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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 تنگه مرصاد

خلبان . برويد شروع كنيد به زدن تا بقيه هم برسند. اينها را مي بينيد؟ اينها دشمنند«: به خلبان گفتم«

من يك دفعه داد و بي دادم بلند . ديدم هر دوي شان برگشتند. هاي دو تا كبراها رفتند به طرف ستون

 »چرا برگشتيد؟: شد، گفتم

 »چي چي بزنيم اينها رو؟. ما رفتيم جلو، ديديم اين ها همه خودي اند! بابا«: گفتند

خوب اينها ايراني بودند، ديگه مشخص بود كه ظاهرًا مثل خودي ها بودند و من هر چه سعي داشتم به 

اه نه بابا، خودي را بزنيم؟ براي ما مسأله دارد؛ فردا دادگ« :گفتند. اينها منافقند! آنها بفهمانم كه بابا

 » .بنشين زمين«: گفتم. آخر عصباني شدم. انقالب، فالن

متري ستون زرهي نشسته ايم و ما هم پياده شديم و من به  500ديديم حدودًا . او هم نشست زمين

كالهم را هم انداخته بودم توي . خاطر اين كه درجه هايم مشخص نشود، از اين بادگيرها پوشيده بودم

 .  ...عصباني بودم. هلي كوپتر

. منافقين مثل اينكه متوجه بودند كه ما داريم بحث مي كنيم راجع به اينكه مي خواهيم بزنيم آنها را

اگر من مي خواستم . حاال من خودم توپچي بودم. منافقين سر لوله ي توپ را به طرف ما نشانه گرفتند

اينها مثل اين كه . مي شود زدبزنم، با اولين گلوله، مغز هلي كوپتر را مي زدم؛ چون با توپ خيلي راحت 

متري ما كه به زمين خورد، من خوش حال شدم؛ چون دليلي آمد كه اينها  50گلوله، . وارد نبودند، زدند

 » ديدي خودي ها را؟«: گفتم. خودي نيستند

 » .به علي قسم االن حسابش را مي رسيم«: اينها بچه ي كرمانشاه بودند؛ با لهجه ي كرمانشاهي گفتند
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اولين راكتي كه زد، كار خدا بود، اولين راكت خورد به . جايتون خالي. هلي كوپتر شدند و رفتند سوار

بعد هم اين گلوله ها كه داخل بود، مثل آتشفشان مي رفت . خود ماشين منفجر شد. ماشين مهمات شان

0F» .باال

1 

 *** 

ر شعارهاي جذاب و انتخاب اين سازمان به خاط. تشكيل شد 1344سازمان مجاهدين خلق ايران در سال 

مشي مسلحانه در مبارزه با رژيم شاه و متعاقبًا انجام چند ترور از عوامل نه چندان مطرح رژيم، به عنوان 

 . يك تشكيالت انقالبي در ميان گروهي از جوانان، جا باز كرد

شيوه ي علمي در رهبران سازمان با اعالم اين نظر كه ايدئولوژي اسالمي در ارائه ي يك  1348در سال 

مبارزه، ناتوان است، مطالعه ي كتاب هاي غير اسالمي از جمله كتب ماركسيستي را به اعضاء سفارش 

همين التقاط فكري . از آن تاريخ به بعد رگه هاي التقاط در تفكر، در سازمان واضح تر نمود كرد. كردند

ده، ماركسيست شوند و از سازمان كناره باعث شد كه برخي اعضاي باالي سازمان، علنًا اعالم ارتداد كر

گروه اندكي هم كه از نيروهاي مسلمان و متعهد بودند توسط خود سازمان به شهادت رسيدند و . بگيرند

آنان، جوانان را با شعارهاي . آن چه ماند، سازماني بود با ظاهري اسالمي و عمل كردي ماركسيستي

 . اي ماركسيستي، از آنها عناصري التقاطي مي ساختنداسالمي و مذهبي جذب كرده و بعد با آموزش ه

تعدادي از افراد سازمان پس از دستگيري اعدام شدند و تعدادي  1353تا  1350در فاصله ي سالهاي 

او به دليل . در ميان دستگيرشدگان جواني بود به نام مسعود رجوي. نيز به سازش با رژيم تن دادند

اعضاي ديگر سازمان، مورد لطف شاه قرار گرفت و حكم اعدام وي لغو همكاري اش با ساواك و لو دادن 

 . شد؛ در حالي كه تعداد زيادي از هواداران به جوخه هاي اعدام سپرده شدند

                                                           
 . ، عمليات مرصاد از زبان سپهبد شهيد علی صياد شيرازی۲۹ماهنامه ی کوثر، شماره ی  - ۱
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روزهاي اوج خود ) ره(كه مبارزات ملت مسلمان ايران به رهبري امام خميني  1357و  1356در سالهاي 

در راهپيمايي . بود كه رهبري مبارزات را به خود منسوب نمايدرا مي گذراند، اين سازمان، در پي آن 

هاي ميليوني مردم، ناگهان پالكاردهايي با آرم و عنوان سازمان به اهتزاز درمي آمد و مردم كه آگاهي 

بر روي بيشتر ديوارهاي شهرهاي بزرگ، . خاصي نسبت به سازمان نداشتند، واكنشي نشان نمي دادند

همين فعاليت . در آن زمان، كمتر كسي متوجه افكار پليد آنان بود. ك شده بودعكس و آرم سازمان ح

هاي تبليغي سبب شد كه در آستانه ي پيروزي انقالب، تعداد قابل توجهي از جوانان، بدون شناخت 

 . واقعي، وارد اين سازمان شدند

ي ارتش آغاز شده بود، كه حمله به پادگان ها 1357بهمن  22تا  20در روزهاي پيروزي انقالب يعني 

در زماني كه مردم براي مبارزه با عوامل رژيم، . تمام تالش منافقين، جمع آوري و مخفي كردن سالح بود

 . نيازمند به سالح بودند، آنها به پر كردن انبار مهمات خود مشغول بودند

فقيه، ناسازگاري خود را  سازمان منافقين بعد از پيروزي انقالب با مخالفت با قانون اساسي و اصل واليت

موضع گيري ها، تجمعات چند هزار نفره، سخنراني ها، صدور اعالميه ها و . با نظام و امام، علنًا آغاز نمود

مخالفت شديد با دكتر بهشتي به عنوان سمبل مديران خط امام، حمايت از غائله هاي كردستان، گنبد، 

