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ایرانی خانواده

این نیروی خدایی را 
حفظش کنید                 

ایـن نعمتـی کـه خـدا بـه شـما داد و شـما را 
متحـول کرد بـه یک ملـت دیگری. شـمایی که 
از پاسـبان می ترسـیدید، از رژیـم شاهنشـاهی 

باتـوم  یـک  از  کـه  شـمایی  نترسـیدید. 
می ترسـیدید از مسلسـل ها نترسـیدید. ایـن 
نیروی خداسـت. این نیروی خدایـی را حفظش 
کنیـد! حفظ بـه این اسـت که بـاز توجهتـان به 
آنجـا باشـد. ایـن قـدر دنبـال ایـن نباشـید که 
ما خانه مـان چـه جـور اسـت. و زندگیمـان چه 

جـور اسـت و چـه. دنبـال آن شـرافت انسـانی 
باشـید. دنبـال آن معنا باشـید که شـما را پیروز 
کـرد. پیـروزی بـر دشـمن؛ آن هم یـک همچو 
دشـمنی که همه چیـز مـا را می خواهـد از بین 
ببـرد، باالتریـن چیـزی اسـت کـه بـرای یـک 

ملتـی حاصـل می شـود.    ۱ دی ۱۳۵۸ 

بعـد از هـر نصرتـی كـه خـدای متعـال بـه 
انسـان می دهد، انسـان موظف اسـت خدای 
متعال را شـكر و سـپاس بگویـد. بعـد از آنكه 
خـدای متعال بـه مـا در یـک عرصـه ای یک 
موفقیتـی را ارزانـی داشـت، موظفیـم تضرع 
افزایـش  را  خودمـان  توجـه  و  توسـل  و 
دهیـم؛ ایـن وظیفـه ی مـا اسـت. فرمـود: » 
إَِذا َجـاَء نَْصـُر الَلّ َوالَْفْتـحُ ﴿۱﴾ َوَرأَیْـَت الَنّـاَس 
ْح  یَْدُخُلـوَن فِـي ِدیـِن الَلّ أَْفَواًجـا ﴿۲﴾ َفَسـِبّ
ابًـا ﴿۳﴾«. بَِحْمِد َربِّـَک َواْسـَتْغِفْرُه إِنَّـُه َكاَن تََوّ

)1( نصـرت، تفضـل الهی اسـت؛ باید مـا را به 
خـدای متعال نزدیـک كنـد، رابطه ی مـا را با 
خـدا احیـاء كنـد، تضـرع مـا را پیـش خدای 
متعال افزایـش دهد. خـدا را شـكر می كنیم؛ 
بحمـدالل نصرت های الهـی پی درپی شـامل 

حال ایـن مـردم بـوده اسـت.  ۹2/4/30 

در هواپیمایی كه مرا به صــورت تحت الحفظ به 
تهران می برد، به مسائل مختلفی می اندیشیدم: 
به آینده ی این نهضت اســامی كه بر پا شده... به 
برپاكننده ی نهضت امام خمینــی... به پدری كه 
برای ادامه ی معالجه در تهران به من نیاز داشت و 
به علت ابتا به آب مروارید، بینایی اش را داشت از 
دست می داد، ... به آینده ای كه در انتظار من بود.... از 
فكر به این امور كه جز خدای متعال كسی از عاقبت 
آن آگاه نیست، منصرف شدم. مجله ای برداشتم و 
به ورق زدن آن پرداختم... هواپیما شبانه به آسمان 
تهران رســید. منظره ی درخشــش چراغ های 
شهردل انگیز بود. دیدم مأموران همراه من خیلی 
به دیدن چشم انداز تهران عاقه مندند و از اینكه به 
پایتخت رسیده اند، احساس خوشحالی می كنند؛ 
بویژه یكی از آن دو، خیلی ابراز خوشحالی می كرد. 
به او گفتم: قدر مــرا بدان! چون بــه خاطر من با 
هواپیما به تهران آمدی. اگر بازداشتی كس دیگری 
جز من بود، تو را با اتومبیل به خاش می فرستادند 
و می بایستی شــب تا صبح بیابان های برهوت را 
طی می كردی؛ ولی خب، حاال شب خوشی را در 
تهران خواهی گذراند! خنده ای از ته دل كرد، كه 
برخاسته از احساس كامل خوشبختی و رضایت 

