عملیات مرص�اد روز  1367/5/5با رمز «یا
صاحب الزمان (عجلاهلل تعالی وجه الشریف)
ادرکنی» ب�رای مقابله با حرک�ت منافقین و
بازپسگیری اشغال شده انجام گرفت.
در ای�ن عملی�ات که ب�ا فرماندهی س�پاه
پاسداران انقالباسلامی و با پشتیبانی هوا
نیروز ارتش اجرا شد ،رزمندگان از سه محور
چهارزبر ،جاده قالجه و جاده اسالم آباد -پل
دختر وارد عمل شدند و نیروهای ضد انقالب
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  120دستگاه تانک 400 ،دستگاه نفربر،
 240قبضه خمپاهره انداز  60و  80میلیمتری
و  30عراده توپ  106میلیمتری دشمن منهدم
ش�دند .همچنین بیش از  20تیپ مش�ترک
منافقین و ارتش عراق متالش�ی شد و تعداد
کش�ته و زخمیهای دش�من از مرز  4800تن
گذشت .در این عملیات ،نزدیک به  1000قبضه
آر .پی .جی  700 ،7قبضه تیربار کالشینکوف،

عملیات مرصاد

دهها دس�تگاه خودرو ،دهها دس�تگاه تانک
و نفرب�ر ،تع�دادی تجهی�زات پیش�ترفته
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  ۵۹۸مجددا 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 شده۴۸ ،
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
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هر سه س�اعت به س�ه س�اعت مورد هدف
ق�رار خواهیم داد ...عالوه بر آن ،ضد هوایی و
موشک سام  ۷هم که داریم ...هوانیروز عراق
تا سرپل ذهاب به همراه ستونها خواهد بود.
از نظر هوایی ناراحت نباشید چون هواپیماهای
عراقی پشتیبان ما هستند و تمام ماشینها به
صورت ستون حرکت می کنند».
****
شكس�ت در عملیات فروغ ،باعث شكسته
ش�دن رجوی در ذهن تعداد زیادی از نیروها و
ریزش سازمان گردید بطوريکه تعداد كثیری از
اعضا و هواداران سازمان جدا شدند.در توجیه
شكس�ت عملیات  ،رجوی گفت :تمامی اتكاء
ما به ارتش و ایدئولوژیم�ان بود و روی عناصر
سیاس�ی كار جدی ص�ورت ندادهایم و آن را با
قیام كربال قیاس نمود كه اما م حس�ین(ع) نیز
تمامی اتكای را بر دو عنصر شمشیر و ایدئولوژی
خود نهاد و از معادلههای سیاسی چشمپوشی
كرد!! و همین باعث شكست گردید .
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مقدمه
در تیرماه  1367جمهوری اس�لامی ایران رسما
قطعنام��ه  598را پذیرف��ت در حال��ی ك��ه از بدو
تصوی��ب این قطعنام��ه در  30تی��ر  ،1366ایران
آن را رد نك��رده بود و ب��رای تأمین اهداف خود ،از
طریق مذاكره با دبیركل سازمان ملل ،برای پذیرش
قطعنامه شروطی را طی نموده بود و در واقع عمال
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 عالیرتبه،
با موافق��ت امام خمینی ،در  27تیرماه س��ال 67
ایران اعالم كرد قطعنامه  598را بدون قید و شرط
پذیرفته است.
اما ارتش ص��دام در تاریخ  31تیرماه به خاك
ایران حمل��ه كرد و از منطقه جنوب به س��مت
خرمش��هر و اهواز پیش��روی نمود .پ��س از ضد
حمالت موفق ای��ران ،ارتش عراق در جبهههای
میانی و غرب كشور نیز به عملیات نظامی مبادرت
كرد كه آنها هم با بسیج مجدد نیروهای مردمی
و نظامی جمهوری اس�لامی ،ناموفق ش��دند .در
نتیجه نیروهای عراقی عقب نشینی كردند و رژیم
عراق در اول و سوم مرداد ماه رسما عقبنشینی
خود را از جبهههای جنوب و میانی و غرب كشور
اعالم نمود .اما هم زمان عملیات مش��ترك عراق
و س��ازمان منافقین آغاز گردید .چگونه سازمان

منافقی��ن تصمیم ب��ه عملی��ات گرفت؟پس از
عملیات مهران ،در جمعبندی رهبری س��ازمان،
هدف عملیات بعدی ،تهران منظور ش��د و برای
رسیدن به حداكثر توان برای انجام این عملیات
یك مقطع  3ماهه در نظر گرفته شد و بالفاصله
اعزام اعضا و مرتبطان سازمان از ایران و خارج از
كشور به عراق ،به طور وسیعی آغاز شد .همچنین
س��ازمان در این مقطع به منظور جذب اس��را و
اس��تفاده از آنها در عملیات نهایی فعالتر ش��ده
بود .افراد تازه وارد و نیروهای ارتش سازمان تحت
آموزش و مانورهای فش��رده ق��رار گرفته بودند و
در آموزشهای جدید  ،آموزش س�لاحهای ضد
هوایی هم منظور شده بود.
پیش از این منافقی��ن در تحلیل درون گروهی
خود ،امكان موافقت ایران با قطعنامه را غیرممكن
دانسته و به صراحت اعالم میكردند :تنها در صورتی
جمهوری اسالمی قطعنامه را خواهد پذیرفت كه به
لحاظ سیاسی ـ نظامی و اقتصادی به بنبست كامل
برس��د .به عقیده آنان ،این اقدام به منزله فروپاشی
نظام خواهد بود ...
تحلیل رجوی در مورد نتیجه جنگ ایران بود كه
ایران به دلیل بس��ته بودن تمامی راههای بازگشت
به صلح با عراق ،ناچ��ار به ادامه جنگ خواهد بود.
هر قدر ه��م جنگ به طول بینجامد ،از یك طرف
توان نظامی و اقتصادی ایران بیشتر تحلیل میرود
و از طرف دیگر بازگشت به سمت آتشبس و صلح

غیر ممكنتر میشود و این جنگ تا شكست ایران
ادامه خواهد یافت.با اعالم خبر پذیرش قطعنامه از
سوی ایران ،نقش��هها و طرحهای قبلی سازمان با
بنبست مواجه شد .در آن شرایط ،سازمان در كنار
امیدواری به داش��تن پش��توانه خرده عملیاتهای
مرزی ،حمایت نمایندگان كنگره و سنای آمریكا را
نیز یدك میكشید.
در  30خرداد  1367نماینده كنگره و  14سناتور
آمریكایی طی نامهای به جرج ش��ولتز وزیر خارجه
وقت آمریكا ،از وی خواسته بودند كه به جنبشهای
مقاوم��ت داخلی در ایران توج��ه كند ،و در همین
راستا حمایت از سازمان منافقین ـ مستقر در عراق
ـ را اكیدا توصیه كرده بودند.
مروی��ن دایملی نماینده كنگ��ره آمریكا در روز
دوش��نبه  6تیر م��اه  67در تظاهرات س��ازمان در
واش��نگتن شركت كرده و طی سخنانی كه از یكی
از شبكههای تلویزیونی آمریكا هم پخش شد اظهار
داشت :نباید دست از تالش كشید ،مطمئن باشید
كه با كمی صبر و تالش بیش��تر به زودی از مهران
به تهران رژه خواهید رفت  .س��ازمان نوار ویدئویی
س��خنرانی مزبور را برای كلیه كادرهای س��ازمان
پخش كرد.
سازمان برای فرار از وضعیت به وجود آمده ناشی
از پذیرش قطعنامه توسط ایران ،مجبور شد دست
به حمل��ه بزند تا به قول رجوی از س��وخت 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
ی و برنامههای مختلفی
رهبری بود .سازمان استراتژ 
را از ابت��دای تاس��یس و خصوصا پ��س از پیروزی
انقالب مورد آزمایش قرار داده بود كه با ورود به فاز
جدید و تش��كیل ارتش آزادیبخش ،همه آنها را به
نوعی مردود و بیجواب قلمداد كرده بود و تنها راه
مبارزه و براندازی نظام را مبارزه مسلحانه و جنگ
نوین ارتش آزادیبخش دانسته بود.
ب��ا مطرح كردن این قضیه ك��ه صلح طناب دار
رژیم است و هیچ گاه رژیم صلح نمیكند اقدام به
عملیاتهای جدار مرز و نهایتا چلچراغ و فروغ نمود
و چون در عملیات فروغ جاویدان با شكست مواجه
ش��د و صلح و آتشبس نیز میان ایران و عراق نیز
برقرار شد.
لذا برای جبران این مساله ،رجوی علت شكست
و ناكامی را در پرسنل سازمان و بیایمانی و ضعف
آنها عنوان كرد و گفت:
اگر ایراد و مشكلی هست در خود شماست؛ خط
مشی ما مشكلی نداشته است.

