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شهید »حاتم اســود محمد« ملقب به »ابومنتظر المحمداوی« در 
ســال 1967 میالدی در خانواده ای مذهبی در استان میسان به دنیا 
آمد. در اوایل دهه 80 میالدی به همراه خانواده اش به ایران مهاجرت 
کرد و در سال 1984 به نیروهای بدر پیوست. او در سال 1985 از سوی 
سرلشکر شهید سپاه بدر »ابومحمد الطیب« برای همکاری اطالعاتی 
در هور الهویزه برگزیده شد. بروز حادثه در سامرا و ایجاد مشکل در 
یکی از پاهایش مانع از ادامه فعالیت هایش نشد تا اینکه سرانجام در 

پنجم مرداد هر ســال، یادآور 
یکی از برگ های زرین تاریخ معاصر 
ایران است. روزی که در تقویم به 
نام »سالروز عملیات افتخار آفرین 
مرصاد)1367ه.ش(« ثبت شــده 
اســت. پنجم مرداد سال 67، به 
ظاهر یک روز اســت، اما خودش 
یک تاریخ است و الگویی است برای 
روزی  مقاومت.  جنبش های  همه 
که مردم ایران، یکی از دشــمنان 
اهریمنی خود را شکســت دادند. 
آنچه قبل از این حماســه بزرگ 

به مناسبت سالروز عملیات مرصاد

شکست منافقان، سرمشقی برای سرکوب داعش
تهیه و تنظیم: آرش فهیم

* بی بی سی هیچ گاه حاضر نشد از لفظ منافقین 
برای تروریست ها استفاده کند و به جای آن، عنوان 
جعلی »مجاهدین خلق« را برای آنها به کار می برد. 
بی بی سی امروز هم همین برخورد را در قبال داعش 

در پیش گرفته و به جای این عنوان از اصطالح 
دولت اسالمی استفاده می کند. بی بی سی همچنین 
در یکی از گزارش های خودش،  در قالب تریبونی 

برای دفاع از منافقین عمل کرده است.

شکل گرفت، شــباهت زیادی به 
ماجراهای این روزهای شام دارد. 
در آن روزگار نیــز همچون امروز، 
دولت های مخالف انقالب اسالمی 
و بدخواهان نظام نوپای جمهوری 
اسالمی که طی 10 سال، هر بار به 
ترفندی خواستند تا این انقالب و 
نظام مقدس برآمده از آن را به زانو 
درآورنــد، تو دهنی بزرگی ازملت 
تازه احیا شــده با دم مســیحایی 
امام خمینی)ره( خوردند. تا اینکه 
با توهم مضحکــی به نام »ارتش 
تا  خواســتند  ایران«  آزادیبخش 
انتقام همه شکست های قبلی خود 
را از ایرانیــان بگیرند. در نتیجه، 
مجموعه ای از تروریست های تشنه 
به خون انســان را با ســرکردگی 
آوردند  گردهم  منافقین  گروهک 
تا بلکه از این طریق بتوانند کشور 
ما را اشغال کنند. درست همچون 
دوران ما که نظام سلطه جهانی و 
مثلث شیطانی »آمریکا-اسرائیل-

انگلیس« با تجهیز مجموعه ای از 
تروریست ها تحت عنوان »داعش« 
در تالش است تا انتقام شکست های 

خود را از محور مقاومت بگیرد.
حمایت بی بی سی 

از منافقین
یکی از شــباهت های سازمان 
منافقین با داعــش، نوع مواجهه 
بی بی ســی با این دو جریان است. 
انگلیس، هیچ گاه  رســانه دولت 
حاضر نشد از لفظ منافقین برای 
تروریســت ها اســتفاده کند و به 
جای آن، عنوان جعلی »مجاهدین 
خلق« را برای آنها به کار می برد. 
بی بی سی امروز هم همین برخورد 
را در قبال داعش در پیش گرفته و 
به جای این عنوان از اصطالح دولت 
اسالمی استفاده می کند. بی بی سی 
از گزارش های  همچنین در یکی 
خودش، ســعی کــرده تظاهر به 
بی طرفی کند، اما در قالب تریبونی 
برای دفاع از منافقین عمل کرده 
است. به طوری که در این گزارش 
که در تاریخ 9مرداد ســال 91 در 
منتشر  فارسی  بی بی ســی  وبگاه 
اعضای  شــده، مدعیات دروغین 
ســازمان منافقین علیه کشور ما 

نشر یافته است. 
به طور مثال، در این گزارش، 
نوشــته منوچهــر هزارخانــی از 
نویسندگان نشــریه شورا )حامی 
ســازمان منافقیــن( در دفاع از 
عملیات فــروغ جاویدان )مرصاد( 
بازتاب داده شــده و این عملیات 
را »پاســخی سیاسی« به پذیرش 
قطعنامــه ۵9۸ از ســوی ایران 
به  معرفی کرده است. بی بی سی، 
نقل از این تروریست نوشته است: 
»هــدف رژیم از پذیرش قطعنامه 
پیش از هر چیز اجرای آتش بس و 
بسته شدن مرزها بود تا نیروهای 
ارتش آزادیبخش ملی امکان ورود 
به خاک میهن را پیدا نکنند.« او 
اجرای عملیات از طرف منافقین را 
برای آن دانست که »حساب جنگ 
از حساب درگیری  را  آزادیبخش 
رژیم با عــراق جدا کند« و افزود: 