 . عاليت هاي ضد نظام سازمان بودخلق بلوچ و خلق عرب در نواحي مرزي، از جمله ف

با آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران، اين سازمان با صدور اطالعيه، آمادگي خود را براي اعزام به 

آنها به جاي ياري . جبهه با پيش شرطهايي اعالم كرد و تعدادي از عناصر خود را به جبهه اعزام نمود

بعثي ها پرداختند كه ضربات اطالعاتي جبران ناپذيري را رساندن به رزمندگان اسالم، به جاسوسي براي 

 . بر جمهوري اسالمي وارد آوردند
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و مسئولين تابع خط امام، اين سازمان به ) رئيس جمهور وقت(با بروز اختالفات سياسي ميان بني صدر 

به . شد از مقام خود عزل و بالفاصله مخفي 1360بني صدر در خرداد ماه . حمايت از بني صدر پرداخت

دنبال اين مسئله، سازمان با برگزاري يك راهپيمايي مسلحانه ي چند هزار نفري در خيابان ولي عصر 

. بود 1360آن روز، روز سي ام خرداد سال . تهران، رسماً به جمهوري اسالمي اعالن جنگ داد) عج(

كردند و تعداد زيادي از منافقين در آن روز ده ها نفر از مردم بي گناه را به شهادت رسانده و زخمي 

 . خودروها و اماكن مردم را به آتش كشيدند

در آن . روز، صحنه ي زد و خورد اعضاي سازمان با مردم و نيروهاي سپاه بود 3خيابان هاي تهران تا 

شب،  9و در ساعت  1360در تاريخ هفتم تيرماه . روزها تهران، در آتش ترور و انفجار مي سوخت

جمهوري اسالمي واقع در سرچشمه ي تهران، توسط يكي از نفوذي هاي سازمان  ساختمان مركزي حزب

 . تن از مسئولين كشور به شهادت رسيدند 72در اين انفجار، آيت اهللا بهشتي و . منفجر شد

يك روز قبل از آن، حضرت آيت اهللا خامنه اي كه در آن زمان نماينده ي حضرت امام در وزارت دفاع 

ان بودند با انفجار يك بمب جاسازي شده در يك ضبط صوت در مسجد ابوذر تهران و امام جمعه ي تهر

 . در اين ترور، دست راست ايشان براي هميشه معلول شد. زخمي و راهي بيمارستان شدند

، بني صدر و رجوي با همكاري عوامل نفوذي در فرودگاه مهرآباد، موفق به فرار 1360در اواسط تيرماه 

 . از كشور شدند

از اين زمان به بعد، سازمان وارد مرحله ي تازه اي از عمليات هاي نظامي و ترور شد كه به برخي از آنها 

 : اشاره مي شود
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انفجار ساختمان نخست وزيري و شهادت محمدعلي رجايي و محمدجواد باهنر، رئيس جمهور و  -1

 . 1360شهريور  8نخست وزير وقت در 

ي و اشرفي اصفهاني، ائمه جمعه ي شيراز، يزد، تبريز و ترور آيت اهللا دستغيب، صدوقي، مدن -2

 . كرمانشاه

 . ترور آيت اهللا قدوسي، دادستان كل انقالب -3

منزل حضرت امام در جماران كه در حين انتقال مواد منفجره برنامه ريزي به منظور انفجار  -4

 . كشف شد

مي، مانند نانوا، دوره گرد ترور صدها نفر از مردم بي گناه به بهانه ي طرفداري از جمهوري اسال -5

 ... و 

هر روز تعدادي از اين خانه ها . منافقين در قالب خانه هاي تيمي به طور مخفيانه فعاليت مي كردند

، تحت تأثير كشته شدن موسي خياباني 1361باألخره در فروردين ماه . كشف و منهدم مي گرديد

مي، سازمان، دستور خروج اعضايش را از ايران و نيز سياست هاي امنيتي جمهوري اسال) جانشين رجوي(

 . صادر كرد

كشورهاي اروپايي كه با ايران خصومت داشتند، از آنها استقبال كردند و در نهايت اين صدام بود كه در 

آنها را پذيرفت و با در اختيار قرار دادن پادگان و امكانات و تجهيزات مناسب، از آنها به  1365سال 

 . عليه جمهوري اسالمي استفاده نمود عنوان اهرم فشار
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عمليات نظامي عليه مواضع دفاعي ايران، نفوذ در سازمان هاي نظامي و اطالعاتي در جبهه و پشت جبهه، 

جاسوسي، نفوذ در بين آزادگان و عمليات سركوب مردم عراق از جمله خدمات اين سازمان به رژيم 

 . بعثي بود

 فصل دوم 

نزديك به . اردوگاه منافقين در عراق غرق در شادي و شور بود 1367داد ماه غروب روز يكشنبه دوم مر

همه چيز مرتب و . نفره آماده ي فتح تهران مي شدند 150تيپ  32پنج هزار نيروي مسلح در قالب 

سازمان ملل را پذيرفته بود  598جمهوري اسالمي چند روز قبل، قطعنامه ي . طبق برنامه پيش مي رفت

م رهبران منافقين نشانگر انهدام سازمان رزمي و از بين رفتن پشتوانه ي مردمي نظام و اين به زع

جمهوري اسالمي ايران بود؛ بنابراين مي توانستند با وارد آوردن يك ضربه ي نظامي كارآمد، كار نظام 

 . اسالمي را يكسره كنند

رجوي سخنراني مي . د گرفتاعالم شد كه مسعود رجوي خود، فرماندهي كل عمليات را بر عهده خواه

كرد؛ از پيروزي و فتح مي گفت و از درهم پاشيدگي رژيم جمهوري اسالمي و مدام با تشويق سربازانش 

و فرياد شادي از » جمع بندي صحبت هايم، در تهران«در پايان هم اعالم كرد كه . روبه رو به مي گشت

 . هر طرف به آسمان رفت

رزي ايران را شكسته و تا سرپل ذهاب پيش مي رود؛ آنگاه نيروهاي طبق برنامه، ارتش عراق، خطوط م

سازمان، عمليات خود را به سمت كرمانشاه آغاز مي كنند؛ همچنين نيروي هوايي عراق تعهد مي كند كه 

در اين ميان تجهيزات اهدايي . تا پايان عمليات پوشش هوايي الزم را براي نيروهاي پياده تأمين نمايد