س��ازمان هم��واره ب��ا فرافكن��ی و برخوردهای
ایدئولوژیك مترصد توجیه عملكرد خود میباشد.
پس از شكس��ت در عملیات فروغ ،رجوی در یك
نشس��ت طوالنی در ع��راق ،علت شكس��ت را به
نیروها و ضعف ایدئولوژیك آنان معطوف داشت تا
سرپوشی بر محاسبات غلط (اطالعاتی و تحلیلی)
خود بگذارد.
رجوی آخرین نقطه پیشروی (تنگه چارزبر=تنگه
مرصاد) نیروهایش را بهانه كرد و اعالم داشت :شما
در تنگهی چارزیر گیر نكردید بلكه در تنگه توحید،
زمینگیر ش��دید .و اضافه كرد :ضعف ایدئولوژیك
ش��ما باعث گردید تا در تنگه آرزوها و خصلتها و
خواستههایتان درجا بزنید.
سپس با یك برنامهریزی قبلی تعدادی از نفرات
را ص��دا زد و از آنان س��وال كرد :وقت��ی به تهران
میرسیدی چه كاری برایت اولویت داشت؟ و سوال
شونده بیدرنگ پاس��خ میداد :قصد داشتم پیش
پدر و مادرم ب��روم و این پیروزی را به آنها تبریك
بگویم .رجوی خطاب به بقیه نیروهای حاضر ،از این
روحیه به مثابه مادی شدن خصلتهای بورژوازی
یاد نم��ود و آن را در تضاد با ایدئولوژی مجاهدین
خوان��د و گفت :خب ،معلوم اس��ت ب��ا این تفكر،
بایستی در چارزبر گیر میافتادیم ،وقتی دیدار
با فامیل بهانهای برای رسیدن به هدف
میشود ،بالتبع از جوهر و تقدس هدف
غائی میكاهد.
این خط در وادار كردن نیروها به
خس��ت و كمكاری و بیایمانی و
ّ
عدم باور به تواناییهای خویش
كه در جلسات عمومی انجام
شد ،نمود پیدا كرد.
به رغم این كار ،شكس��ته
ش��دن رجوی در ذهن تعداد

زیادی از نیروها باعث ری��زش 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 اس��ت كه رجوی همیشه در سخنرانیهایش
پس از عملیات فروغ ،تاكید مینماید كه ما زاییده
جنگ نبودیم كه با صلح از بین برویم و دایم بر این
موضوع توقف و تاكید خاصی داش��ت زیرا در ذهن
افراد این س��وال مطرح شد كه ما برای تحقق صلح
مبارزه میكردیم .اكنون كه صلح محقق شده چرا
باید مبارزه كرد؟
پس از این نیز رجوی استراتژی جرقه و جنگ را
دنبال میكرد (جرقه از س��ازمان ،جنگ از دو رژیم
ایران و عراق) قبول قطعنامه  598از طرف نظام و
شكست عملیات فروغ ،استراتژی جنگ مسلحانه
س��ازمان را به بنبس��ت كش��انید و یا حداقل این
نگرانی را به دنبال داشت كه پس از آتشبس 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:
ی��ك ضلع این مثلث صلح اس��ت ،یك وجهاش
جنگ اس��ت و ضلع سوم نه جنگ و نه صلح .ضلع
سوم شرایط فعلی اس��ت كه ما را قفل كرده و اگر
این حالت به سمت صلح برود بیشك مجاهدین در
خاك عراق به پایان خواهند رسید ،لذا وظیفهی ما
این است كه زمان را جلو بكشیم.
رجوی ادامه میدهد  :جامعهشناسی و روانشناسی
طرف عراقی و رژیم ،مبین آن اس��ت 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 س��مت ضلع
دوم یعنی جنگ دوم س��وق دهیم .این استراتژی
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بعدها تحت نام جرقه و جنگ  -جرقه از مجاهدین،
جنگ از آنها – معروف ش��د و هم��ه نیروها روی
این استراتژی كوك شدند تا با ایجاد فتنه روابط و
مذاكرات دو طرف را مخدوش كنند.
رجوی معتق��د بود كه اس��تخبارات و مخابرات
(س��ازمانهای جاسوس��ی ع��راق) ع��راق زمین��ه
مناسبتری 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.
اگرچ��ه عمر رژیم صدام به آنجایی نرس��ید كه
خواسته س��ازمان (جنگ دوم) تحقق یابد؛ ولیكن
فضا به اندازهای باز شد كه آنها توانستند در راستای
عینی كردن مش��ی مس��لحانه خود و ارتقا روحیه
نفرات پاس��یو ش��ده (اصطالح س��ازمان در مورد
نیروهای ناامید)  ،مسیر جنگ شهری را مجددا باز
كنند و با خمپ��اره و ترور ،تاكتیك قدیمی خود را
دنبال كنند.
شكست در استراتژی و شعار محوری و همچنین
تحوالت منطقهای همچون جنگ عراق علیه كویت
و لشكركش��ی نیروهای چندملیتی علیه عراق و به
تبع آن نزدیكی هرچه بیشتر عراق به ایران و سعی
جدی عراق بر حل ریش��های مشكالت و معضالت
ّ
موجود بر سر راه تعمیق روابط دو كشور ،همه این
مس��ائل موجب ریزش ش��دید نیرو گردید .بنا به
گزارش��ات موثق حدود  2000نفر نیروی بریده از
سازمان در اروپا حضور دارند كه از عملیات فروغ به
بعد شروع به انفصال نمودهاند.
دیگ��ر پیامد عملی��ات ،محكومیت س��ازمان و
عملیات ف��روغ از جان��ب گروههای اپوزیس��یون
بوده اس��ت .عمدهی گروهه��ای مخالف جمهوری

اسالمی نظیر حزب دموكرات كردستان ،چپیها و
سلطنتطلبان ،عملیات فروغ را نتیجهی توهمات
و خیالپردازیهای رجوی دانس��ته و حتی برخی
سازمان را عامل ایجاد وحدت در جمهوری اسالمی
عنوان كردند.
پیام��د دیگر عملیات ف��روغ جاویدان تلفات آن
عملیات اس��ت .س��ازمان  1304نفر كشته خود را
رس��ما تایید و با عكس و زندگینامه منتشر كرده
است .تعداد مجروحین نیز بالغ بر  150نفر برآورد
ش��ده اس��ت كه  700نفر آنها معالجه س��رپایی و
س��طحی داشتهاند و  800نفر بستری و بعضا جان
س��پردهاند .بر اس��اس اعترافات دستگیرشدگان و
عكسهایی كه از بعضی اجس��اد شنناس��ایی شده
تهیه گردیده است از مجموع  51نفر هیئت اجرایی
سازمان (مركزیت) حداقل  33نفر از آنها در صحنه
عملیات حضور داش��تهاند كه  16نفر آنان كش��ته
شدهاند .لذا حجم ضربه به بدنهی سازمان  50تا 60
درصد بوده اس��ت و به كادر مركزی سازمان حدود
 30درصد ضربه وارد شده است كه این تعداد عالوه
بر مجروحین و از كار افتادگانی اس��ت كه به عقب
انتقال داده شدهاند.
رضا پورآگل ،مهدی افتخاری و مهدی كتیرایی
از جمله كشتهش��دگان مركزی��ت در این عملیات
میباش��ند .تجهی��زات منهدم ش��ده س��ازمان در
مجموع نبرده��ای عملیات ف��روغ جاویدان 612
خودرو از انواع مختل��ف 72 ،تانك و زرهپوش21 ،
توپ  122میلیمتری و  51تفنگ  106میلیمتری
كه عمدتا بدون خ��ودرو حملكننده بودند برآورد
گردیده اس��ت .آمار غنایم نیز حدود  500دستگاه
انواع خودرو و مقادیر زی��ادی تجهیزات انفرادی و
جمعی بوده است.
تنها پیامد مثبت این عملیات برای س��ازمان از