»معنای عملیــات فروغ جاویدان 
اعالم همین موضع سیاسی بود. از 
این رو اجرای عملیات می بایست 
تابع الزام های سیاسی باشد، نه تابع 
مالحظات نظامی. یعنی می بایست 
به فوریــت و به هر قیمت صورت 

بگیرد«. 
بی بی ســی همچنین در ادامه 
ایــن گــزارش، مجــازات عوامل 
تروریســت که دستشان به خون 
هزاران انســان بی گناه آلوده بود 
را محکوم کرده اســت. این رسانه 

انگلیســی مدعی شــده که نظام 
جمهوری اسالمی به بهانه برگزاری 
عملیات به اصطالح فروغ جاویدان 
توسط منافقین، اقدام به مجازات 

مخالفان کرده است.
از تجاوز منافقین، تا تجاوز 

داعش
در همان زمان هم دولت های 
غربی از تجــاوز نظامی منافقین 

به کشــور ما حمایت می کردند. 
این گروهک، عــالوه بر دارا بودن 
پشــتیبانی همه جانبه رژیم بعث 
عــراق، حمایــت علنــی کنگره، 
ســنا و دولت آمریکا را نیز یدک 
می کشــید. در 30 خــرداد 67  
حــدود 13۸ نماینــده کنگره و 
نامه ای  طی  آمریکایی  14سناتور 
به »جورج شــولتز« وزیر خارجه 
وقت آمریکا اکیدا از وی خواستند 
کــه از گروهک منافقین در عراق 
حمایــت کند و »مروین دایملی« 
نماینده کنگره آمریکا نیز در روز 
دوشنبه ششم تیر67 در تظاهرات 
گروهک در واشنگتن شرکت کرده 
و طی سخنانی گفت: »نباید دست 
باشید  از تالش کشــید مطمئن 
که با کمی صبر و تالش بیشــتر 
به زودی از مهــران به تهران رژه 
خواهید رفت.« در واقع می شــود 
چنین گفت کــه ایده از مهران تا 
تهران برنامه مشــترک آمریکا و 
رژیم بعث بود و اجرای آن را نیز به  
دو عروسک خیمه شب بازی خود 
یعنی مسعود رجوی و مریم قجر 
مرداد93،  پنجم  سپردند.)کیهان، 
صفحه فرهنگ مقاومت، »مرصاد؛  
نقطه پایان یــک توهم«، محمد 
نیز  منافقین  امین آبادی(گروهک 
همچون داعش، هیچ گاه به آمریکا، 
رژیــم صهیونیســتی و حامیان و 
متحــدان آنها ضربه ای وارد نکرد. 
در مقابل، همه توان آنها در خدمت 
قتل و ترور مسلمانان شیعه و سنی 
و کرد و فــارس و ایرانی و عراقی 
بوده است. » مارک گلن« تحلیلگر 
سیاسی آمریکایی در مصاحبه ای 
با اذعان به اینکه به درخواســت 
از  منافقین  صهیونیســتی،  رژیم 
فهرســت گروه های تروریســتی 
وزارت امورخارجــه آمریکا حذف 
شــد هشــدار داده که اگر جلوی 
گروهک منافقین گرفته نشــود، 
به عنوان ارتش خصوصی آمریکا، 
اســرائیل و غرب در کشتار افراد 
بیشتری نسبت به  گذشته مورد 
اســتفاده قرار خواهند گرفت. وی 
این چنین اســتدالل کــرده که 
از آنجایی کــه مجاهدین خلق-

ایرانی هستند  منافقین-  بخوانید 
برای حمالت تروریستی در ایران 
و سایر مکان ها مثل آمریکا و اروپا 
که می توان تقصیر آن را به گردن 
جمهوری اسالمی انداخت، بسیار 
مناسب هســتند. از این جهت و 
برای ایجاد جنون جنگ در غرب، 
این آدم ماشینی های قاتل دست به 
اقدامات مهلک تروریستی می زنند 
و ایران مقصر شــناخته می شود. 
وی در پایان این ســوال را مطرح 
کرد که چگونه می توان تصور کرد 

که ایــن حیوانات که 12 هزارنفر 
از مردم خود را کشــتند، آن قدر 
وجدان داشته باشند که مردم سایر 

کشورها را نکشند؟ )همان(
ســابق  رئیس  داگان«  »مئیر 
موساد نیز در گفت وگو با تلویزیون 
آمریــکا صراحتا  »ســی.بی.اس« 
فــاش کرده که ایــن رژیم غاصب 
به گروهــک منافقین و گروه های 

مسلح تروریستی که دستورکارشان 
براندازی نظام جمهوری اســالمی 
ایران باشد، کمک می کند! اعضای 
جداشــده گروهــک منافقین نیز 
اذعان دارند که بخش اعظم بودجه 
منافقین توسط رژیم صهیونیستی 
و سازمان اطالعات عربستان تامین 
می شود اما مزدوری منافقین برای 
رژیم صهیونیســتی تنها به انتشار 
اسناد جعلی درباره پرونده هسته ای 
ایران محدود نمی شود؛ کیست که 
نداند دانشــمندان هسته ای ایران 
با همکاری منافقین و موســاد به 
شهادت رســیدند؟ سیمور هرش 
روزنامه نــگار برجســته آمریکایی 
در ایــن باره  اعــالم کرد که رژیم 
صهیونیســتی واحدهــای فرقــه 
منافقین را برای قتل پنج دانشمند 
هســته ای ایران در سال های بین 
2007 تا 2012آموزش نظامی  داده 
و حمایت مالی کرده است. )همان(

