحانه نیروي منافقین، آخرین 
امید صدام نیز تبدیللل به یاس گردید. به عبارتي، 
شكست نیروهاي منافقین مهر تاییدي بر شكست 
نظللام عراق از ایران بود و مي توان ناكامي رجوي را 

»شكست مضاعف« صدام حسین قلمداد نمود.
ب: تثبیت قطعي نظام جمهوري اس�امي 

ایران در نظام جهاني
در پي پیروزي انقاب اسللامي ایران و شللكل 
گیري نظام جمهوري اسللامي ایران، دول منطقه 
به ویژه كشللورهاي عربي از یك طرف و اسللتكبار 
جهانللي از طرف دیگللر، از ورود یك عنصر جدید 
با اندیشلله هاي انقابي به صحنلله نظام بین الملل 
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احسللاس بیم و ناامني نموده و سللعي در حذف و 
دسللت كم تحدید نظام ایران داشتند. بدین لحاظ 
رژیللم عراق را بهترین گزینه بللراي حمله به ایران 
تعریف مللي نمودند. زمینه هللاي تاریخي اختاف 
میان این دو كشللور نیز بر قللوت یابي این تئوري 
دامللن زد.حمله عراق به ایران را مي توان به نحوي 

ناشي از شكل گیري این ایده محسوب كرد.
پس از شكسللت هاي سنگین و پي در پي ارتش 
عراق در عملیات هایي از قبیل ثامن االئمه )ع(،طریق 
القدس، مطلع الفجر و به ویژه بیت المقدس و والفجر 
8 كه منجر به آزادسللازي خرمشهر و فتح فاو شد، 
حمله گروهك منافقین به ایللران در واقع آخرین 
امیللد رژیم بعث عللراق، قدرت هاي اسللتكباري و 
كشورهاي منطقه براي خلع ید انقابیون مسلمان 

از نظام ایران بود.
امللا با رشللادهاي رزمنللدگان، پشللتیباني هاي 
مردمللي و رهبري بي نظیر حضرت امللام )ره( این 
عملیللات- بطور اخللص- و جنگ تحمیلي - بطور 
اعم- با پیللروزي ایران خاتمه یافت و بدین ترتیب 
زمینه هاي الزم براي تثبیت قطعي نظام جمهوري 

اسامي ایران در افكار عمومي جهان فراهم شد.

ج: افزایش مش�روعیت اس�امي ایران در 
افکار عمومي جهان بواسطه حمایتهاي مردمي

رژیم عراق و قدرت هاي جهاني با دسللتگاههاي 
تبلیغاتي گسترده اي كه در اختیار داشتند به افكار 
عمومي جهان چنین وانمللود مي كردند كه مردم 
ایران از جنگ خسته شده و طوالني شدن جنگ در 
ایران موجب رویارویي رژیم با »بحران مشروعیت« 

شده است.
با شللكل گیري و حمللله منافقین بلله ایران - 
جهانیان در این اندیشلله بودند كه مردم از حمایت 
نظام دست كشیده و به منافقین ملحق خواهند شد 

و در نتیجه نظام ایران سرنگون خواهد گردید.
اما با پخش خبر حمله منافقین در كشور وضعیت 
به گونه اي متفاوت از این تعابیر خود را نشللان داد. 
بدین ترتیب كه گروه هاي مختلف مردمي از سراسر 
ایران به سمت جبهه غرب سرازیر شده و نیروهاي 
رجوي در حالي كه هنوز به كرمانشاه نرسیده بودند، 

زمینگیر شده و تار ومار گردیدند.
شركت گسترده نیروهاي مردمي در این عملیات 
حاكي از حمایت همه جانبه مردم از نظام جمهوري 
اسامي و مشروعیت فوق العاده سیاسي آن در افكار 
عمومللي جهان بود. در واقللع مي توان پیروزمندان 
نهایي و ظفرمندان قطعي جنگ تحمیلي عراق علیه 

ایران را ملت سلحشور ایران قلمداد كرد.