بُعد تبلیغاتی بوده است .یكی از محورهای اساسی
در مانور تبلیغاتی و ژست تشكیالتی آنان پیشروی
نیروهای سازمان تا حوالی كرمانشاه است و همیشه
روی این مطلب مانور تبلیغاتی میدادهاند.
از زم��ان عملی��ات فروغ تاكتیكهای س��ازمان
تغییرات فاحش داشته است اما استراتژی سازمان
كامال حفظ شده است .سازمان معتقد است كه در
عملیات فروغ چون س��ازمان 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 س��ازمان به اروپا و ش��روع به كار سیاسی فراهم
نمود .رجوی در نشس��ت موسوم به عاشورا ،با یك
مقدمه طوالنی از قیام كربال ،شكس��ت نظامی امام
حس��ین (ع) نه به خاطر بح��ث نیرویی او بود (72
نفر در مقابل  3000نفر) بلكه این شكس��ت بدان
معط��وف میگردد كه امام حس��ین تمامی انرژی
خود را روی شمشیر و ایدئولوژی خود گذاشت و از
نقش عناصر خارجی غافل گردید .ما كه او را رهبر
عقیدتی خودمان میدانیم و معتقدیم كه باید از قیام
كربال درس بگیریم ،ضمن اعتقاد كامل به شمشیر
و ایدئولوژی مجاهدین باید از تجربه موالیمان بهره
برده و در پی كس��ب مش��روعیت آلترناتیوی خود
در عرصه بینالمللی باش��یم .من بعد مجاهدین و
ارتش آزادیبخش در عراق تحت مسولیت مسعود
رجوی به راهبردی كردن استراتژی جرقه و جنگ
مش��غول ش��دند 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 ،عمال مبحث حمایتهای سیاس��ی،
جذب نیرو و مالی سازمان در اروپا و آمریكا
س��ازماندهی نمودند .از آن پس و با همین
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توجیه و در پی بنبست نظامی تحمیل شده ،خط
كار سیاس��ی در اولویت قرار گرف��ت ولی هیچگاه
دنبالهروی از مشی مسلحانه به عنوان تنها راه مقابله
با جمهوری اسالمی ایران ،به كناری گذاشته نشد.
بررسی علل تجاوز منافقان پس از پذیرش
قطعنامه  598توسط ایران
تنها بعد از گذشت چند روز از پذیرش قطعنامه
 598شورای امنیت س��ازمان ملل متحد از سوی
ای��ران در  27تیرماه  ،1367رهبر منافقین فرمانی
را مبنی ب��ر آماده باش کلیه نیروه��ا و قطع تمام
مس��افرتها و ترورها صادر کرد و این پیام از جانب
وی برای تمامی نیروها قرائت شد:
«طلسم جنگ در حال شکستن است...رژیم شل
شده  ...باید ضربه کاری را بزنیم».
در بررس��ی عواملی که زمین��ه الزم برای حمله
منافقان به ایران از نقطه نظر تئوریسینهای نظامی
سازمان منافقین ميتوان به عواملی اشاره داشت که
مهمترین آنها عبارتند از:
الف) مبهم بودن آینده سازمان:
سازمان منافقین به لحاظ این
ک��ه در جریان جن��گ تحمیلی
از عوام��ل اطالعات��ی خویش در
کمکرسانی به ارتش عراق استفاده
ميکرد ،در اس��تراتژی نظامی صدام
حس��ین از جای��گاه ویژهای
برخوردار ب��ود ،اما در

صورت انعقاد قرارداد صلح دائم ،این سازمان دیگر
چنین کارکردی نداش��ت و ل��ذا از نظر موجودیت
با خطر جدی مواجه ميش��د .در چنین وضعیتی
سازمان برای بقای خود در دسترسترین گزینه را
استفاده از فرصت بدست آمده در جهت سرنگونی
نظام ایران ميدانست.
ب) ضعف بنیه نظامی در آن مقطع:
از آنجایی که منافقین در عملیاتهای موسوم
ب��ه «آفتاب» و «چلچراغ» در مناطقی چون فکه،
مهران و ح��اج عمران حمالتی انج��ام داده و به
موفقیتهای نس��بی دست یافته بودند ،با تعمیم
غیرعقالیی ای��ن وضعیت تا ان��دازهای اعتماد به
نفس یافته و در خود این پتانس��یل را ميدیدند
که با ارتش ایران در افتند.
ج) فرسوده و ناتوان شدن نیروهای سپاه(
به زعم منافقان):
آنها در این اندیش��ه بودند که نیروهای س��پاه
در جبهه جنوب زمینگیر ش��ده و در طول جنگ
به لحاظ این که رزمندگان س��پاه اسالم متحمل
س��ختيهای فراوانی ش��دهاند ،دیگر ت��وان یک
عملیات مضاعف گس��ترده را نخواهند داشت .در
این مورد تئوریس��ینهای منافقین از رابطه قلبی
ای که میان امام (ره) و برادران سپاه وجود داشت
غفلت نموده و آن را تنزل یافته تلقی کردند ،اما در
پاس��خ به این اندیشه غلط ،برادران سپاه با حضور
گسترده خویش ،پاسخ دندان شکنی بر توهمات
آنان دادند.

د) خستگی مردم از جنگ:
منافقی��ن به غلط فکر می کردن��د که مردم در
نتیجه طوالنی شدن جنگ ،از جنگ خسته شده و
با توجه به ضررهایی که مردم در اثر طوالنی شدن
جنگ ،اعم از مادی و معنوی ،از دست دادن عزیزان
و  ...داش��تهاند ،از آنان اس��تقبال نموده و دست از
حمایت نظام جمهوری اسالمی خواهند کشید.
این مورد را ميتوان بزرگترین اشتباه سازمان و
استراتژيهای آن محس��وب نمود .غفلت از میزان
مش��روعیت باالی نظام به لحاظ مردمی و اسالمی
بودن بیشترین ضربه را به نیروهای رجوی زد ،چرا
که آنان فکر ميکردند مردم به آنها خواهند پیوست،
درصورتی که با مقاومتهای مردمی روبرو شدند.
ه) پذیرش قطعنامه  598از جانب ایران
پذیرش قطعنامه نیز بر تمامی موارد مذکور دامن زد
تا سازمان به اصطالح مجاهدین خلق ایران در کمینگاه
مرصاد در دام مرگباری گرفتار آید که طراح آن کسی
نبود جز سپهبد شهید صیاد شیرازی.
اهداف منافقین برای حمله به ایران
الف) اعالم دولت موقت جمهوری دموکراتیک -
مثال اسالمی در کرمانشاه پس از فتح این شهر.
ب) شکستن طلس��م اختناق در ایران( به زعم
خودشان):
نیروهای س��ازمان با ان��واع و اقس��ام اهرمهای
تبلیغاتی بر آن بودند تا وانمود کنند در ایران مردم
از طرف نظام در محدودیت و اختناق به سر ميبرند
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و آنها بر آن هستند تا در ایران حکومت دموکراسی
را پایهری��زی کنند ،اما پاس��خی که م��ردم به این
ادعاها دادند تمامی نقشههای تبلیغاتی آنان در این
خصوص را نقش بر آب نمود.
ج) امضاء پیمان صلح میان عراق و ایران:
پس از س��رنگون نم��ودن نظ��ام جمهوری
اس�لامی ایران ،منافقین به لح��اظ این که در
ط��ول دوران پس از پیروزی انقالب اس�لامی
به عراق گریخته و از ط��رف صدام بعثی مورد
التف��ات و توج��ه قرار گرفته بودن��د ،خود را تا
اندازهای مره��ون الطاف بيدری��غ رژیم عراق
و ش��خص صدام حس��ین می دانستند و بر آن
بودند تا پس از س��رنگون نم��ودن نظام ایران،
ب��ا انعقاد قرارداد صلح زود هنگام با رژیم بعث،
مراتب خوش خدمتی و قدرشناس��ی خویش را
نسبت به آنان نشان دهند.