ســال های  که طی  همچنان 
خزیدن مارهای ســمی داعش به 
عــراق و ســوریه، بارها خبرهایی 
درباره همکاری سازمان منافقین 
با آنها در رسانه ها درز کرده است. 
خرداد ســال 93 بود کــه پایگاه 
خبری العرب، گزارش داد: گروهک 
تروریســتی منافقین در بیانیه ای 
در حمایــت آشــکار از داعش و 
اقدامات  علیــه  جنجال آفرینــی 
ضدداعشی، نوشته است: اقدام علیه 
داعش نقض آشکار موافقتنامه های 

شورای امنیت است.
همچنین پنج مرداد سال قبل 
روزنامــه کیهان در همین صفحه 
)فرهنگ مقاومت( نوشت: اعضاي 
منافقین در ســوریه در قرارگاهي 
به نــام »حنیف« حضور دارند که 
نام مستعار بیمارستان فعالیت  با 
مي کند. در این قــرارگاه افرادي 
در کنار منافقین فعالیت مي کنند 
که نه فارســي مي دانند، نه عربي 
و فقط به زبان انگلیســي صحبت 
مي کنند. رابطــه این گروهک با  
گروه تروریستی ارتش آزاد سوریه 
نیــز عمدتا از طریــق مرز اردن و 
با همــکاري بقایــاي حزب بعث 
عراق )شــاخه عــزت ابراهیم( در 

این کشور اســت. موضوع حضور 
نفرات وابسته به گروهک منافقین 
در جنــگ داخلی ســوریه  و در 
کنار تروریست های سوری زمانی 
ابعاد تازه ای یافت که گزارش هایی 
غیررســمی در باره کشته شدن 
دو تــن از اعضای منافقین ضمن 
درگیری با نیروهای امنیتی سوریه 
منتشر شد. محتوای این گزارش 
با اطالعات رســمی انتشار یافته 
از ســوی دولت انگلیس و گزارش 
رســمی اخضر ابراهیمی نماینده 

پیشین بان کی مون در سوریه کامال 
همسو به نظر می رسد.

وب سایت رادیو فرانسه نیز  در 
گزارشی درباره  جزئیات همکاری 
منافقین با گروه های تروریســتی 
و بقایــای رژیم صدام در ســوریه 
می نویســد: »اعضــای ســازمان 
مجاهدین )منافقین( در کنار ارتش 
آزاد و گروه های وابسته به القاعده 
در جنگ علیه ســوریه شــرکت 
دارند... آنها جزو اتباع 3۸ کشوری 
هستند که در سوریه و در جنگ 
علیه حکومت بشــار اسد حضور 
دارند. مجاهدین خلق )منافقین( 
در مناطق مرزی اردن و سوریه به 
ایجاد پایگاه مبادرت کرده اند و آن 
را بیمارستان می خوانند این مرکز 
از جمله حلقه های ارتباطی سازمان 

و ارتش آزاد سوریه است...«
وب سایت رادیو فرانسه در پایان 
گزارش خود با گریزی به عملیات 
مرصاد و شکست خفت بار منافقین 
»ســازمان-  می نویســد:  آن  در 
منافقین- در ســال 1367 و تنها 
شــش روز پس از قبول قطعنامه 
۵9۸ شورای امنیت مبنی بر اعالم 
آتش بــس با عراق توســط دولت 
جمهوری اسالمی با ایران مستقیما 
درگیر جنگ شد. عملیات نظامی 
یاد شده که جمهوری اسالمی آن را 
مرصاد می خواند و مجاهدین از آن 
به نام فروغ جاودان یاد می کنند، به 
دنبال نقض آتش بس توسط ارتش 
صدام و پیشــروی آنها به سمت 
خرمشهر آغاز شد. مسعود رجوی 
وعده داده بــود که در فاصله 4۸ 
ساعت به تهران خواهد رسید اما 
عملیات نظامی یاد شده به شکست 
کامل ســازمان ختم شد و هزاران 
کشته و مجروح از سازمان برجای 

ماند. اکنون از تعداد اعضای سازمان 
کاسته شده و ماندگان در سازمان 
نیز به سن سالخوردگی رسیده اند.«

از شکست منافقین 
تا سرکوب داعش

امروز هم باید با تجربه شکست 
خفــت بار منافقــان، داعش را به 

عنوان برادر دو قلوی منافقین به 
زانو درآورد.