بود.   منبع: کتاب خون دلی که لعل شد

الزمه زیارت به چشم دیدن نیست 
اگر بخواهید این فیض ]زیارت[ به شما برسد ... که با حضرت »مالقات« کنید؛ یعنی رفتِن 
حرم و آمدن، ِصرف رفتن به یک مکان و بیرون آمدن نباشد؛ آن جا یک موجودی و یک روح 
واالیی حضور دارد؛ به این حضور توّجه بکنید؛ ولو حاال شما آن شخص زیارت شده را -یعنی 
آن کسی که می خواهید با او مالقات کنید- به چشم نمی بینید، لیکن »به چشم دیدن« که 
الزمه ی مالقات نیست؛ او هست و سخن شما را می شنود، حضور شما را می بیند، شخص 

شما را می بیند، با او حرف بزنید؛ این شد زیارت. زیارت یعنی همین مالقات.       ۸2/1/6 

 ۹7/5/1۸   |   )( غبارروبی مضجع مطهر حضرت امام رضا
 )( انتشار به مناسبت ایام  زیارت مخصوص حضرت امام رضا

شما بدانید زنان مسلمان، در بسیاری از نقاط دنیا امروز به شما نگاه می كنند و از شما یاد 
می گیرند. این كه می بینید در بعضی از كشورهای غربی، در بعضی از كشورهای مسلمان 
اما با حكومت های غیر اســامی، این طور حجاب اســامی مورد تهاجم دشمنان دین 
قرار می گیرد، این نشان دهنده گرایش زنان به حجاب است. در كشورهای همسایه ما، 
آن جاهایی كه به حجاب اهتمام نمی شد؛ در كشورهای اسامی كه بنده خودم از نزدیک 
بعضی جاها را دیدم كه هرگز اســمی از حجاب در آن جا آورده نمی شد؛ در مدت بیست 
ساله ی بعد از انقاب، زنان؛ بخصوص زنان روشــنفكر و بخصوص دختران دانشجو، به 
حجاب گرایش پیدا كردند؛ عاقه پیدا كردند؛ رو آوردنــد و حجاب را حفظ كردند؛ كه 

نمونه هایش عاوه بر اینها در كشورهای غربی هم مشاهده شده است.      7۹/6/30 

قدر مرا بدان! چون به خاطر 
من با هواپیما به تهران آمدی دلیل تهاجم کشورهای غربی به حجاب

مــا امــروز نیازمندیــم كه جوانــان ما 
خوش روحّیــه، امیدوار، شــجاع، دارای 
دارای  ایمــان،  دارای  اعتمادبه نفــس، 
روحّیــه ی آینده نگــر، دارای روحّیه ی 
خدمت ]باشند[؛ احتیاج داریم دانشجوی 
ما این جور بــار بیاید. خب، این را شــما 
می توانید در محیط علمــی، در كاس 
درس تأمین كنید. عكس آن هم ممكن 
اســت: می شــود با تعبیراتی، با متلک 

گفتن به بنیان ها و اصول پذیرفته شده ی 
كشور، دانشجو را نسبت به آینده ی كشور 
بی اعتماد كرد، بی اعتقاد كرد، الاُبالی كرد؛ 
این هم می شــود. آنچه از اســتاد انتظار 
می رود فقــط تغذیه ی علمی دانشــجو 
نیســت، بلكه تقویت روحّیه ی معنوی او 
و شخصّیت معنوی او هم از استاد متوّقع 
است؛ شــما می توانید در این زمینه اثر 

بگذارید.     ۹3/4/11  

امروز نیازمند جوانان خوش روحیّه 
امیدوار و شجاع هستیم 

آدمی که تقوا ندارد 
تصمیم هایش در اختیار 

خودش نیست

بعد از هر نصرتی، انسان 
موظف است به شکر خدا 

تقوا، یعنی مراقب خود بودن. تقوا، یعنی یک 
انســان بداند كه چه كار می كند و هر حركت 
خودش را بــا اراده و فكــر و تصمیم انتخاب 
كند؛ مثل انسانی كه سوار بر یک اسب رهوار 
نشســته، دهانه ی اسب در دســتش است و 
می داند كجا می خواهد برود. تقوا، این است. 
آدمی كــه تقوا ندارد، حــركات و تصمیمها و 
آینده اش در اختیار خودش نیست. به تعبیر 
خطبه ی نهج الباغه: كسی است كه او را روی 
اسب سركشــی انداخته اند؛ نه این كه او سوار 
شده است. اگر هم سوار شــده، اسب سواری 
بلد نیست. دهانه در دستش است، اما نمی داند 
چگونه باید سوار اسب شــود. نمی داند كجا 
خواهد رفت. هرجا كه اسب او را كشید، او هم 
مجبور اســت برود و قطعاً نجاتی در انتظار او 