 اجرای عملیات
به محض صدور فرمان الزم، نیروهای سللازمان 
منافقیللن، خط مرزی را در نوردیده و با اسللتفاده 
از خودروهللای وانت كه بر روی آنها مسلسللل های 
سللنگین نصب شللده بود و همچنین با استفاده از 

نفربرهای زرهی و زرهپوش های چرخ دار روسللی و 
فرانسللوی¬PMP و بنهارد و 60PTR، پیشروی 
مكانیزه سللریع خللود را آغاز كردنللد. در موج اول 
حمله حدود 2200 نیروی مسلح زن و مرد حضور 

داشتند.
هواپیماهای جنگیده »میللگ 23« و »میراژاف 
یك« عراقی به منظللور حفاظت از نیروهای عمل 
كننللده در برابللر دخالت احتمالی نیللروی هوایی 
ایران، اقدام به پروازهای گشتی مسلحانه و برقراری 
پشتیبانی هوایی نزدیك كردند. پیشروی اولیه سبب 
شد تا این نیروها به عنوان یك نیروی كامًا غافلگیر 
كننده و قوی پیشللروی كنند و به شهر اسام آباد 
واقع در 100 كیلومتری )خط حركتشللان( دست 
یابند. آنها نیروهای موجود در این شهر را غافلگیر 
كرده و پادگان و مناطق و موقعیت های حساس این 
شهر را ظرف مدت زمان كوتاهی )چند ساعت( به 
اشغال خود در آوردند. نیروهای بعدی با بهره گیری 
از موفقیت های به دست آمده، در چهارچوب برنامه 
تعیین شده برای دسللتیابی به شهر تهران، حمله 
خود را از سللر گرفتند. بدیهی بود كه در پشت سر 
خود، از هیچ گونه اقدام دفاعی یا نیروی تامینی در 
جاده ها برخوردار نبودند. رهبران ایران به اطاعات 
جامعی در مورد محللور و اهداف عملیات و میزان 
نیروهای عمل كننده )سازمان منافقین( دست پیدا 
كردند و با به حركت درآوردن تعدادی از یگان های 

سپاه پاسداران، كه دارای ویژگی های حركت سبك 
و سللریع بودند و از وسللایل نقلیه سریع و كوچك 
اسللتفاده می كردند، واكنش سریعی در مقابل این 
رویداد نشللان دادند. تعدادی از ارتفاعات و تقاطع 
جاده هللای ارتباطللی در فاصله بین اسللام آباد و 
كرمانشللاه را به كنترل خود درآورده و با نیروهای 
مقدم منافقین درگیر شدند. آنها توانستند تا هنگام 
آمادگی و تجمع نیروهای سپاه پاسداران از مناطق 
مختلف در محور عملیات، منافقین را زمین گیر و 
خطوط ارتباطللی آنها را در چند نقطه قطع كنند. 
عملیات نابودسللازی منافقین آغاز شد و در همان 
ابتدای كار، حداقل 1000 منافق كشللته، زخمی و 
اسیر شدند. در حالی كه بنا به اطاعات دریافتی ما، 

تعداد تلفات منافقین به بیش از 2000 نفر رسید.

خالصه گزارش عملیات :
نام  عملیات: مرصاد

زمان  اجرا: 5/3 /1367
تلفات  دشمن :4800 )كشته، زخمي  و اسیر(

رمز عملیات: یا صاحب الزمان )عج(
مكان  اجرا: خطوط جبهه میانی جنگ

ارگان هاي  عمل كننده: نیروهای ارتش جمهوری 
اسامی و رزمندگان  سپاه  پاسداران  - در دو مرحله

اهداف  عملیات: در هم كوبیدن تجاوز نیروهای منافق 
ضد انقاب و باز پس گیری مناطق اشغال شده
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عملیات مرصاد از زاویه ای دیگر 