صــدام منحوس، در هشــتم 
تیر 67 عملیات به اصطالح فروغ 
جاویدان را کلید زد. او دراظهاراتی 
توأم با توهم و دیوانگی در سخنرانی 
آغاز حمله منافقین و تروریست ها 

به خاک ایران گفت:
»به زودی خواهیــد دید که 
چگونــه مجاهدین خلق به اعماق 
خاک خودشان نفوذ خواهند کرد و 
همین طور خواهید دید که چگونه 

مردم ایران به صفوف آنها خواهند 
پیوست.«

آنها قصد داشتند تا در عرض 
24 ســاعت، تهران را فتح کنند. 
تصور آنها ایــن بود که در نتیجه 
هشت ســال ایستادگی و پذیرش 
قطعنامه، مردم ایران از جنگیدن 
خسته شده اند و در نتیجه راه باز 

است و جاده کوتاه. اما...
ایــران همچون  انقالبی  ملت 
ابتــدای دوران جنــگ تحمیلی، 
ایــن بــار هــم در برابــر تجاوز 
دشمنی وحشــی تر و خوناشام تر 
از صــدام ایســتادند. منافقین در 
برابــر قهرمانی به نام »علی صیاد 
شــیرازی« قرار گرفتنــد. مردی 
که همچون ابرمردان اســطوره ای 
تاریخ، هجــوم اهریمنان به خاک 
پاک ایران زمین را سرکوب کرد و 
کاری کرد تا منافقین به وضعیتی 
شــوند.  دچار  »دائم المفلــوک« 
عملیات مرصاد، پایان شوم منافقان 
بود. چراکه پس از آن، این سازمان 

تروریستی رو به انحطاط نهاد. 
شــهید صیــاد شــیرازی به 
وسیله بالگردهای هوانیروز ارتش 
منافقین  بمبــاران خودروهای  با 
حرکتشان را متوقف و ستون های 
زرهــی آنها را به آتش کشــید و 
به دنبــال آن  نیروهای نظامی و 
مردمــی  روی زمیــن  نیروهای 
ســر در گم منافقین را محاصره و 
تارو مار کردند. در عملیات مرصاد  
هزارو  یــک  تعداد  این گروهــک 
304نفر کشــته را رسما تایید و 
عکس و زندگی نامه شان   را منتشر 
کــرد. هر چند باید اذعان کرد که 
تعداد تلفات بســیار گسترده تر از 
آن بود که منافقین اعتراف کردند. 
بر طبق همین آمارهای ارائه شده 

از سوی گروهک یک هزارو ۵00 
نفر نیز مجروح شدند که بسیاری 
از ایــن مجروحان نیز بعدها جان 
ســپردند. از مجموع ۵1 نفر کادر 
سرکردگی فرقه نیز حداقل 33 نفر 
در صحنه عملیات حضور داشتند 
که 16  نفر آنها کشته شدند. رضا 

پورگل، مهدی افتخاری و مهدی 
کتیرایی از جمله کشــته شدگان 
کادر مرکــزی گروهــک در این 
عملیــات بودند. تجهیزات منهدم 
شــده منافقین نیــز در کمینگاه 
مرصــاد جالب توجه اســت. در 
مجمــوع نبردهای این عملیات از 
سوم  تا پنجم مرداد 612 خودرو 
و ماشــین زرهی از انواع مختلف 
،72 تانک و زره پــوش، 21 توپ 
122میلی متــری و ۵1 اســلحه 
106 میلی متری منهدم شدند در 

حدود ۵00 خودروی زرهی نیز که 
سالم مانده بودند به عنوان غنیمت 
جنگی به دست نیروهای خودی 

افتاد. )همان(
شهید صیاد شیرازی در روایتی 

درباره عملیات گفته بود: 
»من توي خانه بودم؛ یک دفعه 
ساعت ۸/30 شب از ستاد کل )که 
من االن در آنجا کار مي کنم که در 
آن موقع معاون عملیاتش یکي از 
برادران سپاه بود.( به من زنگ زد 
و گفت: فالن کس! دشمن از سر 
پل ذهاب، گردنه پاتاق با سرعت 
به جلــو مي آیــد. همین جوري 
ســرش را انداخته پایین مي آید. 
من گفتــم: کدام دشــمن؟! اگر 
تنها از یک محور سرش را پایین 
انداختــه، پس چه جور دشــمن 
اســت؟! گفت: نمي دانیم. همین 
طور آمده االن به کرند هم رسیده 
و کرند را هم گرفتند. چون بعد از 
پاتاق، مي شود کرند، بعد از کرند، 
مي شود اسالم آباد غرب و سپس 
به کرمانشــاه. گفت:  نیز مي آید 
همین جور دارد جلو مي آید. گفتم: 
این چه جور دشمني است؟ گفت: 
ما هیچي نمي دانیم. گفتم: حاال از 
ما چه مي خواهید؟ گفتند: شــما 
بیایید بروید منطقه. خالصه گفتم: 
اول یک حکمي بنویســد که من 
رفتم آنجا، نگویند تو چه کاره اي؟ 
درست است نماینده حضرت امام 
هستم ولي نمایندگان حضرت امام 
از نظر فرماندهي، نقشــي ندارند. 
او گفت: هــر حکمي مي خواهي، 
بگو ما مي نویســیم. مــا هر چه 
فکر کردیــم، دیدیم مغزمان کار 
نمي کند. حواسمان پرت شد که 
این دشمن، چه کسي است. آخر 
گفتم: فقط به هواپیما بگویید که 
ســاعت 10/30 آماده بشود ما با 
هواپیما برویم به کرمانشاه. هواپیما 
آماده کردند. ساعت 10/30 رفتیم 
کرمانشــاه. رســیدیم کرمانشاه، 
دیدیم اصال یک محشــري است. 
مردم ریختند بیرون شهر از شدت 