نیست.)1(     77/2/7 
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عنصر خطرناکی به نام »تردید«
تردید، صفت بسیار بد و عنصر خطرناكی است. این 
تردید را با استدالل القاء نمی كنند؛ استداللی وجود 
ندارد. امروز نظامی كه مّدعِی رهبری دنیاست - كه 
در رأسش هم آمریكاســت - جز ظلم، خونریزی، 
خشونت های بی نظیر، تضییع حقوق و تبعیض، 
چیز دیگری از خود نشــان نمی دهد و نمی تواند 
اطمینانی در دل كســی به وجود آورد؛ بنابراین 
استداللی ندارند. با تبلیغات، با خریدن اشخاص و 
با شیرین كردن دهن این و آن، سعی می كنند در 
درون كالبد نظام اسامی اختال ایجاد كنند. باید 
مراقب این بود. نه تنها شــما، بلكه همه ی ما باید 
مراقب این خطر باشیم. هر كس در درجه ی اّول 
باید مراقب دل خود و سپس مراقب دل مجموعه 

و مرتبطاِن به خود باشد.   ۸1/6/24  

حزب اهلل این است

رهربی خاطرات

ما ایرانی ها در طول تاریخ طوالنــی خودمان دوران های 
متفاوتــی را گذرانده ایــم؛ عزت هم داشــتیم، ذلت هم 
داشتیم؛ اما در این دوران طوالنِی دویست ساله ی منتهی به انقاب، ما 
یک دوران سخِت تاریِک ذلت را گذراندیم. در همین دوراِن دویست ساله 
است كه معاهده ی ذلت بار تركمانچای و قبل از آن، معاهده ی گلستان 
اتفاق افتاد؛ هفده شــهر قفقاز را از ایران جدا كردنــد. در همین دوراِن 
دویست ساله بود كه آمدند بوشهر ما را اشغال كردند. در همین دوران بود 
كه یک دولت بیگانه آمد در قزوین اردوی نظامــی زد و دولت مركزی 
تهران را تهدید كرد كــه باید فان كار را بكنیــد...وااّل به تهران حمله 
می كنند. در همین دوران بود كه قرارداد ننگین 12۹۹ - 1۹1۹ میادی 
- اتفاق افتاد؛ كه بر طبق این قرارداد...سیاســت كشور و اقتصاد كشور 
یكباره در اختیار دشمنان ایران قرار می گرفت. در همین دوران بود كه 
رئیس سه كشور - كه متحدین جنگ بودند - به تهران آمدند و بدون 
اینكه از دولت اجازه بگیرند...در اینجا جلســه تشكیل دادند. روزولت، 
چرچیل و استالین به میل خودشان به تهران آمدند و جلسه تشكیل 
دادند؛ نه از كسی اجازه گرفتند، نه گذرنامه ای نشان دادند. محمدرضا كه 
آن روز پادشاه ایران بود، مورد اعتنای اینها قرار نگرفت؛ آنها به دیدن او 
نرفتند، او به دیدن آنها رفت؛ وارد اتاق شــد، برایش بلند نشدند، اعتنا 

نكردند! ۹1/3/14
با اجازه انگلیس و آمریکا!

در اوایل رفتن رضاخان كه هنوز تكلیف سلطنت در ایران درست معلوم 

نشده بود، سفیر انگلیس در تهران به كسی كه از طرف محّمدرضا به او 
مراجعه كرده بود كه تكلیف خودش را بداند، می گوید كه چون بر طبق 
اّطاعات ما، محّمدرضا به رادیو برلین گوش می كند و پیشــرفت های 
آلمان را روی نقشه پی می گیرد، پس مورد اعتماد ما نیست. آن شخص، 
خبر را به محّمدرضا می دهد. او هم گوش كردن به رادیو برلین را ترک 
می كند و كنار می گذارد! آن وقت سفیر انگلیس می گوید: »حاال دیگر 
عیبی ندارد؛ می شود او را به ســلطنت انتخاب كرد.« 74/3/14 كار در 
دوران پهلوی به جائی رسیده بود كه شاه خائن برای اینكه فان كس را 
به عنوان نخست وزیر معین بكند، مجبور بود با سفیر انگلیس - و بعدها با 
سفیر آمریكا - در میان بگذارد و در واقع از او استجازه كند و اجازه بگیرد. 