 : فقين بسيار قابل توجه بودصدام به منا
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ميلي متري، سي قبضه  80صد و بيست دستگاه تانك، چهارصد دستگاه نفربر، نود قبضه خمپاره انداز 

ميلي متري، هزار قبضه تيربار كالشينكف،  400ميلي متري، صد و پنجاه قبضه خمپاره انداز  122توپ 

تانك هايي كه در اختيار آنان قرار . وميلي متري و صد دستگاه كاميون و خودر 106سي قبضه توپ 

 120اين تانك ها با چرخ هاي الستيكي و سرعتي معادل . و ساخت برزيل بود» دجله«گرفته بود، نامش 

كيلومتر در ساعت از قدرت مانور بااليي برخوردار بودند؛ همچنين بيشتر خودروها مجهز به دو باك بود 

 . ردندليتر بنزين را حمل مي ك 220كه مجموعاً 

جدول زمان بندي مسير . و هدف نهايي آن تسخير تهران ظرف دو روز بود» فروغ جاويدان«نام عمليات، 

 : حركت، تسليم فرماندهان تيپ شد

 زمان ورود به منطقه رديف

 3/5/67بامداد  4ساعت  بيدار باش 1

 3/5/67صبح  6ساعت  شروع حركت و ستون بندي 2

 3/5/67صبح  8ساعت  يعبور از مرزهاي بين الملل 3

 3/5/67بعدازظهر  4ساعت  آرايش در خط عراق و شكستن و عبور از خط 4

 3/5/67شب  5/8ساعت  اسالم آباد 5

 3/5/67شب  12ساعت  باختران 6

 4/5/67صبح  4ساعت  همدان 7
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 4/5/67صبح  10ساعت  قزوين 8

 4/5/67بعدازظهر سه شنبه  4ساعت  تهران 9

 : محور براي عمليات در نظر گرفته شد و فرماندهان هر محور معرفي شدند 5بر همين اساس 

 .مهدي براتي؛ فرمانده محور اول و مسئول تسخير اسالم آباد -1

 . ابراهيم ذاكري؛ فرمانده محور دوم و مسئول تسخير كرمانشاه -2

 . محمد مهدوي؛ فرمانده محور سوم و مسئول تسخير همدان -3

 . چهارم و مسئول تسخير قزوين مهدي افتخاري؛ فرمانده محور -4

 . محمد عطايي با معاونت مهدي ابريشم چي، فرمانده محور پنج و مسئول تسخير تهران -5

همچنين ثريا شيري به عنوان مسئول كل تداركات، محور علي جابرزاده انصاري، مسئول تبليغات، محمد 

به . سئول دفتر انتخاب گرديدندسيدالمحدثين، مسئول كل سياسي و شهرزاد حاج سيد جوادي به عنوان م

اين دفترچه حاوي اسامي، تلفن و آدرس عوامل . هر يك از فرماندهان محور، دفترچه اي تحويل شد

داخلي در هر شهر بود و مقرر شد كه بالفاصله بعد از تسخير شهر با اين عوامل ارتباط و همكاري 

 . صورت گيرد

اق از مرز خسروي گذشت و به طرف سرپل ذهاب ، ستون نف1367سحرگاه روز دوشنبه سوم مرداد 

نيروهاي عراقي در روزهاي گذشته شهرهاي قصرشيرين، گيالن غرب و سرپل ذهاب . ادامه ي مسير داد

قطاري از تانك، كاميون، خودروهاي بسيار مجهز و تريلي هاي . را اشغال كرده و منطقه در دست آنها بود

نيروي موجود در اردوگاه،  5500از ميان . به حركت درآمدحامل سوخت و مهمات در جاده ي آسفالت 
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نفر وارد مرزهاي جمهوري اسالمي شده بودند تا فردا غروب، جشن پيروزي را در نزديك به پنج هزار 

رجوي تأكيد كرده بود كه نيروهاي مسلح ايران از هم پاشيده و هيچ مانعي . ميدان آزادي تهران بگيرند

ت؛ براي همين بايستي به سرعت از طريق جاده هاي آسفالت خود را به جدي بر سر راه ستون نيس

 . كرمانشاه، همدان و بعد تهران برسانيد

همه ي . بر روي تمام خودروها آرم سازمان به همراه تصاوير مسعود و مريم رجوي به چشم مي خورد

هر خودرو دو . شناسايي كنند نيروها بازوبند سفيد داشتند تا در هياهوي درگيري هاي احتمالي، يكديگر را

برداشتن پرچم سمت راست، به معناي اتمام سوخت و برداشتن . پرچم كوچك در دو سمت خود داشت

 . پرچم سمت چپ، به معناي نقص فني خودرو بود

به دستور رجوي، زنان و شوهراني كه هر دو در عمليات حضور داشتند از يكديگر جدا و در تيپ هاي 

شدند؛ همچنين دختران و پسراني كه داراي روابط جنسي بودند از هم دور شده تا  مختلف به كارگيري

 . با كشته شدن يكي از آنها، ديگري دچار افت روحي نشود

منافقين به سرعت و در كمال امنيت به سرپل ذهاب مي رسند، افسران اشغالگر عراقي از آنها استقبال 

عراقي ها اعالم مي كنند كه منطقه ي غربي . ي گيردمي كنند و همانجا آخرين هماهنگي ها صورت م

پيش رفته و بعد ادامه ي مسير » كرند«تنگه ي پاتاق در دست ماست و شما مي توانيد به راحتي تا 

 . بدهيد

فرماندهان منافقين در مورد پوشش هوايي و آتش توپخانه ي عراق، تذكر داده و عراقي ها قول مساعد 

يگانهاي توپخانه ي ارتش عراق با اجراي آتش، مواضع  14:30س ساعت مقرر مي شود رأ. مي دهند

 . منافقين، عمليات خود را آغاز كنند 15:30نيروهاي ايراني را منهدم كرده و در ساعت 
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توپخانه ي ارتش عراق و جنگنده ها و هلي كوپترهاي پيشرفته ي آن، تنگه ي پاتاق  14:30رأس ساعت 

يك ساعت تمام، باراني از موشك و گلوله بر سر مردم بي . ن گرفتندو اطراف آن را زير آتش سنگي

اندك نيروهاي مستقر در منطقه نيز تحت تأثير . گناهي كه در روستاها زندگي مي كردند، باريدن گرفت