وحشت. این جاده بین کرمانشاه 
بیســتون تقریبا حالــت بلواري 
دارد. تمــام پــر آدم، یعني اصال 
هیچ کس نمي تواند حرکت کند. 
بود.  طاق بســتان محل قرارگاه 
مجبور شدیم پیاده شویم، ماشین 
گرفتیــم، رفتیم تا رســیدیم تا 
ســاعت 1/30 شب ما دنبال این 
بودیم، این دشــمني کــه دارد 
مي آید، کیه؟ ســاعت 1/30شب 
یک پاسداري سراسیمه و ناراحت 
آمد، گفت: من اســالم آباد بودم، 

ریختند  آمدنــد،  منافقین  دیدم 
توي شهر )تازه فهمیدم منافقین 
هستند ریختند توي شهر.( شهر 
را گرفتند آمدند پادگان ارتش را 
)که آن موقع ارتش آنجا نبود ارتش 
همــه توي جبهه هــا بودند فقط 
باقي مانده آنهــا بودند.( گرفتند. 
فرمانده، سرهنگي بود. حرفشان را 
گوش نمي کرد. همان جا اعدامش 
کردند و مي خواســتند بیایند به 
طرف کرمانشــاه. توي مردم گیر 
کردند، چون مردم بین اسالم آباد 
با تراکتور، ماشین  تا کرمانشــاه 
و هر چي داشــتند، ریختند توي 
جاده. پس اولین کسي که جلوي 
آنها را گرفته بود خود مردم بودند. 
به آقاي »شمخاني« که آن وقت 
معاون عملیاتي در ستاد کل بود 
گفتم: فالن کس! ما که االن کسي 
را نداریم، با کدام نیرو دفاع کنیم،  
نیروهامون هم توي جبهه مانده اند. 
اینجا کســي را نداریم؛ هوانیروز 
همین نزدیک اســت، زنگ بزن 
به فرمانده آنها، خلبان ها ســاعت 
۵ صبح آماده شــوند، من مي روم 
توجیه شان مي کنم.  )از زمین که 
کسي را نداریم.( با خلبانان حمله 
مي کنیم. ایشان زنگ به فرمانده 
من  مي گوید:  مي زنــد،  هوانیروز 
شمخاني هستم. فرمانده هوانیروز 
مي گوید: من به آقاي شــمخاني 
ارادت دارم، ولي از کجا بفهمم که 
پشت تلفن، شمخاني باشد، منافق 
نباشد؟ تلفن را من گرفتم. من اکثر 
خلبان ها را مي شــناختم، چون با 
اکثر آنها خیلي به ماموریت رفته 
بودم. همه آنها آشنا هستند. همین 
طور زنگ زدم اسمش »انصاري« 
بود. گفتم: صداي مرا مي شناسي؟ 
تا صداي ما را شنید، گفت: سالم 
علیکم. و احوال پرسي کرد. فهمید. 
گفتم: همین که مي گویید، درست 
است. ســاعت ۵ صبح خلبان ها 
آماده باشند تا من توجیه شان کنم. 
صبح تا هوا روشن شد شروع کنیم 
وگرنه، دیگه منافقین بریزند، اوضاع 

خراب مي شــود؛ ۵ صبح، ما رفته 
بودیم؛ همه خلبان ها توي پناهگاه 
آماده بودند، توجیه شان کردیم که 
اوضاع خراب است، دو تا هلي کوپتر 
جنگــي کبري، یــک 214 آماده 
بشــوند و با من بیایند. اول ببینم 
کار را از کجا شــروع کنیم؟ بعد، 
بقیه آماده باشند تا گفتیم، بیایند. 
این دو تا کبري را داشتیم؛ خودمان 
توي هلي کوپتر 214 جلو نشستیم. 
گفتم: همین جور ســر پایین برو 
جلو ببینیم، این منافقین کجایند. 
همین طور از روي جاده مي رفتیم 
نگاه مي کردیم، مردم سرگردان را 