د) تص�رف ته�ران و س�اقط نم�ودن نظام
جمهوری اسالمی ایران:
رویایی بلند پروازانه که پرندگان مخوف آن هنوز
پر و بال نگرفته مورد اصابت تیری قرار گرفتند که
آرش اس��اطیرگونه ارتش ای��ران ،صیاد دلها پرتاب
کرده بود و سالها بعد ناجوانمردان و خوارج مرصاد
چون پی بردند که چه کسی آنان را با چنین مهارت
بينظیری شکار کرده بود ،نقشه ترور ناجوانمردانه او
را طرحریزی و اجرا كردند.
آنچه که مهم است عملیات فروغ جاویدان صرف
نظ��ر از اهداف و علتها چنان سرنوش��تی یافت که
امروزه از آن به عنوان «دروغ جاویدان» یاد ميشود.
دستاوردهاي عمليات مرصاد
پرونده هشت س��ال دفاع مقدس در بعد سخت
افزاري آن با شكس��ت منافقان در عمليات مرصاد
بس��ته ش��د.اين نبرد که به نحوي ميت��وان آن را
نه��روان ايران ناميد ،در روزه��اي آغازين مردادماه

س��ال  67در گرفت و با شکست سنگين نيروهاي
مس��عود رجوي پايان يافت.بحث اصلي اينجاست
که شکس��ت منافقين در عمليات مرصاد که فروغ
جاويدان ناميده ميشد چه دستاوردها و بازتابهايي
در داخل و خارج از کش��ور از خود برجاي گذاشت.
نکته حائز اهميت مقطع حمله اين گروهک بود.
در فاصله پذيرش قطعنامه  598توسط ،توسط
حضرت خمين��ي (ره) که ايش��ان از آن به عنوان
نوشيدن جام زهر نام بردند ،تا حالت قطعيت يافتن
آن ،زماني بود که منافقين به آن به عنوان فرصتي
مغتنم جهت ساقط كردن نظام جمهوري اسالمي
ايران( به زعم خود) نگاه ميکردند.
از طرفي ،نظر بر اين که در آن برهه توجه عمده
نيروهاي ايران به جنوب کشور بود ،منافقين در اين
فکر بودند که از طريق جبهه غرب در طي چند روز
حكومت اسالمي ايران را براندازند.
اما بايد يادآور ش��د از آنجاي��ي که حضرت امام
خميني (ره) درحوزه سياست خارجي ديپلماسي
فعالي داشتند ،ميتوان چنين عنوان كرد که مسعود
رجوي انتظار پذيرش قعطنامه را در آن ش��رايط از
طرف امام راحل نداشت و پذيرش قطعنامه توسط
امام راحل به نحوي موجب غافلگيري وي شد.
او فرصت نيافت تا سازماندهي چندان منسجم و
يکنواختي را بين نيروهايش ايجاد کند و مجبور شد
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در طي مدت زمان اندکي طرح حمله به ايران و فتح
تهران و سقوط جمهوري اسالمي ايران را طراحي
کند .اين طرح و برنامه مدون پيش از آن که شکل
يک اتخاذ اس��تراتژي نظامي داشته باشد ،به طنز
شبيه بود ،اين طنز مصرح را ميتوان چنين تشريح
کرد که شخصي ميپندارد حکومتي که يک ارتش
تا بن دندان مسلح با انواع و اقسام حمايتهاي همه
جانبه و سازماندهي نظامي عالي نتوانست آن را در
طول هش��ت س��ال از پاي درآورد ،ميتواند با يک
ارتش بدون س��ازمان و غير نهادينه شده در طول
چند روز س��رنگون کند.نقطه اتکا تئوريک مسعود
رجوي ،حمايتهاي مردمي بود ،اما غافل از اين که
مردم ،تصور مطلوبي از وي و نيروهايش نداش��ته و
کمترين اعتماد ممکن نس��بت به آنها در اليههاي
فکري و تجربي ملت ايران وجود نداشت.
غفلت رجوي و تئوريسينهاي نظامي وي از وضعيت
فکري سياس��ي داخلي اي��ران را مي ت��وان علت اصلي
شکست س��ازمان منافقين در عمليات مرصاد محسوب
کرد.به هر حال اين عمليات به هر شکلي به انجام رسيد،
ام��ا با توجه به گس��تردگي حوزه مباح��ث در خصوص
عمليات مزبور ،دستاوردهايي از خويش به جاي گذاشت.
حوزه تاثيرات عمليات مرصاد را شبيه هر عمليات بزرگ
ديگ��ري ميتوان ب��ه دو حوزه تاثيرات و دس��تاوردهاي
داخلي و تاثيرات و دستاوردهاي خارجي تقسيم کرد.

تاثيرات و دستاوردهاي داخلي عمليات مرصاد
الف) تحکيم ثبات داخلي نظام و مشروعيت
آن در بعد کارآمدي نظامي
ب��ا طوالني ش��دن جن��گ ،معم��وال نيروهاي
طرفه��اي درگير تحليل رفته و به نوعي با بحران
ثب��ات مواجه مي ش��وند .در جنگ تحميلي عراق
عليه ايران ،باعنايت به اين که مردم ،نظام جمهوري
اسالمي را حاصل تالشهاي خويش و خون جوانان
ملت ميدانستند ،نظام به هيچ عنوان با بحران ثبات
و خالء مش��روعيت در ميان مردم انقالبي خويش
مواجه نشد .معدود ناراضيان نظام را افرادي تشکيل
مي دادند که به نح��وي از انحاء از پيروزي انقالب
اس�لامي متضرر ش��ده بودند.اما ب��ا اعالم پذيرش
قطعنامه توسط حضرت امام خميني(ره) که ايشان
همانگونه که اشاره شد از آن به عنوان نوشيدن جام
زهر ياد کردند ،برخي از همين اقش��ار سرخورده از
انقالب اس�لامي زمينه و بستر الزم را براي شايعه
س��ازي عليه نظام و فاصله انداختن در بين ملت و
نظام مناسب ديدند و ش��روع به جوسازي و تنش
آفريني کردند.
صحبتهاي اين عده بيشتر پيرامون اين موضوع
بود که ايران از روي ضعف نظامي و به ناچار قطعنامه
را پذيرفته است و رژيم جموري اسالمي ايران ديگر
ي��اراي مقاومت در مقابل حمالت خارجي را ندارد.
اما با پيروزي شکوهمند و قاطعانه رزمندگان سپاه
اسالم در عمليات مرصاد ،اين دستاويز تبليغاتي از
بدخواهان نظام سلب شد.
ب) ش�ناخته ش�دن دوس�ت از دش�من و
تصفيه عناصر مردمي از ضد مردمي
در دوران هشت سال دفاع مقدس به لحاظ اين
که ش��روع اين دوران قبل از قوام يافتن جمهوري
اسالمي بود و در طول آن نيز فرصتي براي پردازش
به ميزان وفاداري و عرق ملي شهروندان به صورت
هدفمن��د و علمي نبود -به لحاظ اولويت داش��تن
مساله جنگ -برخي از عناصر مزدور توانسته بودند
که خود را در بدنه نظام بويژه در اس��تانهاي مرزي
و به ويژه كرمانشاه جاي دهند.با حمله منافقين و
موفقيتهاي نسبي و اوليه آنان مانند اشغال کرند
غرب ،اين عده چهره واقعي خويش را نشان داده و
به اشکال مختلف سعي در امداد منافقين داشتند.
به هر حال اي��ن گروه نيز در جريان غائله منافقان
شناس��ايي ش��ده و از نيروهاي انقالب��ي و مردمي
تفکيک شده و به سزاي اعمال و افکار خائنانه خود
رسيدند و يا به عراق متواري شدند.
ج) تحکيم وح�دت در بعد داخلي و تبلور
مش�ارکت عموم�ي و همبس�تگي عمومي و
همبستگيملي.
از جمل��ه کارکردهايي که جنگه��ا در پيدارند
کارکردهاي مثبت اس��ت و از جمله آنها مي توان
به شکل گيري اتحاد در بين شهروندان يک کشور
اش��اره کرد.جنگ تحميلي به ص��ورت ضمني و
ب��ا درايت حضرت ام��ام (ره) به عنوان يک عنصر