درست6 روز پس از پذیرش قطعنامه 598 شورای 
امنیت سللازمان ملل از سللوی ایران، مقارن ساعت 
14:30 سللوم مرداد سال 67 منافقین و ارتش عراق 
به تصور اینكه اوضاع داخلی ایران نابسللامان اسللت، 
عملیات مشللترك خود را با هجوم زمینی از مسللیر 
سرپل ذهاب و از جنوب گردنه پاتاق )نزدیكی سرپل 

ذهاب( آغاز و به طرف شهر كرند پیشروی كردند.
حدود سللاعت 18:30 اولین تانك هللای عراقی با 
آرم منافقین وارد شللهر شدند و پس از تصرف كرند، 
حركت خود را به سللمت اسللام آباد غرب آغاز و به 
محض رسللیدن به مدخل شللهر، اقدام به قطع برق 
و ارتباط مخابراتی و هم چنین تیراندازی و آشللفته 

نمودن اوضاع كردند.
این در حالی بود كه از چند روز پیش تر ارتش عراق 
در تكاپو بود تا در آخرین فرصت ها صحنه نبرد را به 
نفللع خود تغییر دهد. پس از پذیرش قطعنامه 598، 
ارتش عراق در اقدامی شتاب زده، منطقه خوزستان را 
بار دیگر مورد هجوم گسترده قرار داده و تا جاده اهواز 
ل خرمشهر پیشروی كرده و خرمشهر را نیز در معرض 

تهدید قرار داده بود.
به این ترتیب در حالی كه اغلب یگان های ایران در 
جبهه جنوب مستقر بودند، منافقین از اوضاع داخلی 
ایران سوءاستفاده كرده و از مسیر پاتاق تا تنگه چهار 
زبر پیشروی كردند. منافقین طرح عملیات خود را در 
یك جلسه 24 سللاعته آماده كرده بودند و در تاریخ 
31 مرداد، نیروهای خود را توجیه كرده و نام عملیات 

خود را هم فروغ جاویدان گذاشته بودند.
گویا در همان جلسلله، منافقین بلله خیال واهی 
پیشللروی تا تهران، با تحلیللل وضعیت داخلی ایران 
گفته بودند كه جمع بندی نهایی را در میدان آزادی 

تهللران انجام خواهند داد.تمركللز نیروهای ایرانی در 
جبهه جنوب منجر بدان شد كه حركت منافقین در 
داخل خاك ایران در ابتدا به سللرعت انجام گیرد. اما 
بافاصله بعد از اینكه خبر هجوم دشمنی كه چندان 
هم هویتش مشخص نبود به نیروهای خودی رسید، 
شهید علی صیاد شیرازی راهی كرمانشاه شد تا اوضاع 

را بررسی كند.
صیاد شیرازی در زمان حیاتش در جایی ماجرای 
ورود منافقین و مطلع شدن از حمله آنها را این گونه 
تعریف می كند: »... یك دفعه سللاعت 8/30 شب از 
ستاد كل به من زنگ زدند و گفتند: دشمن از سرپل 
ذهاب، گردنه پاتاق با سللرعت  به جلو می آید. همین 
جوری سرش را انداخته پایین می آید. من گفتم: كدام 
دشمن؟! اگر تنها از یك محور می آید، پس چه جور 
دشمنی است؟! گفتند: نمی دانیم. گفتند: همین طور 
آمده االن هم به كرند رسللید و كرند را هم گرفتند. 
چون بعد از پاتاق، می شود كرند، بعد از كرند، می شود 
اسللام آباد غرب و سللپس نیز می آیند به كرمانشاه. 
گفتم: این چه جور دشمنی است؟ گفتند: ما هیچی 