مي دیدیم.«
او همچنین درباره مراحل آخر 

این عملیات ثبت کرده که: 
»صبح ســاعت هشت بود که 
من توي طاق بســتان بودم. یک 
دفعه، تلفن زنــگ زد؛ فرماندهي 
هوانیروز گفــت: فالن کس! دو تا 
خلبان پیش من هســتند، دو تا 
خلباني که دیروز گفتي شــهید 
شدند. گفتم: چي؟ من خودم دیدم 
شهید شدند! گفت: آنها آمدند. بعد، 
به خلبان ها رساندیم.  را  خودمان 
تعریــف کردند و گفتند: ما رفتیم 
آنها) منافقین( را از نزدیک کنترل 
کنیــم، ما را زدند؛ سیســتم هاي 
فرمان هلي کوپتر، قفل شد. یعني 
دیگــه کنترل نبود. ما فقط با هنر 
خودمان، زدیم به خاک به صورت 
سینمال، که سقوط نکنیم. وقتي 
زدیم، یک دفعه دیدیم موتور دارد 
آتش مي گیرد ولي ما زنده ایم. هنوز 
یکي از کابین ها باز مي شــد. لکن 
کابین دیگري باز نمي شــد، قفل 
شده بود.    شیشه اش را با سنگ 
شکستیم، آمدیم بیرون، دو تایي از 
این دود استفاده کردیم و به طرف 
تپه مقابل فرار کردیم. بعد، منافقین 
که آمدند، دیدنــد جایمان خالي 
است، رد پایمان را دیدند و دیدند 
که مــا داریم پاي تپــه مي رویم. 
افتادند دنبال ما. باالي تپه رسیدم. 
نه اسلحه اي داریم نه چیزي. خدایا! 
)شهادتین را مي گفتیم(. کار خدا، 
یک دفعه دیدیم از طرف ایالم دو 
تا کبري اصال چه جوري شــد که 
یک دفعه اونجا پیدا شدند؟! آمدند 
به طرف جاده، شروع کردند به زدن 
اینها و آنها هم پا به فرار گذاشتند. 
حاال اینها از این ور فرار مي کنند، 
مــا از اون ور فرار مي کنیم. ما هم 
از فرصت استفاده کردیم به طرف 
روستاهایي که فکر کردیم داخل 
آنها، دیگه منافق نیســت، رفتیم. 
بعد، رسیدیم به روستا، و خیالمان 
راحت شــد که دیگر نجات پیدا 
کردیــم.  تا رفتیم توي روســتا، 
مردم دور ما را گرفتند. منافقین! 
منافقین! گفتیــم: بابا! ما خودي 
هســتیم؛ ما خلبانیم. گفتند: نه، 
شــما لباس خلباني پوشیدید. و 
شــروع کردند به کتــک زدن ما. 
کار خدا یکي از برادرهاي ســپاه 
اونجا پیدا شده، گفته: شما کي را 
دارید مي زنید؟ کارتشان را ببینید. 
کارتمــان را دیدند، گفتند: نه بابا! 

اینها خلبانند. 
با  روبوســي  کردند  شــروع 
اینها یک پذیرائي گرم. صبح هم 
هلي کوپتر کبري آنجا پیدا شده 
بود. هلي کوپتر کمیته، ساعت ۸ 
آنها را رسانده بود به محل پایگاه، 
که آنهــا را ما حــاال دیدیم. به 
هرحال خداوند متعال در آخر این 
روز جنــگ یا عملیات »مرصاد« 
به آن آیه شــریفه، عمل کرد. که 
خداوند در آیه شریفه مي فرماید: 
»بــا اینها بجنگید، مــن اینها را 
به دست شــما عذاب مي کنم و 
دل هاي مومن را شــفا مي دهم 
و به شــما پیــروزي مي دهیم.« 
)توبه-14( و نقطه آخر جنگ با 
پیروزي تمام شد. که کثیف ترین و 
خبیث ترین دشمنان ما )منافقین( 
در اینجا به درک واصل شــدند و 
پیروزي نهایــي ما، یک پیروزي 

عظیمي بود .«

 اعضای گروه خیزش بیداری ادبی، بداهه ای را درباره اتفاقات 
منطقه سروده اند. این بداهه به صورت رفت و آمد مصرع مصرع، 

میان گروهی از شاعران سروده شده است. 
بداهه نفیسه سادات موسوی-عادله ابراهیمی- زهرا اقبالی، 
فاطمه معصومی، الهام نظامجو، سیده نرگس میرفیضی، عارفه 
دهقانــی، ایمان خضرایی، فاطمه ســادات مظلومی، معصومه 

فراهانی و فاطمه نانیزاد به شرح زیر است:
 تا شور سربداری در ما ادامه دارد
فرمانبری از امر موال ادامه دارد