وح��دت بخش در جامعه اي��ران عمل مي کرد .با
اعالم پذيرش قطعنام��ه به گواه تاريخ ،رزمندگان
اس�لام در جبههه��ا درهالهاي از غ��م و اندوه فرو
رفتند ،چرا که اين انگيزه را داشتند که دست کم
تا چند سال ديگر و نيل به پيروزي و تحقق شعار
(راه ق��دس از کربال مي گذرد) دس��ت از مبارزه و
مقاومت نکشند.در اين بين ،خبر حمله منافقين
به کش��ور از محور غرب در سراسر ايران و جهان
منتشر شد.با اعالم اين خبر ،نيروهاي مختلف اعم
از ارتش ،س��پاه ،بسيج و  ...از تمام ايران به سمت
جبهه غرب رهسپار ش��دند که تبلور همبستگي
ملي و مشارکت عمومي را در اين جريان مي توان
مشاهده کرد.استقبال گرم و پذيرايي درخور توجه
اس��تانهاي همجوار از آوارگان کرمانشاهي را نيز
ميتوان ناشي از شکل گيري اين روحيه و تحکيم
وح��دت مضاعف در ملت اي��ران قلمداد نمود که
منجر به نوعي وفاق ملي شد.
دستاوردها و تاثيرات عمليات مرصاد در بعد
خارجي و بين المللي
ال�ف :خنثي ش�دن نقش�ههاي ص�دام در
چشمداش�ت به بهره برداري از اشغال ايران
توسط منافقين
پس از آنکه صدام حس��ين دريافت که پيروزي
در مقابل ملت مس��لمان و انقالبي ايران امري دور
از دسترس و محال است ،دست به دامان قدرتهاي
بزرگ و س��ازمانهاي بينالمللي متعدد و به ويژه
سازمان ملل متحد شد تا ايران را مجاب به پذيرش
صلح کنند.در اين راس��تا وي سعي داشت تا تداوم
جنگ را ناشي از سياستهاي ايران قلمداد کند و از
اين امر به عنوان يک اهرم تبليغاتي استفاده ميکرد.
اما در سطح تحليل خرد و فردي با در نظر گرفتن
روحيه خش��ونت طلب و ذات توس��عه طلب صدام
حس��ين ،وي قلبا از صلح با ايران رضايت چنداني
نداش��ت و بر آن بود تا با استفاده از حمله منافقين
به ايران فرصت جديدي براي گرفتن امتياز از ايرن
پيدا کند.بدين لحاظ وي از هيچگونه کمکي اعم از
نظامي ،لجستيکي و اطالعاتي و تبليغاتي به ارتش
اصطالح��ا آزادي بخش رجوي دريغ نميورزيد که
در اين خصوص اسناد معتبر وجود دارد.
با شکس��ت مفتضحانه نيروي منافقين ،آخرين
اميد صدام نيز تبدي��ل به ياس گرديد .به عبارتي،
شکست نيروهاي منافقين مهر تاييدي بر شکست
نظ��ام عراق از ايران بود و ميتوان ناکامي رجوي را
«شکست مضاعف» صدام حسين قلمداد نمود.
ب :تثبيت قطعي نظام جمهوري اسلامي
ايران در نظام جهاني
در پي پيروزي انقالب اس�لامي ايران و ش��کل
گيري نظام جمهوري اس�لامي ايران ،دول منطقه
به ويژه کش��ورهاي عربي از يک طرف و اس��تکبار
جهان��ي از طرف ديگ��ر ،از ورود يک عنصر جديد
با انديش��ههاي انقالبي به صحن��ه نظام بينالملل
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احس��اس بيم و ناامني نموده و س��عي در حذف و
دس��ت کم تحديد نظام ايران داشتند .بدين لحاظ
رژي��م عراق را بهترين گزينه ب��راي حمله به ايران
تعريف م��ي نمودند .زمينهه��اي تاريخي اختالف
ميان اين دو کش��ور نيز بر ق��وت يابي اين تئوري
دام��ن زد.حمله عراق به ايران را مي توان به نحوي
ناشي از شکلگيري اين ايده محسوب کرد.
پس از شکس��تهاي سنگين و پي در پي ارتش
عراق در عملياتهايي از قبيل ثامناالئمه (ع)،طريق
القدس ،مطلع الفجر و به ويژه بيتالمقدس و والفجر
 8که منجر به آزادس��ازي خرمشهر و فتح فاو شد،
حمله گروهک منافقين به اي��ران در واقع آخرين
امي��د رژيم بعث ع��راق ،قدرتهاي اس��تکباري و
کشورهاي منطقه براي خلع يد انقالبيون مسلمان
از نظام ايران بود.
ام��ا با رش��ادهاي رزمن��دگان ،پش��تيبانيهاي
مردم��ي و رهبري بينظير حضرت ام��ام (ره) اين
عملي��ات -بطور اخ��ص -و جنگ تحميلي  -بطور
اعم -با پي��روزي ايران خاتمه يافت و بدين ترتيب
زمينههاي الزم براي تثبيت قطعي نظام جمهوري
اسالمي ايران در افکار عمومي جهان فراهم شد.
ج :افزايش مش�روعيت اسلامي ايران در
افکار عمومي جهان بواسطه حمايتهاي مردمي
رژيم عراق و قدرتهاي جهاني با دس��تگاههاي
تبليغاتي گسترده اي که در اختيار داشتند به افکار
عمومي جهان چنين وانم��ود مي کردند که مردم
ايران از جنگ خسته شده و طوالني شدن جنگ در
ايران موجب رويارويي رژيم با «بحران مشروعيت»
شده است.
با ش��کل گيري و حمل��ه منافقين ب��ه ايران -
جهانيان در اين انديش��ه بودند که مردم از حمايت
نظام دست کشيده و به منافقين ملحق خواهند شد
و در نتيجه نظام ايران سرنگون خواهد گرديد.
اما با پخش خبر حمله منافقين در کشور وضعيت
به گونهاي متفاوت از اين تعابير خود را نش��ان داد.
بدين ترتيب که گروههاي مختلف مردمي از سراسر
ايران به سمت جبهه غرب سرازير شده و نيروهاي
رجوي در حالي که هنوز به کرمانشاه نرسيده بودند،
زمينگير شده و تار ومار گرديدند.
شرکت گسترده نيروهاي مردمي در اين عمليات
حاکي از حمايت همه جانبه مردم از نظام جمهوري
اسالمي و مشروعيت فوق العاده سياسي آن در افکار
عموم��ي جهان بود .در واق��ع ميتوان پيروزمندان
نهايي و ظفرمندان قطعي جنگ تحميلي عراق عليه
ايران را ملت سلحشور ايران قلمداد کرد.

خالصهگزارشعملیات:
نا م عمليات :مرصاد
ن اجرا1367/ 5/3 :
زما 
ي و اسير)
ت دشمن( 4800:كشته ،زخم 
تلفا 
رمز عمليات :يا صاحب الزمان (عج)
ن اجرا :خطوط جبهه میانی جنگ
مكا 
ي عملكننده :نیروهای ارتش جمهوری
ارگانها 
ن  -در دو مرحله
ن سپا ه پاسدارا 
اسالمی و رزمندگا 
ف عمليات :در هم کوبیدن تجاوز نیروهای منافق
اهدا 
ضد انقالب و باز پس گیری مناطق اشغال شده

نقشه عملیات

اجرایعملیات
به محض صدور فرمان الزم ،نیروهای س��ازمان
منافقی��ن ،خط مرزی را در نوردیده و با اس��تفاده
از خودروه��ای وانت که بر روی آنها مسلس��لهای
س��نگین نصب ش��ده بود و همچنین با استفاده از

نفربرهای زرهی و زرهپوشهای چرخدار روس��ی و
فرانس��وی¬ PMPو بنهارد و  ،60PTRپیشروی
مکانیزه س��ریع خ��ود را آغاز کردن��د .در موج اول
حمله حدود  2200نیروی مسلح زن و مرد حضور
داشتند.
هواپیماهای جنگیده «می��گ  »23و «میراژاف
یک» عراقی به منظ��ور حفاظت از نیروهای عمل
کنن��ده در براب��ر دخالت احتمالی نی��روی هوایی
ایران ،اقدام به پروازهای گشتی مسلحانه و برقراری
پشتیبانی هوایی نزدیک کردند .پیشروی اولیه سبب
شد تا این نیروها به عنوان یک نیروی کام ً
ال غافلگیر
کننده و قوی پیش��روی کنند و به شهر اسالم آباد
واقع در  100کیلومتری (خط حرکتش��ان) دست
یابند .آنها نیروهای موجود در این شهر را غافلگیر
کرده و پادگان و مناطق و موقعیتهای حساس این
شهر را ظرف مدت زمان کوتاهی (چند ساعت) به
اشغال خود در آوردند .نیروهای بعدی با بهرهگیری
از موفقیتهای به دست آمده ،در چهارچوب برنامه
تعیین شده برای دس��تیابی به شهر تهران ،حمله
خود را از س��ر گرفتند .بدیهی بود که در پشت سر
خود ،از هیچگونه اقدام دفاعی یا نیروی تامینی در
جادهها برخوردار نبودند .رهبران ایران به اطالعات
جامعی در مورد مح��ور و اهداف عملیات و میزان
نیروهای عمل کننده (سازمان منافقین) دست پیدا
کردند و با به حرکت درآوردن تعدادی از یگانهای

سپاه پاسداران ،که دارای ویژگیهای حرکت سبک
و س��ریع بودند و از وس��ایل نقلیه سریع و کوچک
اس��تفاده میکردند ،واکنش سریعی در مقابل این
رویداد نش��ان دادند .تعدادی از ارتفاعات و تقاطع
جادهه��ای ارتباط��ی در فاصله بین اس�لام آباد و
کرمانش��اه را به کنترل 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 زمینگیر و
خطوط ارتباط��ی آنها را در چند نقطه قطع کنند.
عملیات نابودس��ازی منافقین آغاز شد و در همان
ابتدای کار ،حداقل  1000منافق کش��ته ،زخمی و
اسیر شدند .در حالی که بنا به اطالعات دریافتی ما،
تعداد تلفات منافقین به بیش از  2000نفر رسید.