نمی دانیم...
شهید صیاد شیرازی ادامه می دهد: »...آخر گفتم: 
فقط به هواپیما بگویید كه ساعت 10/30 آماده بشود 
ما با هواپیما برویم به كرمانشللاه. طاق بستان محل 
قرارگاه بود. مجبور شدیم پیاده شویم، ماشین گرفتیم، 
رفتیم تا رسیدیم و تا ساعت 1/30 شب ما دنبال این 
بودیم، این دشللمنی كه دارد می آید، كیه؟ سللاعت 
1/30 شب یك پاسللداری آمد، گفت: من اسام آباد 
بودم، دیدم منافقین آمدند، ریختند توی شللهر! تازه 

فهمیدم منافقین هستند ریختند توی شهر.«
در این عملیات منافقین، حللدود 30 تیپ رزمی 

جهت تهاجم خود به خاك ایران تشكیل داده بودند. 
هر تیپ 170 نفر نیروی رزمی )20 زن و 150 مرد( 
در اختیار داشللت كه به همراه نیروهای پشللتیبانی 
به 280 نفر می رسللید و دارای دو گردان پیاده، یك 
گردان تانك، یك گللردان ادوات و یك گردان اركان 
و پشللتیبانی رزم بود.در بدو ورود منافقین، تعدادی 
از نیروهای سللپاه و مردم با آنان درگیر شدند سپس 
با اسللتفاده از تعللداد زیادی تانك دجللله و خودرو، 
نیروهای منافقین به طرف كرمانشاه عزیمت كردند 
كه در منطقه حسللن آباد،20 كیلومتری اسام آباد 
به دلیل سازماندهی جدید رزمندگان ایرانی و جمع 
آوری نیرو، منافقین زمین گیر شدند.نیروهای خودی 
در فاصله 200 متری آنان در ارتفاعات چهارزبر ضمن 
تشكیل خط پدافندی با آنان درگیر شده، و بعدازظهر 
4 مرداد با محاصره شهر اسام آباد، به منظور انسداد 
عقبه و راه فرار، سه راه اسام آباد – كرند را قطع، و آنها 
را محاصللره كردند.رزمندگان خودی در روز 5 مرداد 
عملیات مرصاد را با رمز »یا علی بن ابی طالب)ع(« آغاز 
كردند و طی چندین ساعت، صدها تن از منافقین را 

به هاكت رسانده و مابقی را به فرار وا داشتند.
در این عملیات، رزمندگان اسللام از قسمت سه 
راهی اهواز )پشللت پمپ بنزین اسللام آباد( دشمن 
را دور زدنللد و تلفات زیادی به منافقین وارد كردند. 
طبق یك آمار بیش از 2500 نفر از منافقین در این 

عملیات به هاكت رسیدند.
تنگه چهار زبر كه محل زمین گیر كردن نیروهای 
منافقین بود امروز به مرصاد معروف شده است. جایی 
كه نیروهای رزمنده كشورمان به دلیل كمین برنامه 
ریزی شللده توطئه شوم نیروهای منافقین را خنثی 

كردند. مرصاد یعنی كمین.



با درود و سللام به امللام زمان)عج( و درود 
و سللام بر نائب بر حقش امللام خمینی )ره( 
و با سللام به شللهدای گرانقدر. این یادداشت 
به عنوان وصیت اینجانب بوده و امید آنكه به 
گونه ای باشللد كه مورد رضای خداوند متعال 

قرار گیرد.
 بعد از هر حیاتی مرگی است. هر کسی 
که متولد می ش�ود م�رگ را نیز با خود به 
همراه م�ی آورد. تا اجل فرا رس�د. فاصله 
ی بین حیات و م�رگ به درازای طول عمر 
است. لیکن به سستی باد، یعنی ساده ترین 
وس�یله قادر اس�ت این حیات را از انسان 
بگیرد. از پش�ه ی نمرود گرفته تا یک تکه 
از مربع�ات نارنجک؛ گاهی این ه�ا در کار 
نیست. شب خفته ای هنوز صبحگاهان از 
خواب بر نخواس�ته ای که دنیا را وداع می 
کنی. راس�تی حال که حیات انسان چنین 
است، پس چرا به سوی مرگ شرافتمندانه 
نرویم؟ حال که ملک الموت سراغ هر کسی 
م�ی رود چرا او را نخوانیم؟ چرا در لحظات 
مناسب که مورد توجه خداوند هستیم به 