 ما یک شعار داریم هیهات منا الذله
از چشمه اش هزاران معنا ادامه دارد

 ما چشمهای خیسیم با اشک می نویسم
تا امتحان فردا امال ادامه دارد

 لبنان یمن فلسطین چون موج می خروشند
با رودهای کوچک دریا ادامه دارد

 فرزند انقالب از دشمن ابا ندارد
تا رهنمودهای بابا ادامه دارد

 فرزند انقالبیم، نسلی پر از شهامت
این شوق تا قیام فردا ادامه دارد

 هرچند الله ها را، کشتند و سر بریدند
رویش ولی نمرده است،حتی ادامه دارد

 یک بار اگر نوشتند طومار ضد ظالم
اما هنوز بر آن امضا ادامه دارد

 ترس از عدو نداریم ما عاشق نبردیم
این است راه ما تا دنیا ادامه دارد

 تا عشق تا شهادت آئین زندگانی است
کرب و بال همیشه اینجا ادامه دارد

امروز ســالروز تولد مردي اســت که اگر زمیني بود، ۵7 
ساله محسوب مي شد ....شهید احمد کاظمي. چرا نمي گویم 
سردار سرلشکر یا سردار سپهبد شهید احمد کاظمي! چون 
حتما این عناوین براي مردي که در 22 ســالگي و در اوایل 
سخت جنگ، دسته چند نفره خودساخته اش را در محاصره 
شــهر آبادان به گردان تبدیل و سپس همین گردان سیصد 
نفره و سپس تیپ را، تنها در عرض کمتر از یک سال و  در 
چند عملیات پي در پــي رزمي براي آزادي وجب به وجب 
مناطق وطن و شــهرهاي از دست رفته و در چنگال دشمن 
بعثي مانده همچون بســتان، سوسنگرد، خرمشهر و مناطق 
شــوش و رقابیه ... به لشکري واقعي و جنگ آزموده تبدیل 
نمود، صفت هایي کوچک و بي ارزشــند ... در ارتش هاي دنیا 
لشکري آماده است و تو تنها به عنوان فرمانده جدید، همراه 
با آجودانت راهي ساختمان مجلل فرماندهیش مي شوي ... 
ولي براي این مردان، ساختن لشکري جدید تنها با یک کاغذ 
و حکم نصفه و نیمه در دستشان  و در یک جلسه خودماني 
ســپاه  در سنگري در خط مقدم شروع و سپس بنیان آن با 
بهترین دوستان از جان گذشته و مجروح در عملیات قبلي 
شــکل مي گرفت ... و از روز بعد مردمان و جوانان اســتان و 
دیارش، تک تک عناصر یک لشــکر را به عشق این فرمانده 
پر مي کردند.... و تا عملیات بعدي که چه عزیزاني بر سر این 
ارادت و عشق و لبیک جان فدا مي کردند ... و چه سخت است 
بجاي فرماندهي بر لشکري از غریبه ها، بار سنگین شهادت 
دوســتان و یاراني را تحمل کردن که به عشــق و اعتماد به 
همچون تویي پاي به میدان نبرد گذاشــته اند و چه سخت 
اســت در پاي بیسیم شب عملیات،  تصمیم گرفتن انتخاب 
بین عافیت و نجات جان یاران؟ و یا  نه،  تکلیف و مصلحت 
بي رحم آوردگاه را پذیرفتن  و سپس شهادت هم محرمان  را 
؟!...، و در فرداي خاموشي چکاچک آن توپ ها ، چه سخت تر 
بوده نتیجه آن انتخاب را چشم در چشم شده با صدها صد 
مادر و همسران شهیدان آشنایي که عزیزانشان را به تو سپرده 
و یا در اشــک غلتان و بیقرار فرزندان یتیم شده شان، دیدن  
و باز هم با تمامي سنگیني و تکرار کابوس گونه لحظه لحظه 

این بار، براي عملیات بعدي فرو نریختن! 
... آري این گونه فرمانده لشــکر عزیزان شــدن، سخت و 
ســنگین بود که هر امروزت را، بي قرارتر از همه آن دیروزت 
مي کرد ... به عنوان یکي از آن هموطنانت، که شهرش را از 
ســقوط نجات دادي و نیز  براي قبول و تحمل بارســنگین 
فرماندهي لشــکري از آشنایان شهید شده ات، تا ابد از توي 
بزرگوار به عنوان حاج احمد صمیمي خودم سپاسگزارم و تا 
آخر عمر خود و شهرم آبادان  و نیز کشورم ایران را مدیون 
تو و دیگر یاران زنده و شهیدت و نیز فرزندان و خانواده هایتان 
که خورشــید حضورتان را در ظاهــر از آنان دریغ کردید تا 
ســایه شوم دشمن بر شهر و دیارما نیفتد، مي دانم .... اف بر 
ما اگر فراموشــتان کنیم که .... من المومنین الرجال صدقوا 
ما عاهدواهلل.... حاج احمد تولدت برتاریخ این کشور و جهان 

مبارک.

بداهه ۱۱ شاعر درباره
 حوادث یمن و اتفاقات منطقه

*گروهک منافقین نیز همچون داعش، هیچ گاه به 
آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان و متحدان آنها 

ضربه ای وارد نکرد. در مقابل، همه توان آنها در 
خدمت قتل و ترور مسلمانان شیعه و سنی و کرد و 

فارس و عراقی بوده است.

به روایت همسر شهید ابومنتظر المحمداوی 

فراز و نشیب ۲۰ سال زندگی 
فرمانده شهید سپاه بدر عراق

سرزمین امامان به شهادت رسید. شهید المحمداوی، مسئول عملیات 
ســپاه بدر و از فرماندهان ارشد مدافع حرم هفته گذشته در عملیات 
آزادسازی منطقه صقالویه در فلوجه و پاکسازی آن از لوث تکفیری های 

داعش به شهادت رسید.
همســر شــهید ابومنتظر المحمداوی در گفت وگو با تســنیم، با اشاره به 
ویژگی های اخالقی این مرد میدان جهاد می گوید: ابومنتظر از نظر اخالقی یک 
آدم معمولی نبود، واقعاً باالتر از فرشــته بود و اگر بگویم فرشته بود در حقش 
کوتاهــی کرده ام. نمی توانم از اخالقش بگویم، چــون بزرگ تر از این بود که 
بتوانم حق مطلب را ادا کنم. ما 20 سال با هم زندگی کردیم و طی این مدت 
خیلی چیزهایی از ایشان دیدم که فهمیدم به کمال  انسانی رسیده است. خدا 
می گوید: »و الّذین هم علی َصلَواتهم یُحافظون« ایشان نیز نمازش را سر وقت 