عملیات مرصاد از زاویهای دیگر

درست ۶روز پس از پذیرش قطعنامه  ۵۹۸شورای
امنیت س��ازمان ملل از س��وی ایران ،مقارن ساعت
 ۱۴:۳۰س��وم مرداد سال  ۶۷منافقین و ارتش عراق
به تصور اینکه اوضاع داخلی ایران نابس��امان اس��ت،
عملیات مش��ترک خود را با هجوم زمینی از مس��یر
سرپل ذهاب و از جنوب گردنه پاتاق (نزدیکی سرپل
ذهاب) آغاز و به طرف شهر کرند پیشروی کردند.
حدود س��اعت  ۱۸:۳۰اولین تانکه��ای عراقی با
آرم منافقین وارد ش��هر شدند و پس از تصرف کرند،
حرکت خود را به س��مت اس�لامآباد غرب آغاز و به
محض رس��یدن به مدخل ش��هر ،اقدام به قطع برق
و ارتباط مخابراتی و هم چنین تیراندازی و آش��فته
نمودن اوضاع کردند.
این در حالی بود که از چند روز پیشتر ارتش عراق
در تکاپو بود تا در آخرین فرصتها صحنه نبرد را به
نف��ع خود تغییر دهد .پس از پذیرش قطعنامه ،۵۹۸
ارتش عراق در اقدامی شتابزده ،منطقه خوزستان را
بار دیگر مورد هجوم گسترده قرار داده و تا جاده اهواز
ـ خرمشهر پیشروی کرده و خرمشهر را نیز در معرض
تهدید قرار داده بود.
به این ترتیب در حالی که اغلب یگانهای ایران در
جبهه جنوب مستقر بودند ،منافقین از اوضاع داخلی
ایران سوءاستفاده کرده و از مسیر پاتاق تا تنگه چهار
زبر پیشروی کردند .منافقین طرح عملیات خود را در
یک جلسه  ۲۴س��اعته آماده کرده بودند و در تاریخ
 ۳۱مرداد ،نیروهای خود را توجیه کرده و نام عملیات
خود را هم فروغ جاویدان گذاشته بودند.
گویا در همان جلس��ه ،منافقین ب��ه خیال واهی
پیش��روی تا تهران ،با تحلی��ل وضعیت داخلی ایران
گفته بودند که جمعبندی نهایی را در میدان آزادی

ته��ران انجام خواهند داد.تمرک��ز نیروهای ایرانی در
جبهه جنوب منجر بدان شد که حرکت منافقین در
داخل خاک ایران در ابتدا به س��رعت انجام گیرد .اما
بالفاصله بعد از اینکه خبر هجوم دشمنی که چندان
هم هویتش مشخص نبود به نیروهای خودی رسید،
شهید علی صیاد شیرازی راهی کرمانشاه شد تا اوضاع
را بررسی کند.
صیاد شیرازی در زمان حیاتش در جایی ماجرای
ورود منافقین و مطلع شدن از حمله آنها را اینگونه
تعریف میکند ...« :یک دفعه س��اعت  ۸/۳۰شب از
ستاد کل به من زنگ زدند و گفتند :دشمن از سرپل
ذهاب ،گردنه پاتاق با س��رعتبه جلو مىآید .همین
جورى سرش را انداخته پایین مىآید .من گفتم :کدام
دشمن؟! اگر تنها از یک محور میآید ،پس چه جور
دشمنی است؟! گفتند :نمىدانیم .گفتند :همین طور
آمده االن هم به کرند رس��ید و کرند را هم گرفتند.
چون بعد از پاتاق ،مىشود کرند ،بعد از کرند ،مىشود
اس�لامآباد غرب و س��پس نیز مىآیند به کرمانشاه.
گفتم :این چه جور دشمنى است؟ گفتند :ما هیچى
نمىدانیم...
شهید صیاد شیرازی ادامه میدهد...« :آخر گفتم:
فقط به هواپیما بگویید که ساعت  ۱۰/۳۰آماده بشود
ما با هواپیما برویم به کرمانش��اه .طاق بستان محل
قرارگاه بود .مجبور شدیم پیاده شویم ،ماشین گرفتیم،
رفتیم تا رسیدیم و تا ساعت  ۱/۳۰شب ما دنبال این
بودیم ،این دش��منى که دارد مىآید ،کیه؟ س��اعت
 ۱/۳۰شب یک پاس��دارى آمد ،گفت :من اسالمآباد
بودم ،دیدم منافقین آمدند ،ریختند توى ش��هر! تازه
فهمیدم منافقین هستند ریختند توى شهر».
در این عملیات منافقین ،ح��دود  ۳۰تیپ رزمی
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جهت تهاجم خود به خاک ایران تشکیل داده بودند.
هر تیپ  ۱۷۰نفر نیروی رزمی ( ۲۰زن و  ۱۵۰مرد)
در اختیار داش��ت که به همراه نیروهای پش��تیبانی
به  ۲۸۰نفر میرس��ید و دارای دو گردان پیاده ،یک
گردان تانک ،یک گ��ردان ادوات و یک گردان ارکان
و پش��تیبانی رزم بود.در بدو ورود منافقین ،تعدادی
از نیروهای س��پاه و مردم با آنان درگیر شدند سپس
با اس��تفاده از تع��داد زیادی تانک دجل��ه و خودرو،
نیروهای منافقین به طرف کرمانشاه عزیمت کردند
که در منطقه حس��ن آباد ۲۰،کیلومتری اسالم آباد
به دلیل سازماندهی جدید رزمندگان ایرانی و جمع
آوری نیرو ،منافقین زمین گیر شدند.نیروهای خودی
در فاصله  ۲۰۰متری آنان در ارتفاعات چهارزبر ضمن
تشکیل خط پدافندی با آنان درگیر شده ،و بعدازظهر
 ۴مرداد با محاصره شهر اسالم آباد ،به منظور انسداد
عقبه و راه فرار ،سه راه اسالم آباد – کرند را قطع ،و آنها
را محاص��ره کردند.رزمندگان خودی در روز  ۵مرداد
عملیات مرصاد را با رمز «یا علیبنابیطالب(ع)» آغاز
کردند و طی چندین ساعت ،صدها تن از منافقین را
به هالکت رسانده و مابقی را به فرار وا داشتند.
در این عملیات ،رزمندگان اس�لام از قسمت سه
راهی اهواز (پش��ت پمپ بنزین اس�لام آباد) دشمن
را دور زدن��د و تلفات زیادی به منافقین وارد کردند.
طبق یک آمار بیش از  ۲۵۰۰نفر از منافقین در این
عملیات به هالکت رسیدند.
تنگه چهار زبر که محل زمین گیر کردن نیروهای
منافقین بود امروز به مرصاد معروف شده است .جایی
که نیروهای رزمنده کشورمان به دلیل کمین برنامه
ریزی ش��ده توطئه شوم نیروهای منافقین را خنثی
کردند .مرصاد یعنی کمین.