 15:30را از دست داده و از نظم سازماني خود خارج شدند و باألخره در ساعت اين آتش، ابتكار عمل 

 . يات فروغ جاويدان توسط مسعود رجوي صادر شدفرمان آغاز عمل

 فصل سوم 

، اولين تانكهاي عراقي با آرم سازمان منافقين وارد 30/18و در ساعت  1367غروب روز سوم مردادماه 

 : ابوالفضل مي نويسد 57عمليات لشكر  –حميد قبادي از نيروهاي واحد اطالعات . شهر كرند شدند

با اين كه . مردم هنوز نمي دانستند دشمن در چند صدمتري آنهاستاكثر . وارد شهر كرند شديم«

بچه هاي سپاه كرند به . صداي شليك ها و انفجارات را مي شنيدند اما كسي منتظر چنين وضعيتي نبود

مي دانستم كه دشمن به هنگام ورود به شهر حتماً . سرعت در حال آماده شدن و مقابله با دشمن بودند

اطالعات  –بچه هاي حفاظت . فكر مي كردم انتهاي پيش روي آنها، كرند باشد. د شددقايقي معطل خواه

از شهر كرند ) كاسكاول(در حال صحبت بوديم كه ديدم يك خودرو زرهي ... لشكر خودمان را ديدم

روي آن، . صدمتري ما روي جاده ي آسفالته ترمز كرد. خارج و به سمت اسالم آباد در حركت است

به محض توقف، يكي از سرنشينان آن شروع به صحبت كردن با . ايران نصب شده بودپرچم سه رنگ 

اطالعات  –با بچه هاي حفاظت . احساس كردم از بچه هاي ارتش است و خبر جديدي دارد. مردم كرد

 . به طرف خودرو رفتيم تا بلكه بتوانيم از اطالعات آنها استفاده كنيم

متري آن ترمز كردم و پياده  5وقتي آن را رد كردم و در . آمدم وقتي روي جاده رسيدم، به سمت تانك

ديدم آن مرد، . با ابراهيمي به سمت آنها حركت كرديم. شدم، برادر دريكوند هم پشت تانك ترمز كرد
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ناگهان متوجه شدم . بيشتر جلو رفتم؛ به حدي كه دستم را به بدنه ي زرهي زدم. فارسي صحبت مي كند

در يك لحظه، تمام ابهامات برايم روشن . ود رجوي و مريم رجوي زده شده استروي تانك، عكس مسع

من و حميد ابراهيمي بدون آمادگي در يك صحنه اي وارد شديم . شد و فهميدم كه آنها منافقين هستند

 . در همين لحظه دريكوند هم كه متوجه شده بود، كمي عقب تر رفت. كه گذر از آن، بسيار مشكل بود

. حال حركت بوديم، خدمه ي تانك متوجه شدند كه زير پيراهنم يك قبضه ي كلت دارموقتي در 

. با خودش داشت 45حميد ابراهيمي هم يك كلت كاليبر . برآمدگي لباسم نشان مي داد كه مسلح هستم

ديگري هم با اسلحه ي كالش تا كمر داخل . يك نفر از آنها پشت تيربار و انگشتش روي ماشه بود

كسي كه پشت تيربار بود جواني بود با ريش تراشيده و . و محيط اطراف را كنترل مي كرد زرهي بود

 » .دست ها باال، اسلحه هايتان را بيندازيد«: يك دفعه با عصبانيت داد زد. سبيل پرپشت

 » .اسلحه ندارم«: گفتم

 » .اسلحه هايتان را بياندازيد«: فرياد كشيد

با اين كه . كت كنيم تا شايد روزنه اي براي مقابله با آنها پيدا كنيمبا حميد سعي كرديم در دو جهت حر

در يك لحظه، . لوله ي تيربار را به سمت من چرخاند. يك متر يا دو متر بيشتر با جاده فاصله نداشتيم

در همان لحظات اول . من و حميد به صورت مخالف هم حركت كرديم كه ناگهان صداي رگبار بلند شد

مي مورد هدف قرار گرفت و دقيقًا ديدم كه چه گونه لباسهايش پاره پاره مي شود و بدنش حميد ابراهي

1F» ...حميد همان جا افتاد . رگبار، تمام سينه او را سوراخ سوراخ كرد. شكاف برمي داشت

2 

                                                           
 . ۳۸۴تا  ۳۸۲هم مرز با آتش، حميد قبادی، صص  - ۲
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منافقين بعد از تصرف كرند، در محل سپاه اين شهر تجمع كرده و به سخنراني مسعود رجوي گوش 

مهمترين شهر، قبل از كرمانشاه، اسالم آباد . د از توقف كوتاهي راهي شهر اسالم آباد شدنددادند و بع

وجود . بود و تصرف آنجا مي توانست اثرات روحي و رواني مهمي براي نيروهاي منافق داشته باشد

يت اين بر اهم تعدادي زيادي از مراكز نظامي و پشتيباني رده هاي مختلف ارتش و سپاه در اسالم آباد،

 .شهر، افزوده بود

عوامل داخلي آنها . اسالم آباد پس از مقاومت هاي پراكنده به اشغال منافقين درآمد 21:30در ساعت 

. قبًال روحيه ي مردم را متزلزل ساخته بودند و مردم بيشتر به فكر نجات خانواده و اموال خود بودند

اللهي و مدافع نظام را كه قبالً شناسايي كرده منافقين در همان ابتداي ورود، تعدادي از مردم حزب 

تعدادي از . بودند دستگير و در مأل عام، اعدام و جنازه ي آنها را به تير برق و درختان آويزان كردند

 . افراد سپاه نيز دستگير و فوراً تيرباران شدند

تن از رزمندگاني  30» داسالم آبا«در بيمارستان امام خميني . آنها به مجروحان جنگي نيز رحم نكردند

كه در جبهه هاي جنگ با عراق مجروح و بستري بودند توسط منافقين به فجيع ترين شكل ممكن به 

آنها يكي از مجروحان را كه قصد مقاومت كرده بود، در محوطه ي بيمارستان، با ريختن . شهادت رسيدند

 . بنزين بر روي بدنش، به آتش كشيدند و زنده زنده سوزاندند

بر سقوط اسالم آباد و جو سازي هاي رواني راديو منافقين و نيز عوامل داخلي آنها، شهر كرمانشاه را خ