سراغمان نیاید؟ 
 شللاید دو بیت شللعری كلله در طلیعه ی 
وصیت نامه ام نگاشته ام برای كسانی كه می 
خواهند انتخاب كننللد بخواهند در یك كام 

شهید شللوند زمان حال خوبی باشللد. آیا نه 
این اسللت كه باید دل به ایللن دنیای فانی و 
گذرا نبسللت؟ دل به این حیات موقت دنیایی 
نبست؟ چشم به افق دور و تابناك دشت فردا 
دوخت كه جاودانگی و نعمات همیشگی است 
نه در این شللرینی های كوتاه و زائل شللدنی 
دنیا، همه شللما تصدیللق می كنیللد برادرم 
خواهرانم پدرم و مادرم و تو ای همسللرم می 
دانید كه این حرف ها حرف من نیست. حرف 
و سللخن قرآن است، سللخن رسول اهلل )ص( 

اسللت، سللخن علی )ع( و زهرا )س( اسللت. 
سخن فرزندان زهرا)س( است. و باالخره كام 
تك تك شللهدای ماسللت كه با حركاتشان و 
شهادتشللان به اثبات رساندند و با خونشان به 

ما گفتند كه این دنیا فانی است. 
ای خدای مهربان ای معبود من ای آنكه تمام 
هستی ام همه از اوست. مرا اخاصی عطا كن تا 
این گفته ی راستان را در عمل و زندگی تحقق 
بخشم. اگر شهادت نصیبم گردانیدی روحی در 
این كامم ده تا دیگران كه این حرفها را كه بارها 
و بارها شنیده اند مؤثر واقع شده و راهشان را در 
راه قرآن و اسللام و معصومین قرار دهند. و در 
این نسللل و عصر خمینی عزیز )ره( این مرشد 
و رهبر گرانقدر كه وجللودش بركتی در جهان 
بشللریت است آنگاه كه در اوج عرفانی كام می 

راند حرفش همین است كه:
غم نیست اگر خانه خرابیم امروز

ما خیمه ی دل به دشت فردا زده ایم
ایثار فداكاران و دالوران رزمنده نیز همین 
سللرود را بر لب دارد. زراندوزان پول پرسللت، 
وابسللتگان به شللرق و غرب، منافقان چپ و 
راست هنوز نتوانسته اند بفهمند كه اسام چه 
مللی گوید و این امت حللزب اهلل به پیروی از 
امامش )خمینی كبیر)ره( ( به چه چیز چشم 

دوخته اند و دنبال چه می باشند. 

فرازی از وصیت نامه و زندگی نامه شهید معلم حاج علیرضا قدمی
رب هستی دنیایی خود اپ زده ایم گان که دل هب ردیا زده ایم   ما سوخت
ما خیمه ی دل هب دشت فردا زده ایم غم نیست اگر خاهن خرابیم امروز 



فرازی از زندگی نامه )تحصیات، شغل، 
فعالیت های سیاسی فرهنگی و ... (: 

شللهید حاج علیرضا قدمی به سال 1333 
در كانللون گرم خانللواده ای مذهبی، سللاده 
و بی آالیللش، در یكللی از محله های جنوب 
تهران ) عباسی ( دیده به جهان گشود. وجود 
این گل نوشللكفته گرمی و صمیمیت هر چه 
بیشتر برای اهل خانه به ارمغان آورد. محیط 
با صفای خانه چون گلسللتانی بود كه در آن 
جویباری صاف و زالل از كرامت و بزرگواری، 
صداقت و ایثار و صفا و سللاده زیستی جریان 

داشت. 
از زمانی كه خود را شللناخت سعی كرد به 
نحوی حال مسائل خانه باشد. حاج علیرضا، 
همواره از سختی ها و رنج های دوران كودكی 
و نوجوانی به نیكی یاد می نمود و گاه اشللاره 
می كرد كه من می توانم حدود سللی شللغل 
و كاسللبی از آن دوران را به رشللته ی تحریر 

در آورم. 
آری، او همیشلله مللی گفت اگللر نبود آن 
دوران سللخت زندگی، ما هرگللز آبدیده نمی 
شدیم و درد و رنج و فقر و محرومیت دیگران 

را درك نمی كردیم. 