فرازی از وصیتنامه و زن

دگینامه شهید معلم حاج علیرضا قدمی

ما سوخت گان که دل هب ردیا زده ایم	
غم نیست اگر خاهن خرابیم امرو ز

رب هستی دنیایی خود اپ زده ایم

ما خیمه ی دل هب دشت فردا زده ایم

��ت ،س��خن علی (ع) و زهرا (س) اس��ت.
اس
درود و س�لام به ام��ام زمان(عج) و درود
خن فرزندان زهرا(س) است .و باالخره کالم
با
س
لام بر نائب بر حقش ام��ام خمینی (ره)
تک ش��هدای ماس��ت که با حرکاتشان و
و س�
تک
س�لام به ش��هدای گرانقدر .این یادداشت
دتش��ان به اثبات رساندند و با خونشان به
و با
شها
وان وصیت اینجانب بوده و امید آنکه به
ما گفتند که این دنیا فانی است.
به عن
ای باش��د که مورد رضای خداوند متعال
خدای مهربان ای معبود من ای آنکه تمام
گونه
ای
ستی ام همه از اوست .مرا اخالصی عطا کن تا
قرار گیرد.
ه
بعد از هر حیاتی مرگی است .هر کسی
فته ی راستان را در عمل و زندگی تحقق
این گ
متولد می ش�ود م�رگ را نیز با خود به
شم .اگر شهادت نصیبم گردانیدی روحی در
که
بخ
مراه م�ی آورد .تا اجل فرا رس�د .فاصله
کالمم ده تا دیگران که این حرفها را که بارها
ه
این
بین حیات و م�رگ به درازای طول عمر
ارها شنیده اند مؤثر واقع شده و راهشان را در
ی
وب
ست .لیکن به سستی باد ،یعنی ساده ترین
رآن و اس�لام و معصومین قرار دهند .و در
ا
راه ق
یله قادر اس�ت این حیات را از انسان
نس��ل و عصر خمینی عزیز (ره) این مرشد
وس�
این
یرد .از پش�ه ی نمرود گرفته تا یک تکه
هبر گرانقدر که وج��ودش برکتی در جهان
بگ
ور
نه�ا در کار
ریت است آنگاه که در اوج عرفانی کالم می

ای
هی
گا
ک؛
رنج
از مربع�ات نا
بش��
ست .شب خفته ای هنوز صبحگاهان از
وبی باش��د .آیا نه راند حرفش همین است که:
نی
می شهید ش��وند زمان حال خ
خواب بر نخواس�ته ای که دنیا را وداع
غم نیست اگر خانه خرابیم امروز
اس��ت که باید دل به ای��ن دنیای فانی و
که حیات انسان چنین این
ما خیمه ی دل به دشت فردا زده ایم
کنی .راس�تی حال
نبس��ت؟ دل به این حیات موقت دنیایی
وی مرگ شرافتمندانه گذرا
یثار فداکاران و دالوران رزمنده نیز همین
س
است ،پس چرا به
ا
ت؟ چشم به افق دور و تابناک دشت فردا
نبس
سی
ک
هر
رود را بر لب دارد .زراندوزان پول پرس��ت،
نرویم؟ حال که ملک الموت سراغ
خت که جاودانگی و نعمات همیشگی است س��
خوانیم؟ چرا در لحظات دو
س��تگان به ش��رق و غرب ،منافقان چپ و
م�ی رود چرا او را ن
یهای کوتاه و زائل ش��دنی واب
هستیم به نه در این ش��رین 
ست هنوز نتوانسته اند بفهمند که اسالم چه
وند
خدا
وجه
مناسب که مورد ت
دنیا ،همه ش��ما تصدی��ق می کنی��د برادرم را
گوید و این امت ح��زب اهلل به پیروی از
سراغماننیاید؟
رانم پدرم و مادرم و تو ای همس��رم می م��ی
خواه
ی
یعه
طل
مش (خمینی کبیر(ره) ) به چه چیز چشم
ش��اید دو بیت ش��عری ک��ه در
که این حرفها حرف من نیست .حرف اما
انید
د
می
که
سانی
وصیت نامه ام نگاشته ام برای ک
اهلل (ص) دوخته اند و دنبال چه می باشند.
و س��خن قرآن است ،س��خن رسول
هند انتخاب کنن��د بخواهند در یک کالم
خوا

��س از اخراج از دانش��گاه به س��ربازی رفت
تهای پ
علیرضا ،عالوه بر ادامه تحصیل فعالی 
ازی از زندگی نامه (تحصیالت ،شغل،
در لباس نظام نیز از مبارزه با رژیم س��تم
فر
سیاسی و اجتماعی را مد نظر داشت اما
مذهبی و
اهی دست بر نداشت و در جلسات سیاسی
تهای سیاسی فرهنگی و :) ...

فعالی
اتی که به همین منظور برگزار می ش
قدمی به سال  1333و در جلس
��ی که در محل خدمت خود ( خرم آباد
ش��هید حاج علیرضا
ش��رکت می نمود .بعد از اخذ مذهب
مذهبی ،س��اده گردید فعاالنه
می شد و به طور فعال شرکت می نمود
در کان��ون گرم خان��واده ای
��ال  50و با کوش��ش و جدیت ) برپا
س
در
ل��م
دیپ
وب
بی آالی��ش ،در یک��ی از محل ههای جن
بار دیگر توسط ساواک که دقیقاً نامبرده را
و
��ال  52موفق به قبولی در رش��ته لذا
جهان گشود .وجود تمام در س
نظر داشت دستگیر و روانه زندان پادگان
به
دیده
)
سی
عبا
(
تهران
مدرسه ی عالی بازرگانی سابق ( زیر
و صمیمیت هر چه ی مدیریت
ش��یدیه ی تهران می گ��ردد .حبس او تا
رمی
گ
فته
ش��ک
نو
گل
این
المه طباطبایی) گردید .پس از ثبت جم
ارمغان آورد .محیط دانشگاه ع
 57ادامه داش��ت و با اوج گیری انقالب
به
خانه
بیشتر برای اهل
��گاه و قبل از آغاز سال تحصیلی سال
تانی بود که در آن نام در دانش
��کوهمند اس�لامی او نیز همچ��ون دیگر
س��
گل
چون
با صفای خانه
 52/6/2با توجه به ش��رکت فعال ش
کرامت و بزرگواری ،در تاریخ 5
دان این ملت و بدست امتی به پا خواسته
از
زالل
و
صاف
جویباری
جلس��ات مذهبی سیاسی توسط فرزن
��اده زیستی جریان و وسیع در
د  22بهمن  1357از زندان رهایی یافت.
صداقت و ایثار و صفا و س
واک به اتهام اق��دام علیه امنیت کش��ور
س��ا
هم��واره از افرادی که در طول عمر خود
داشت.
او
س��تگیر و روانه زندان ش��د که پس از هفت
خود را ش��ناخت سعی کرد به د
طور مستمر و پیوسته و نه گسسته مبارزه
که
از زمانی
ش��کنجه در تاری��خ  53/1/21از به
باشد .حاج علیرضا ،ماه حبس و
��ال می کردند به نیک��ی یاد می کرد و
خانه
سائل
م
الل
نحوی ح
را دنب
وران کودکی زندان آزاد گردید.
نیز همیش��ه سعی می نمود به آن عمل
د
های
ج
همواره از سختیها و رن 
زداش��ت او ن��ه تنه��ا وی را از خود
دوران با
��اره
اش
گاه
و
مود
ن
می
و نوجوانی به نیکی یاد
رف نکرد بلکه خود نماید و اغلب این
منص
سی
سیا
های
ت

عالی
ف
��غل
شعار کوهنوردی را که آهسته برو پیوسته
می کرد که من می توانم حدود س��ی ش
��ب گردید تا در راه مبارزه ثابت قدم تر و
وران را به رش��ته ی تحریر موج
را در تأیید مطلب فوق تک��رار می کرد.
و کاس��بی از آن د
ردد و در این راس��تا از تجربیات ب��رو
اس��توار تر گ
بعد از پیروزی انقالب با ورود به دانش��گاه
در آورم.
ک��ه الح��ق ش��اید بت��وان گفت لذا
گفت اگ��ر نبود آن دوران زدان
تهای سیاسی
یری و مطالعه مستمر ،دوباره فعالی 
��ی
م
آری ،او همیش��ه
دانش��گاه واقعی او بود بهره گیرد .اوج گ
وران س��خت زندگی ،ما هرگ��ز آبدیده نمی
��ود را ن��ه در مقابل نظام��ی مردمی که در
د
سیاسی اش بعد از آزادی از زندان خ
تهای
فقر و محرومیت دیگران فعالی 
ورد .مقابل دشمن خارجی آغاز نمود.
و
رنج
و
درد
و
دیم
ش
مینه ی اخراج وی از دانشگاه را فراهم آ
ز
را درک نمی کردیم.