در اضطراب و دلهره فرو برده بود و مردم به سرعت در حال خروج از شهر بودند و ترافيك ماشين ها و 

گاههاي بسيج محالت نيز تالش هاي پاي. افراد پياده اي كه قصد خروج از شهر را داشتند خيره كننده بود

راديو منافقين اعالم مي كرد كه به محض تصرف كرمانشاه . تأثير چنداني در آرام كردن مردم نداشت

 . اعالم حكومت مي كنيم و طرفداران جمهوري اسالمي را به خاك و خون مي كشيم
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آنها طبق برنامه بايستي . اد، بالفاصله به حركت خود ادامه دادستون منافقين پس از تسخير اسالم آب

فرار مردم از . در كرمانشاه مي بودند؛ اما اولين مشكل جدي براي آنها خودنمايي كرد 24رأس ساعت 

اسالم آباد، ترافيك و راه بندان سنگيني ايجاد كرده بود و آنها نمي توانستند با سرعت و انسجام به 

بامداد روز چهارم  2با بررسي اوضاع، تسخير كرمانشاه به ساعت . ده ادامه دهندحركت بر روي جا

 . مرداد موكول شد

زمين گير شدن منافقين در دشت حسن آباد، موقعيت مناسبي را براي نيروهاي خودي به وجود آورد تا 

 . با جمع آوري يگان هاي پراكنده در منطقه، از پيش روي دشمن جلوگيري كنند

شهر كرمانشاه، جلسه اي با حضور حجه االسالم و المسلمين هاشمي ) ع(رستان امام حسين در بيما

در . برگزاري جلسه در بيمارستان به دليل حفظ مسائل امنيتي صورت گرفته بود. رفسنجاني تشكيل شد

 آن جلسه، فرماندهان ارشد نظامي از جمله سرهنگ صياد شيرازي به عنوان نماينده ي امام در شوراي

حضور آقاي هاشمي با چهره اي . عالي دفاع و نيز علي شمخاني، جانشين فرمانده كل سپاه حضور داشتند

كيلومتري  34در پايان مقرر گرديد كه تنگه ي چهارزبر در . موجب آرامش حاضران در جلسه شدآرام، 

ودن شيارها و ارتفاعات اين تنگه به دليل دارا ب. كرمانشاه به عنوان خط اصلي پدافند انتخاب و تقويت شد

 . مناسب، بهترين نقطه براي جلوگيري از حركت منافقين بود

بيشتر يگان هاي رزمي جمهوري اسالمي در جبهه هاي جنوب درگير بودند و اكنون با نيروهاي پراكنده 

ر شوشتري، ناصح، كوثري و نوري از فرماندهان حاضر د. بايستي در مقابل خائنين به ملت ايستادگي كرد

 . آنها مأمور شدند تا بخشي از نيروهاي خود را به منطقه ي عملياتي منتقل كنند. منطقه بودند

اما در تنگه ي چهارزبر، اوضاع عجيبي بود؛ لودرها و بلدوزرها به سرعت در عرض جاده يك خاكريز 

پشت خاكريز زدند و نيروهاي پراكنده اي كه بعضي از آنها چندان به استفاده از سالح آشنا نبودند 
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ميلي متري نيز در تنگه مستقر شدند؛  60و  80و  120تعدادي خمپاره انداز . شروع به حفر سنگر كردند

ملحق شدن برخي از نيروهاي لشكر . اما اين وضعيت براي مقابله با ستون مجهز منافقين كفايت نمي كرد

و تيپ ) ص(محمد رسول اهللا  27از طرفي لشكر . سپاه، وضعيت را بهبود بخشيد) ع(انصارالحسين  32

 27محمدرضا مهرانديش از رزمندگان لشكر . نيز در پي انتقال سريع نيروهاي خود بودند) ص(نبي اكرم 

 : مي نويسد

بعدازظهر كه داشتيم سالح و تجهيزات تحويل مي گرفتيم، هواپيماهاي دشمن دوكوهه را به راكت «

ده؛ اما اراده ي خدا اين گونه بود كه هيچ يك از راكت ها دود و گرد و خاك همه ي فضا را پوشان. بستند

 . به محل تجمع نيروها اصابت نكرد

خبر اشغال شهر . در شرايطي كه حواسمان به اين انفجارها بود، راديو خبر ناگوار ديگري را پخش كرد

منطقه بي تابي واقعاً خونمان به جوش آمده بود و براي حركت به آن . اسالم آباد به وسيله ي منافقين

 . مي كرديم

. در محوطه ي زمين صبحگاه پادگان به زمين نشستند» هلي كوپتر شنوك«چند دقيقه پيش دو فروند 

االن از همين . شايع شد كه گردانهاي حمزه، مسلم و مقداد قرار است عازم منطقه ي اسالم آباد شوند

فكر مي كنم كه آيا در شرايطي كه قطع جايي كه نشسته ام به هلي كوپترها چشم دوخته ام و به اين 

2F» .نامه ي پايان جنگ را پذيرفته ايم، دوباره شب عمليات را تجربه خواهيم كرد

3 

 فصل چهارم 

                                                           
 . ۱۱۷زندگی در ارتفاعات، محمدرضا مهرانديش، ص  - ۳
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، تنگه ي چهارزبر آرام بود؛ اما همه مي دانستند كه اين 1367سحرگاه روز سه شنبه چهارم مرداد 

ود را به تنگه رسانده بودند، بر روي رزمندگاني كه خ. سكوت، مقدمه ي يك طوفان خونين است

همه . ارتفاعات دو سمت جاده و نيز پشت خاكريزي كه بر روي جاده احداث شده بود جاي گرفته بودند

هر چه قدر كه رزمندگان . هيچ كس جز خدا نمي دانست كه چه خواهد شد. چشم ها به سياهي جاده بود

رام و قرار نداشتند، در انديشه ي فرماندهان مستقر در در اشتياق رويارويي با منافقين و سركوب آنان آ

منطقه، امواج نگراني در جريان بود و فقط يك چيز به آنان آرامش مي داد و آن ياري خداوند و 

آري خدا نمي گذارد كه . دعاهاي مخلصانه ي امام و مادران دل شكسته ي شهدا. امدادهاي غيبي او بود

خون دل خوردن هاي سوزناك، به وسيله ي گروهي بوالهوس بر باد ثمره ي آن همه خون هاي پاك و 