علیرضا، عاوه بر ادامه تحصیل فعالیت های 
مذهبی و سیاسی و اجتماعی را مد نظر داشت 
و در جلساتی كه به همین منظور برگزار می 
گردید فعاالنه شللركت می نمود. بعد از اخذ 
دیپلللم در سللال 50 و با كوشللش و جدیت 
تمام در سللال 52 موفق به قبولی در رشللته 
ی مدیریت مدرسه ی عالی بازرگانی سابق ) 
دانشگاه عامه طباطبایی( گردید. پس از ثبت 
نام در دانشللگاه و قبل از آغاز سال تحصیلی 
در تاریخ 52/6/25 با توجه به شللركت فعال 
و وسیع در جلسللات مذهبی سیاسی توسط 
سللاواك به اتهام اقللدام علیه امنیت كشللور 
دسللتگیر و روانه زندان شللد كه پس از هفت 
ماه حبس و شللكنجه در تاریللخ 53/1/21 از 

زندان آزاد گردید. 
از  را  وی  تنهللا  نلله  او  بازداشللت  دوران 
فعالیت های سیاسی منصرف نكرد بلكه خود 
موجللب گردید تا در راه مبارزه ثابت قدم تر و 
اسللتوار تر گردد و در این راسللتا از تجربیات 
دوران زدان كلله الحللق شللاید بتللوان گفت 
دانشللگاه واقعی او بود بهره گیرد. اوج گیری 
فعالیت های سیاسی اش بعد از آزادی از زندان 
زمینه ی اخراج وی از دانشگاه را فراهم آورد. 

پللس از اخراج از دانشللگاه به سللربازی رفت 
اما در لباس نظام نیز از مبارزه با رژیم سللتم 
شاهی دست بر نداشت و در جلسات سیاسی 
مذهبللی كه در محل خدمت خود ) خرم آباد 
( برپا می شد و به طور فعال شركت می نمود 
لذا بار دیگر توسط ساواك كه دقیقاً نامبرده را 
زیر نظر داشت دستگیر و روانه زندان پادگان 
جمشللیدیه ی تهران می گللردد. حبس او تا 
سال 57 ادامه داشللت و با اوج گیری انقاب 
شللكوهمند اسللامی او نیز همچللون دیگر 
فرزندان این ملت و بدست امتی به پا خواسته 

د 22 بهمن 1357 از زندان رهایی یافت.
او همللواره از افرادی كه در طول عمر خود 
به طور مستمر و پیوسته و نه گسسته مبارزه 
را دنبللال می كردند به نیكللی یاد می كرد و 
خود نیز همیشلله سعی می نمود به آن عمل 

نماید و اغلب این 
شعار كوهنوردی را كه آهسته برو پیوسته 
بللرو را در تأیید مطلب فوق تكللرار می كرد. 
لذا بعد از پیروزی انقاب با ورود به دانشللگاه 
و مطالعه مستمر، دوباره فعالیت های سیاسی 
خللود را نلله در مقابل نظامللی مردمی كه در 

مقابل دشمن خارجی آغاز نمود. 