به سوی او ،و این همان و شهدی بود که
پرواز
روح و جان قدمی تشنه ی آن بود.
این نبرد ،او را از تالش در جبهه علمی
اما
تهای مختلف
و فرهنگ��ی و قبول مس��ئولی 
داش��ت .ایشان مطالعه گری جدی بود و
باز ن
سائل را از زوایای مختلف حالجی می کرد.
م
این جهت با ورود به آموزش و پروش و آغاز
از
��ی خود ،تالطم��ی را در دلهای جوانان
معلم
مان بوج��ود آورد .او خود را به گونه ای
آن ز
��ت کرده ب��ود که فق��ط در کالس و در
تربی
تخته س��یاه معلم نباشد ،بلکه در جای
کنار
نهای پیرامون خود
جای زندگی برای انس��ا 
گونه که رس��م پیامبر اعظم (صلی اهلل )
همان
بوده  ،معلمی کند.

س��ال  59ب��ا هج��وم دش��من بعثی از
در
کس��انی بود که در خرمشهر با آنان به
اولین
ابله پرداخت و در روز عاش��ورای حسینی
مق
در سوس��نگرد زخمی و مدت پنج ماه در
59
ارستان اختر بستری گردید .نام ههای او به
بیم
به شب به خوزستان و بعضی از اشعارش
تاریخ
اری است از دوران بستری شدنش در آن
یادگ
ارستان که انشاء اهلل در اختیار همگان قرار
بیم
واهد گرفت .بع��د از بهبودی نیز بارها عازم
خ
بهه می گردد و مدت چهار ماه نیز در نبرد
ج
رژیم اش��غالگر قدس به لبنان عضیمت می
با
نماید.
علیرضا ،به جبههها که می رس��ید شکفته
شد ،باز می شد ،وقتی در جمع راهیان نور
می
سینیان زمان قرار می گرفت – همانها
آن ح
چون او پ��ای بر فرق دنی��ا در هر چه در
ک��ه
��ت نهاده و ایمانش��ان به س��وی شهادت
آنس
ایت کرده بود – آری ،علیرضا در انبوه این
هد
اران مخلص امام (ره) خ��ود را گم می کرد.
ی��
ی��ر دیگر خود حقیقی خویش را باز می
با تعب
وجود صاف و زالل هر یک از آنها آیینه
یافت.
بود که یوس��ف و ما جمال جان خویش را
ای
در آن می دید.
گ��ر از حصاره��ای تنگ زندگ��ی دور از
دی
ها و قیود و رسوم و تشریفات زائد زندگی
جبهه
��وأم با روزمرگی آزاد گش��ته بود .چرا که در
ت
آن یاوران حس��ین (علیه اسالم) و یاران
میان
ینی (ره) تنها سخن دلنشین و مؤثر وصل
خم
وب بود و چگونه رفتن و شتاب بخشیدن
محب

حاج علیرضا قدمی ،در دوره ای ،فرماندهی
یگاه شهید ربطی را به عهده گرفت .برگزاری
پا
کالس��های بعد از نماز صبح با جوانان محل و
دین از زبان شیوای ایشان موجب شد تا
بیان
کالس  15نفره ی آن زمان 8 ،نفر به همراه
از
شان شهید شوند و  7نفر باقیمانده ذخیره
خود
این نظام اسالمی باشند .قد مهای اولیه ی
ی
می شدن پایگاه ش��هید ربطی به آن زمان
عل
بر می گردد.
یک انس��ان کامل ،در هر مس��ئولیت و
اما
اهی باشد ،اثر خود را می گذارد .ایشان
جایگ
ئولیتهایی چ��ون مدیریت دبیرس��تان،
مس��
��ت کاروانه��ای حج ،ریاس��ت منطقه
مدیری
م��وزش و پ��رورش  ،عضوی��ت در جهاد
 18آ
شگاهی ،عضویت در هیئت بازسازی نیروی
دان
سانی آموزش و پرورش ،عضو فعال و اثرگذار
ان
انجمن اسالمی معلمان را به عهده داشتند.
در
الوه بر این سه یعنی حضور فعال در جبهه
ع
تهای علم��ی و فرهنگی و
و ت�لاش در فعالی 
تهای مختلف س��ازمانی ،از
قب��ول مس��ئولی 
��ب علم و دانش و تدریس در دانش��گاه و
کس
��ش برای ورود در رشته ی فوق لیسانس
کوش
نبود .ایش��ان پس از دوره لیس��انس به
غافل
وان استاد در دانش��گاه عالمه طباطبایی و
عن
شگاه تهران تدریس کردند و در عین حال
دان
به علم آموزی می پرداختند و
سرانجام یک ماه قبل از شهادت موفق به
به دانش��گاه در رشته ی فوق لیسانس
ورود
ریت دولتی گردیدند .ایش��ان از شهدای
مدی

�م ح�اج علیرض�ا قدم�ی ،مرح�وم
 1398دار فانی پ�در همس�ر ش�هید معل
علم حاج علیرضا قدمی که در اسفند
 پدر شهیدان اعلمی  -که در سالمادر شهید م
دی روح این آیت اهلل اعلمی اش�تهاردی
به فرزند شهیدش پیوستند .برای شا
را وداع گفتند و
 1398دار فانی را وداع گفتند.
فته حمد و سوره ای قرائت بفرمایید
عزیز از دست ر
��اک خود را در چله ی کمان گذاش��ت و به
آغاز کرد ،دیگر وقت آن رس��یده بود پ
و تهران می باش��ند .شهید معبود را
قلب تمامی مستکبرین شرق و غرب و
دانش��گاه عالمه
کینه و خش��می ک��ه در طول سوی
عهد را به چنگ آورده که س��ردار ما
حاج علیرض��ا قدمی ت
و منافقین خود اذنابشان نشانه رفت.
رای خود عمرش علیه دش��منان اسالم
ری ،ش��هید معلم ،علیرض��ا قدمی عزیز،
بود و تخصص را با هدف تعهدش ب
آ
ت��ه در وجود خوی��ش متراکم کرده بود
فروخ
��ان زیبای ش��هادت و با چهره ی نورانی
می کرد.
س��ر آنها فرو ریزد تا آن جا که با نش
بر
و سیاس��ی ش��هید حاج چون آتش
هید آماده ی حضور در محضر حق تعالی
اعی
جتم
ا
بعد
در
و سرمایه ی خویش یعنی جان ش��
عاشق امام (ره) و رهرو آخرین حربه
و به هم نش��ینی انبیاء و امامان معصوم
علیرضا قدمی شیفته و
ش��د
اصلی والیت مطلقه فقیه بود .پیوسته با
علیهم السالم پذیرفته گشت.
خط
متی اس��توار و روحی پر خروش از اس�لام
نهای
حال به جاس��ت که همه ی انس��ا 
قا
محم��دی (ص) دفاع می نمود و نقاب از
حی��ات پر ثمر قدمی و دیگر ش��هدای
ناب
آزاده
هره ی مقدس نماهای متحجر ،مستکبرین،
لام را به عنوان ش��اخص ب��رای انتخاب
چ
اس�
هین ب��ی درد ،منافقین و راحت طلبان و
��ع فکری و عملی ،ف��ردی و اجتماعی
مرف
مواض
یک کلمه پیروان اس�لام امریکایی بر می
یش نصب العین قرار داده و در مراحل و
در
خو
ههای مختلف ایمان اسالمی ،اطاعت از
شت.
دا
صحن
سرانجام برادر قدمی آن یاور اسالم ،آن سرباز
ری و مجاهدت در راه گسترش اسالم و
رهب
گ��ر امام (ره) آن یار و مدافع محرومین و
از حقوق محرومین و مستضعفین را به
ایثار
دفاع
لش
مستضعفین و آن معلمی که زندگی و عم
وان اصلی ترین معیار حرکتها و برنامهها
عن
راسر درس و تعهد و مسئولیت بود با شروع
دهی��م و به عبارت دیگر با زبان و عمل
س
قرار
طئه ی مش��ترک استکبار صدام و منافقین
ش��ر و مبلغ فرهنگ اسالم مورد نظر امام و
تو
نا
ایفای نقش��ی که سالها انتظارش را می
رهبر خویش باشیم.
برای
��ید فرصت را غنیمت شمرد و بی درنگ
انشااهلل
کش
می راسخ س��فر نهایی خویش به سوی
با عظ
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