 . رود

ناگهان همهمه اي در ميان نيروها جريان يافت؛ آري، آمدند؛ سپاه ابرهه اي كه قصد انهدام كعبه ي 

ابتدا تانك ها و توپ ها، ارتفاعات اطراف تنگه را زير آتش گرفتند و متقابالً رزمندگان . ايمان را داشت

بعد از چند دقيقه ستون از حركت . با آتش شديد سالح هاي سبك ستون منافقين را هدف گرفتنداسالم 

غالمرضا . اگر آنها از تنگه مي گذشتند آن مي شد كه مي خواستند. لحظه هاي حساسي بود. ايستاد

 : يزداني در خاطراتش مي نويسد

ش ستون در حال حركت بود، چند يك خودروي، استيشن سپردار به رانندگي يك دختر كه در پيشاپي«

بار به سرعت به طرف خاكريز آمد كه احتماًال به منظور روحيه دادن نيروهايش اين كار را مي كرد؛ ولي 

در آخرين دفعه با سرعت به جلو آمد و با شدت خودروي . هر بار با شدت آتش تيربارها متوقف شد

زياد بود به هوا رفت و وارونه روي كف  خود را به خط زد كه در برخورد با خاكريز چون سرعتش

بالفاصله . يكي دو نفر هم از آن خارج و فرار كردند. نفر از سرنشينان آن كشته شدند 2خيابان افتاد و 
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چند نفر از نيروهاي در خط، به سرعت به طرف خودرو رفته و تعدادي سالح و بي سيم و مقدار زيادي 

در بين اين . ص بود از ماشين بيرون آوردند و تحويل دادندنقشه و مدارك كه در داخل ساكهاي مخصو

مدارك كه بالفاصله آنها را بررسي كرديم، مدارك جالبي پيدا شد؛ از جمله يك دفترچه حاوي اسامي، 

تلفن و آدرس تعداد زيادي از عوامل داخلي منافقين بود كه در شهرهاي مسير حمله آنها در داخل 

3F» .مدان، قزوين، تهران و مشهد و شيراز با آنها همكاري داشتندكشور، از جمله كرمانشاه، ه

4 

حاال يك . نيروهاي عقب مانده ي منافقين نيز به ستون متوقف شده، ملحق شدند. هوا روشن تر شد

، خودروهاي سنگين حامل مهمات و 106كيلومتر، مسلح به توپ، تانك، نفربر، تفنگ  4ستون به طول 

 . يكي، تمام جاده ي دشت حسن آباد را پوشانده بودساير ادوات نظامي و لجست

همه در تكاپوي نبرد . و اكنون منافقين بيگانه پرست، بايستي تاوان جسارت و گستاخي خود را مي دادند

خلبانان . بودند كه ناگهان صداي اميدبخش هلي كوپترهاي هوانيروز همه ي نگاهها را به آسمان دوخت

جنگ تحميلي با شهيدان كشوري و شيرودي آغاز يني خود را در ابتداي شجاع هوانيروز كه افتخارآفر

سرهنگ خلبان نامدارفر از آن روز به ياد . كرده بودند اكنون آمده بودند تا حماسه اي ديگر بيافرينند

 : ماندني خاطره اي دارد

تيم آتش  تيمسار صياد شيرازي به طرف هلي كوپتر آمد و پس از احوال پرسي از من خواست كه يك«

بلند شديم، يك ) ع(همزمان با ما كه از پادگان امام حسين . كبرا را از پايگاه بخواهم و پرواز را آغاز كنيم

تيم آتش از پايگاه كرمانشاه بلند شد و در مسير اسالم آباد به هم ملحق شده و به طرف محلي كه 

 . پرواز كرديم. تيمسار صياد شيرازي دستور داده بود

                                                           
 . ۷۶و  ۷۵متر، غالمرضا يزدانی، صص  ۶جبهه ای به عرض  - ٤
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رسيديم به ايشان اطالع » چهارزبر«واز، تيمسار شيرازي از من خواست هر وقت به گردنه ي در طول پر

به «: ايشان بي درنگ گفت. به محض رسيدن، گردنه ي چهارزبر را به تيمسار شيرازي نشان دادم. بدهم

 »!ارتفاعات نزديك نشويد و به سمت چپ برويد

مت چپ گرفته و ده كيلومتر به سمت چپ رفتم تا به بي خبر از وضع گردنه ي چهارزبر، بالفاصله به س

در آنجا متوجه شدم ترافيك سنگيني در جاده است و خودروهاي زيادي در حال . ماهي دشت رسيديم

بالفاصله مسأله را به تيمسار صياد شيرازي اعالم كردم و ايشان پس از بررسي جاده از . تردد مي باشند

 . تمام خودروهاي جاده را بزنندمن خواست به تيم آتش دستور بدهم 

تيمسار آخه اينها مردم عادي اند، ما «: من به خيال اين كه مردم عادي در آن جاده تردد مي كنند، گفتم

 » ...كه نبايد مردم عادي را 

من به عنوان نماينده ي حضرت . اينها منافقين هستند«: تيمسار با عصبانيت وسط حرف من پريد و گفت

 » .ستور مي دهم كه آتش كنيد و همه ي اين خودروها را منهدم كنيدامام به شما د

با شنيدن اين جمله از تيمسار شيرازي، بالفاصله از تيم آتش خواستم تمام خودروهاي روي جاده را هدف 

 » .آخه اينها مردم عادي اند«: يكي از خلبانان كبرا هم كه موضوع را نمي دانست، گفت. قرار دهند

ناگهان آنها . براي خلبانان توضيح مي دادم، به خودروهاي روي جاده نزديكتر شده بوديم در حين اينكه

با ديدن اين . شروع به تيراندازي به طرف ما كردند و آتش خمپاره و پدافند خود را به طرف ما ريختند

شمن در وضع نه تنها من، بلكه هلي كوپترهاي كبرا هم متوجه موضوع شدند و پي بردند كه نيروهاي د

 . اين لباس، پيشروي نموده اند
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بالفاصله آتش كينه ي هوانيروز قهرمان، بخشي از آنها را به كام خود كشيد و پس از پايان مهمات، هلي 

4F» .تيم آتش، مجدداً وارد عمل شديم 4كوپترهاي كبرا به پايگاه برگشته و با 

5 

 . منافقين بود، رسيده بودند رزمندگان اسالم به اولين هدف خود كه متوقف ساختن نيروهاي