در سللال 59 بللا هجللوم دشللمن بعثی از 
اولین كسللانی بود كه در خرمشهر با آنان به 
مقابله پرداخت و در روز عاشللورای حسینی 
59 در سوسللنگرد زخمی و مدت پنج ماه در 
بیمارستان اختر بستری گردید. نامه های او به 
تاریخ به شب به خوزستان و بعضی از اشعارش 
یادگاری است از دوران بستری شدنش در آن 
بیمارستان كه انشاء اهلل در اختیار همگان قرار 
خواهد گرفت. بعللد از بهبودی نیز بارها عازم 
جبهه می گردد و مدت چهار ماه نیز در نبرد 
با رژیم اشللغالگر قدس به لبنان عضیمت می 

نماید. 
علیرضا، به جبهه ها كه می رسللید شكفته 
می شد، باز می شد، وقتی در جمع راهیان نور 
آن حسینیان زمان قرار می گرفت – همان ها 
كلله چون او پللای بر فرق دنیللا در هر چه در 
آنسللت نهاده و ایمانشللان به سللوی شهادت 
هدایت كرده بود – آری، علیرضا در انبوه این 
یللاران مخلص امام )ره( خللود را گم می كرد. 
با تعبیللر دیگر خود حقیقی خویش را باز می 
یافت. وجود صاف و زالل هر یك از آن ها آیینه 
ای بود كه یوسللف و ما جمال جان خویش را 

در آن می دید. 
دیگللر از حصار هللای تنگ زندگللی دور از 
جبهه ها و قیود و رسوم و تشریفات زائد زندگی 
تللوأم با روزمرگی آزاد گشللته بود. چرا كه در 
میان آن یاوران حسللین )علیه اسام( و یاران 
خمینی )ره( تنها سخن دلنشین و مؤثر وصل 
محبوب بود و چگونه رفتن و شتاب بخشیدن 

پرواز به سوی او، و این همان و شهدی بود كه 
روح و جان قدمی تشنه ی آن بود. 

اما این نبرد، او را از تاش در جبهه علمی 
و فرهنگللی و قبول مسللئولیت های مختلف 
باز نداشللت. ایشان مطالعه گری جدی بود و 
مسائل را از زوایای مختلف حاجی می كرد. 
از این جهت با ورود به آموزش و پروش و آغاز 
معلمللی خود، تاطمللی را در دلهای جوانان 
آن زمان بوجللود آورد. او خود را به گونه ای 
تربیللت كرده بللود كه فقللط در كاس و در 
كنار تخته سللیاه معلم نباشد، بلكه در جای 
جای زندگی برای انسللان های پیرامون خود 
همانگونه كه رسللم پیامبر اعظم )صلی اهلل ( 

بوده ، معلمی كند. 

حاج علیرضا قدمی، در دوره ای، فرماندهی 
پایگاه شهید ربطی را به عهده گرفت. برگزاری 
كاسللهای بعد از نماز صبح با جوانان محل و 
بیان دین از زبان شیوای ایشان موجب شد تا 
از كاس 15 نفره ی آن زمان، 8 نفر به همراه 
خودشان شهید شوند و 7 نفر باقیمانده ذخیره 
ی این نظام اسامی باشند. قدم های اولیه ی 
علمی شدن پایگاه شللهید ربطی به آن زمان 

بر می گردد. 
اما یك انسللان كامل، در هر مسللئولیت و 
جایگاهی باشد، اثر خود را می گذارد.  ایشان 
مسللئولیت هایی چللون مدیریت دبیرسللتان، 
مدیریللت كاروان هللای حج، ریاسللت منطقه 
18 آمللوزش و پللرورش ، عضویللت در جهاد 
دانشگاهی، عضویت در هیئت بازسازی نیروی 
انسانی آموزش و پرورش، عضو فعال و اثرگذار 
در انجمن اسامی معلمان را به عهده داشتند. 
عاوه بر این سه یعنی حضور فعال در جبهه 
و تللاش در فعالیت های علمللی و فرهنگی و 
قبللول مسللئولیت های مختلف سللازمانی، از 
كسللب علم و دانش و تدریس در دانشللگاه و 
كوشللش برای ورود در رشته ی فوق لیسانس 
غافل نبود. ایشللان پس از دوره لیسللانس به 
عنوان استاد در دانشللگاه عامه طباطبایی و 
دانشگاه تهران تدریس كردند و در عین حال 