می خواند و خمس و زکاتش را به موقع می داد.
او ادامه می دهد: طبق فرمایش امیرالمؤمنین حضرت علی)ع(: »الَتَأُْخُذُهْم فِی 
ِ لَْوَمُة الَئٍِم«؛ یعنی سرزنش هیچ سرزنش گری آنان را از راه خدا بازنمی دارد.  اهلََلّ
ابومنتظر هم نگاهی به مردم نمی کرد، به خدا نگاه می کرد، اگر خدا راضی بود 
کاری را که الزم بود، انجام می داد. اگر کســی از او کاری خواســته بود و خدا 
راضی نبود آن کار را انجام نمی داد، حتی اگر نزدیک ترین فامیلش بود. بعضی ها 

با او قهر کردند چون برایشان کاری را که می خواستند انجام نداده ولی خودش 
هیچ وقت حاضر نمی شد این مسائل را با رضایت خدا قاطی کند.

همســر فرمانده عملیات ســپاه بدر از نحوه برخورد شهید در خانه چنین 
می گویــد: او تکیه گاه ما بود. ما چهار فرزند داریم، دو پســر و دو دختر. دو تا 
فرزندان بزرگم یکی پســر 1۵ساله و دیگری دختر 13ساله هستند و بعد از 9 
سال دو بچه دیگر هم دنیا آوردیم دختر کوچکم پنج ساله و پسرم سه ساله است. 
ابومنتظــر از لحاظ اخالقی در خانه خیلی بــا ما مهربان بود. حتی چندبار در 
زمان های مختلف برای شهادت از من اجازه گرفت، ولی چون اجازه کامل ندادم 
تا به حال شهید نشده بود.او در مورد نحوه اجازه گرفتنش برای شهادت می گوید: 
هربار می آمد پیش من و می گفت: »اگر من شهید شدم شما چه کار می کنید؟« 
من هم می گفتم شهادت بهترین و باالترین مقامی است که اولیای خدا به آن 
می رسند و ما بهتر از امام حسین)ع( نیستیم که بخواهیم اجازه شهادت ندهیم، 
اما همیشــه در آخر حرف هایم این را اضافه می کردم: »سؤال و پرسش بچه  ها 
و اینکه بخواهند بعد از شهادت از من بپرسند: »پدرمان کجاست؟« و »بگو به 
ما زنگ بزند« برایم ســخت است«. فکر می کنم این جمله آخر مانع شهادتش 
می شد؛ ولی در آخرین دیداری که با هم داشتیم اوضاع جور دیگری رقم خورد.
همسر شــهید ابومنتظر المحمداوی ادامه می دهد: در ماه رمضان بود که 

پرســید: »اگر من شهید شوم شما چه کار می کنید؟« باز من گفتم: »شهادت 
باالترین مقام است و تا حاال من کسی را الیق تر از شما برای شهادت نشناختم، 
اما برای اولین بار این را می گویم که حتی اگر بچه ها بعد از شهادت از من درباره 
شما پرسیدند، خدا خودش جواب خواهد داد. جواب خدا همان صبر و فراموشی 
بچه هاســت«. منظورم از جواب خدا این بود و گفتم اگر جواب خواستند خدا 
خودش جواب آنها را خواهد داد. وقتی این را گفتم، ابومنتظر با تعجب نگاهم 
کرد و گفت: »واقعاً؟ یعنی شما این طور فکر می کنی؟« گفتم: »بله«. فکر می کنم 
خودش اجازه می خواست و وقتی من این را گفتم اجازه و رضایت کامل من را 

دید و برای همین دیگر آخرین بار بود که دیدمش و رفت و شهید شد.
همســر فرمانده ارشــد مدافعان حرم در عراق در مورد توصیه های شهید 
ابومنتظر المحمداوی می گوید: ایشــان قبل از رفتن مانند همیشه توصیه های 
کلی و شــفاهی به ما داشت که بیشتر آنها در مورد قضای دین بود، ولی هنوز 

وصیت نامه خاصی از او پیدا نکرده ایم.
او با اشاره به مبارزه ابومنتظر با رژیم صدام در زمان هشت سال دفاع مقدس 
می گوید: ایشان 16ساله بود که جنگ تحمیلی علیه ایران آغاز شد. وقتی دید 
صدام به ایران حمله کرده از عراق به ایران آمد چون می دانســت حق با صدام 
نیست و برای همین در ایران به نیروهای رزمنده ایرانی پیوست و علیه صدام 
جنگید، در این جنگ چند بار مجروح هم شد. او هم با صدام جنگید و هم با 
داعش. جنگ های دیگری را نیز تجربه کرد، اما بهترین و قشنگ ترین جهادی 
که داشــت جهاد با نفس بود. چیزهایی که در این رابطه در زندگی با ایشــان 
دیدم، خیلی قشــنگ بود. او خیلی با خودش جنگید و به چیزهایی که نفس 
اماره او را سوق می داد هیچ وقت اجازه بروز نداد و نمی گذاشت هوای نفس بر او 
مسلط شود. بیشتر به رضایت خدا فکر می کرد و سعی می کرد به این رضایت 

برسد و الحمد هلل که خدا عاقبت او را به شهادت ختم کرد.

تولدت بر تاریخ ایران
 و جهان مبارك

دلنوشته اي از حبیب احمدزاده 
براي فرمانده شهید احمد کاظمي