عصر همان روز جلسه اي در محل قرارگاه رمضان در كرمانشاه با حضور حجه االسالم والمسلمين هاشمي 

يگانهايي از سپاه از . در آن جلسه، طرح عمليات سنگين عليه منافقين بررسي شد. رفسنجاني تشكيل شد

و تيپ ) ص(، تيپ نبي اكرم )ص(رسول اهللا  محمد 27، لشكر )عج(تازه تأسيس ولي امر جمله لشكر 

مسلم ابن عقيل، مسئوليت نيروهاي زميني و نيروهاي هوايي و هوانيروز ارتش جمهوري اسالمي، پوشش 

 . هوايي عمليات را عهده دار شدند

در آن روز هواپيماهاي عراقي مرتب، شهر كرمانشاه را بمباران مي كردند تا از سازماندهي نيروهاي 

صداي شكستن ديوار صوتي توسط هواپيماهاي عراقي، جلسه ي مذكور . ي ايراني جلوگيري كنند رزمنده

 . را براي مدتي متوقف كرد

 فصل پنجم 

نيروي هوايي ارتش  4 –هنوز آفتاب روز پنجم مرداد ماه طلوع نكرده بود كه دو فروند فانتوم اف 

قف شده ي منافقين را به شدت بمباران جمهوري اسالمي از خطوط رزمندگان عبور كرده و ستون متو

در يك لحظه، ستون هاي دود و آتش از جبهه ي منافقين و غريو اهللا اكبر از بلندي هاي . كردند

بمباران چنان دقيق و موثر صورت گرفته بود كه تمام سازمان نظامي منافقين . چهارزبر، به آسمان رفت

                                                           
 . ۲۴۴و  ۲۴۳ه کوشش عليرضا پوربزرگ، صص سجيل آتش، ب - ٥
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براي هوانيروز، از چپ و راست، انبوه نفرات و تجهيزات چند لحظه بعد، جنگنده هاي ك. از هم فرو پاشيد

 : دشمن را مورد حمله قرار دادند

وسط جاده را نشانه گرفته و . دعايي را زير لب خوانده و شيرجه را شروع كردم. نوبت به من رسيده بود«

عد از پرتاب انفجارها يكي بعد از ديگري قوت قلبي به من داد و جلوتر رفتم و ب. دو راكت شليك كردم

بعد از اينكه . دو راكت ديگر، به سمت چپ چرخيدم و هلي كوپتر را از منطقه ي آتش دشمن دور كردم

خدا كمكم كرده بود و هدف ها را درست . دور زدنم را تكميل كردم، نتيجه ي آتش هلي كوپتر را ديدم

 . نشانه رفته بودم

 : يمسار عمو به گوشم رسيدنگاهم به جهنم سوزان منافقين بود كه صداي خلبان ت

 » .بچه ها يك بار ديگر. عالي بود«

گاهي از روي . شليك ديوانه وار منافقين به سمت ما ادامه داشت. بر روي گردنه ي چهارزبر رسيده بودم

استيصال با گلوله تانك، ما را هدف قرار مي دادند؛ اما خدا پشت و پناهمان بود و آنها به هيچ وجه نمي 

تنگه در آتش و دود غرق بود و ديد ما را نسبت به هدفها كم كرده بود؛ . گزندي به ما برسانندتوانستند 

ما از كوچك ترين نشانه اي كمك مي گرفتيم و هر آنچه در زير پايمان قرار داشت، به خاكستر تبديل 

 . مي كرديم

وشك يكي از هلي در لحظه اي كه در ميان آتش و دود، در صدد يافتن هدفي بودم، متوجه شليك م

وقتي به تانكر سوختي كه در وسط ستون زرهي منافقين قرار . با نگاهم آن را تعقيب كردم. كوپترها شدم

 . داشت، اصابت كرد، فريادي از خوشحالي كشيدم و در دلم به خلبان آن آفرين گفتم
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شتم را بر روي ماشه كاميون بزرگي را هدف قرار دادم و انگ. براي بار آخر، به طرف پايين شيرجه زدم

خود را آماده . گلوله هاي سرخ رنگي يكي پس از ديگري از كنار هلي كوپترم رد مي شدند. فشار دادم

كرده بودم تا در صورت شنيدن صداي غيرعادي، منطقه را ترك كنم؛ اما خوشبختانه هيچ اتفاقي نيفتاد و 

 . گلوله ها در اطرافم به خاموشي مي گراييد

5F» .ه سمت كاميون پرتاب كرده بودم، به هدف اصابت كرد و انفجار مهيبي رخ دادراكتي را كه ب
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كه در محور ) عج(عالوه بر لشكر ولي امر . آغاز شده بود» يا علي بن ابي طالب«با رمز » مرصاد«عمليات 

انشاه گردان از پاسداران كرم 3متشكل از ) ص(چهارزبر درگير بود، در محور اسالم آباد، تيپ نبي اكرم 

پيشاپيش آنان يك گردان از . به سرعت وارد اسالم آباد شدند) پاسداران سومار(و تيپ مسلم بن عقيل 

پاسداران اسالم آباد كه به شهر آشنايي كافي داشتند، به شهر نفوذ كرده و سازمان قواي منافقين را بر 

 . هم زدند

از سه راهي غرب اسالم آباد وارد ) ص( محمد رسول اهللا 27در محور جاده ي قالجه نيز نيروهاي لشكر 

 . آنها منافقين را دور زده و تلفات سنگيني از آنها گرفتند. نبرد شدند

ديگر راه براي فرار منافقين بسته شده بود و نزديك به پنج هزار نيروي متجاوز در محاصره ي تنگ 

 : وارد اسالم آباد شده بودحميد شفيعي از جمله رزمندگاني بود كه . رزمندگان گرفتار شده بودند

در طول جاده ي آسفالت، همه ي منافقين . صحنه هايي را ديديم كه در طول جنگ نديده بوديم... «

تو در اسالم آباد بمان و «: حاج قاسم به من گفت. خودمان را به اسالم آباد رسانديم. كشته شده بودند

تا به حال فرماندار نشده بودم، گشتي در شهر زدم من هم كه . به عنوان فرماندار، اين شهر را كنترل كن

                                                           
 . ۱۳۸و  ۱۳۷سيمرغ، به کوشش حجت شاه محمدی، سيد امير معصومی، صص  - ٦
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تازه فهميدم كه فرماندار امكانات . و به كمك بچه ها چند مغازه را كه آتش گرفته بود، خاموش كرديم