به علم آموزی می پرداختند و 
سرانجام یك ماه قبل از شهادت موفق به 
ورود به دانشللگاه در رشته ی فوق لیسانس 
مدیریت دولتی گردیدند. ایشللان از شهدای 



دانشللگاه عامه و تهران می باشللند. شهید 
حاج علیرضللا قدمی تعهد را به چنگ آورده 
بود و تخصص را با هدف تعهدش برای خود 

می كرد. 
در بعد اجتماعی و سیاسللی شللهید حاج 
علیرضا قدمی شیفته و عاشق امام )ره( و رهرو 
خط اصلی والیت مطلقه فقیه بود. پیوسته با 
قامتی اسللتوار و روحی پر خروش از اسللام 
ناب محمللدی )ص( دفاع می نمود و نقاب از 
چهره ی مقدس نماهای متحجر، مستكبرین، 
مرفهین بللی درد، منافقین و راحت طلبان و 
در یك كلمه پیروان اسللام امریكایی بر می 

داشت. 
سرانجام برادر قدمی آن یاور اسام، آن سرباز 
ایثارگللر امام )ره( آن یار و مدافع محرومین و 
مستضعفین و آن معلمی كه زندگی و عملش 
سراسر درس و تعهد و مسئولیت بود با شروع 
توطئه ی مشللترك استكبار صدام و منافقین 
برای ایفای نقشللی كه سالها انتظارش را می 
كشللید فرصت را غنیمت شمرد و بی درنگ 
با عظمی راسخ سللفر نهایی خویش به سوی 

معبود را آغاز كرد، دیگر وقت آن رسللیده بود 
كه سللردار ما كینه و خشللمی كلله در طول 
عمرش علیه دشللمنان اسام و منافقین خود 
فروختلله در وجود خویللش متراكم كرده بود 
چون آتش بر سللر آن ها فرو ریزد تا آن جا كه 
آخرین حربه و سرمایه ی خویش یعنی جان 

پللاك خود را در چله ی كمان گذاشللت و به 
سوی قلب تمامی مستكبرین شرق و غرب و 

اذنابشان نشانه رفت.
آری، شللهید معلم، علیرضللا قدمی عزیز، 
با نشللان زیبای شللهادت و با چهره ی نورانی 
شللهید آماده ی حضور در محضر حق تعالی 
شللد و به هم نشللینی انبیاء و امامان معصوم 

علیهم السام پذیرفته گشت.
حال به جاسللت كه همه ی انسللان های 
آزاده حیللات پر ثمر قدمی و دیگر شللهدای 
اسللام را به عنوان شللاخص بللرای انتخاب 
مواضللع فكری و عملی، فللردی و اجتماعی 
خویش نصب العین قرار داده و در مراحل و 
صحنه های مختلف ایمان اسامی، اطاعت از 
رهبری و مجاهدت در راه گسترش اسام و 
دفاع از حقوق محرومین و مستضعفین را به 
عنوان اصلی ترین معیار حركت ها و برنامه ها 
قرار دهیللم و به عبارت دیگر با زبان و عمل 
ناشللر و مبلغ فرهنگ اسام مورد نظر امام و 

رهبر خویش باشیم. 
انشااهلل

عزیز از دست رفته حمد و سوره ای قرائت بفرماییدرا وداع گفتند و به فرزند شهیدش پیوستند. برای شادی روح این مادر شهید معلم حاج علیرضا قدمی که در اسفند 13۹8 دار فانی 

پ�در همس�ر ش�هید معل�م ح�اج علیرض�ا قدم�ی، مرح�وم 
 
آیت اهلل اعلمی اش�تهاردی - پدر شهیدان اعلمی - که در سال 

13۹8 دار فانی را وداع گفتند.
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