 . مي خواهد، چند پست نگهباني و گشت گذاشتيم

خيلي ترسيده بود . ودندسر يكي از چهارراه ها منافقي گير افتاد بود و از چهار طرف، او را محاصره كرده ب

با او كاري نداشته باشيد؛ اما كسي «: يك روحاني آمد و گفت. بچه ها به او حمله كردند. و جيغ مي كشيد

تعدادي نفربر برزيلي هم . شب در شهر خبري نبود؛ اما تا صبح گشت زدم 12ساعت . گوش نكرد

 . غنيمت گرفتيم

جاده كه مي رفتيم، دختران جوان منافق كشته شده در طول . آقاي محمدعلي نمازيان همراه من بود

6F» .برو روي اينها خاك بريز يا پتو بيانداز«: به آقاي نمازيان گفتم. بودند و يا خودكشي كرده بودند
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 : در اين ميان حوادث جالب و به ياد ماندني نيز رخ مي داد كه ضمناً متأثركننده نيز بود

يك دختر همشهري خودمان را كه در ميان منافقين بود، اسير  صبح بود كه بچه هاي لشكر، 10ساعت «

} ابوالفضل 57{زماني كه ماشاءاهللا بازگير كه از نيروهاي گردان ادوات لشكر . اتفاق عجيبي بود. مي كنند

بود، براي پاكسازي ساختمان كارخانه آرد نزديك سه راه اسالم آباد مي رود، يكي از منافقين به سمت او 

او هم كه يك قبضه ي مسلسل دوشكا بر روي خودروي تويوتا داشته، ساختمان را . مي كند تيراندازي

يكي از منافقين او را به اسم صدا مي زند كه . بازگير وارد ساختمان مي شود. زير آتش مي گيرد

 » .من اسير شما هستم. تيراندازي نكنيد. منم صبا! ماشاءاهللا«

                                                           
 . ۲۰۵و  ۲۰۴رندان جرعه نوش، به کوشش محمد دانشی، صص  - ۷
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و صبا در شهر پل دختر قبالً همسايه بودند و كامالً همديگر را مي جريان از اين قرار بود كه بازگير 

شوهر صبا هم در همين . شناختند؛ اما با گذشت زمان يكي راه انقالب مي گيرد و ديگري راه ضد انقالب

 . عمليات كشته شده بود

ح بود؛ اما از ناحيه ي دست و كتف و پاي چپ مجرو. صبح بود كه صبا را وارد اردوگاه كردند 11ساعت 

ميلي متري كار مي  122نيروي توپخانه بود و روي توپ . او را بازجويي كردم. جراحت عميقي نداشت

گفت كه در اين عمليات خودم، . از وضع خانواده اش سوال كردم... وظيفه اش گلوله بيار توپ بود. كرد

نفرمان در گردان مجزا 3ر ه. برادرم و شوهرم شركت داشتيم و حاال از وضعيت آنها هيچ خبري ندارم

سازمان مسئول نگهداري بچه گفت كه يك بچه ي چند ماهه دارم و تعدادي از زنان . خدمت مي كرديم

7F» .ها در عراق هستند

8 

در همان روز دو فروند هلي كوپتر عراقي در اطراف اسالم آباد بر زمين نشسته و جمعي از كادرهاي 

نيروهاي به جا مانده نيز برخي اسير شده، برخي خودكشي . داصلي سازمان را از معركه نجات مي دهن

كرده و گروهي نيز البه الي شيارها و ارتفاعات منطقه سرگردان مي شوند كه ظرف روزهاي آينده 

 . دستگير و باألخره دسته اي از آنها موفق به خارج شدن از مرزهاي جمهوري اسالمي مي شوند

متري جاده اسالم آباد تا تنگه ي چهارزبر نگاه مي كردي جز جنازه و كيلو 30حاال وقتي از باال به طول 

 . ادوات آتش گرفته و ستون هاي دود، چيزي نمي ديدي

 . عمليات مرصاد دو روز بعد هم ادامه يافت تا اين كه منطقه به كلي از لوث وجود منافقين پاكسازي شد

                                                           
 . ۳۹۱هم مرز با آتش، حميد قبادی، ص  - ۸
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ت صد در صد به پايان رفت، اما نمي توان از هر چند به لطف خداوند، اين عمليات به سرعت و با موفقي

آنها در واپسين . شهداي بزرگواري كه نقش اصلي را در پيروزي به دست آمده داشتند، يادي نكرد

 . روزهاي جنگ، با اهداي خون پاك خويش، وفاداري خود را به اسالم و امام خود به اثبات رسانيدند

در . نفر از آنان به اسارت درآمدند 1000كشته و بيش از  تن از منافقين 1600در اين عمليات بيش از 

. ميان كشته شدگان و نيز اسيران، چهره ي كادرهاي اصلي و فرماندهان تيپ هم به چشم مي خوردند

بالغ بر هشتاد درصد امكانات و تجهيزات آنان نيز به كلي منهدم و تعدادي نيز به غنيمت رزمندگان 

 . نها به عقب منتقل شدنددرآمد و فقط تعداد كمي از آ

اسالم آباد را طي مي كني،  –وقتي جاده ي كرمانشاه . اكنون، سالها از آن حماسه ي ماندگار مي گذرد

اين ساختمان در تنگه ي . جاده، يادمان شهداي عمليات مرصاد را مي بيني 34ميانه ي راه و در كيلومتر 

دان اين امت در نبرد با منافقين ضدخلق در تابستان چهارزبر احداث گرديده و يادآور فداكاري هاي فرزن

توسط امير سرافراز اسالم، شهيد صياد شيرازي بر  1371كلنگ اين يادمان در سال . مي باشد 1367

همزمان با سالروز عمليات مرصاد، با حضور خانواده هاي  1375زمين زده شد و در روز پنجم مرداد ماه 

وري و مردم استان كرمانشاه توسط سپهبد شهيد صياد شيرازي معظم شهدا، مسئولين لشكري و كش

 .افتتاح گرديد

تومان هزينه، توسط بنياد حفظ آثار  000/000/250متر مربع و با  1100اين يادمان با زيربناي تقريبي 

 . و نشر ارزشهاي دفاع مقدس طراحي و احداث گرديده است
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