این تاریخ دردبار گذشته ی ماست. ۸۸/2/22
وقتی روحیه تحقیر حاکم شود

 وقتی یک چنین روحیه ای در میان مردمی حاكم شد، دستگاه سیاسی 
آن كشــور و آن ملت هم به طور طبیعی نوكرمآب می شــود... همان 
رضاخانی كه بخصوص در نیمه ی دوم سلطنتش آنجور با مردم خود با 
خشونت رفتار كرده بود،... در مقابل یک پیغام ساده ی انگلیسی ها كه 
گفتند »باید از سلطنت كناره بگیری«، مثل موِش مرده از سلطنت كناره 
گرفت و از كشور خارج شد! همینطور محمدرضای پهلوی در سال های 
دهه ی چهل و دهه ی پنجاه شدیدترین فشارها را بر این ملت و بر مبارزان 
و بر آزادیخواهان - خشن؛ بدون اندک ماحظه ای از مردم - وارد كرد؛ 
اما همین آدم در مقابل سفیر آمریكا و سفیر انگلیس خشوع و خضوع 

می كرد و از آنها حرف می شــنفت! ناراحت هم بود، اما مجبور بود. این 
حكومت یک ملتی است كه از عزت ملی محروم است. ۸۸/2/22

و اما ورق برگشت 
انقاب كبیر اسامی به كلی جهت را عوض كرد و ورق را برگرداند. همت 
امام - كه رهبر این انقاب و زمامدار این انقاب و پیشــوای این انقاب 
بود - بر این گماشــته شــد كه »روح عزت ملی« را در این مردم احیاء 
كند؛ عزت آنها را به آنها برگرداند. امام بزرگوار فرهنگ »ما می توانیم« 
را به دهان مردم انداخت و در دل آنها جایگزین كرد. خود امام جلو افتاد، 
رهبری كرد، آن وقت انگیزه ها در مردم بیدار شد، همت ها در مردم بیدار 
شد، استعدادها جوشیدن گرفت؛ و عمل مردم، حضور مردم در صحنه، 

زمینه ی جلب رحمت الهی شد. ۹1/3/14
می نوشتند ایران شکست می خورد!

جان كام من در صحبت امروز عبارت است از، اّول عظمت ایران، دّوم 
اقتدار جمهوری اسامی و سّوم شكســت ناپذیری ملّت ایران... اینها 
واقعّیاتی است كه دشمنان ملّت ایران آرزو می كنند كه ما اینها را ندانیم 
یا از آنها غفلت كنیــم و گمان دیگری در مورد خودمان و كشــورمان 
و ملّت مان ببریم؛ ولی این حقایق واضح تر از این است كه كسی بتواند 
آنها را انكار كند... »عظمت ایران« یک امر واضحی است كه هر منصفی 
ناچار اســت آن را تصدیق بكند. در مورد »اقتدار جمهوری اسامی« 
همین بس كه جمهوری اسامی، كشور ایران را از زیر سلطه ی انگلیس 

3  و آمریكا بیرون كشــید... و برای اّولین بار در این قرن های اخیر، 
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بهترین مردن ها، شهادت است. باالترین اجرها برای انسانی كه در راه خدا مبارزه می كند، نوشیدن شربت گوارای شهادت است. خوشا به حال آن عزیزان، و گوارا باد بر آنها این نعمت 
بزرگ الهی! آنها با شهادت، اجرشان را گرفتند. شهادت، یعنی وارد شدن در حریم خلوت الهی، و میهمان شدن بر سر سفره ی ضیافت الهی؛ این كم چیزی نیست؛ این خیلی باعظمت 

است. پروردگارا! تو را به حق خون شهیدان، تو را به حق اولیائت، تو را به حق صاحب الزمان )ارواحنافداه(، مرگ ما را هم به شهادت در راه خودت قرار بده.   70/10/11        

باالترین اجرها برای انسانی است که در راه خدا مبارزه می کند        |  این شماره تقدیم می شود  به ارواح طیبه شهدای عملیات والفجر 3 و علمیات مرصاد

ن حرم از نسل مدافع�ی

از چهارزبَر تا مرصاد
2

ورق برگشت

آدمی که تقوا ندارد تصمیم هایش در اختیار خودش نیست چرا در جامعه اسالمی، افرادی میلیاردر و افرادی فقیر می شوند؟ پیروزی بدون مقاومت و مبارزه به دست نمی آید
3 پرسش و پاسخ  |   2 4برش دیدار  |   نهج البالغه  |  
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گزارشی از آخرین حماسه 
حضور مردم در دوران دفاع مقدس

بعد از پهباد آمریکایی، نیروهای مؤمن و
 انقالبی، جواب نفتکش انگلیسی را هم دادند
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1  در یک جنگی جمهوری اســامی توانسته است 

مانع از تجزیه ی كشــور بشــود... اقتدار به این است كه 
جمهوری اسامی توانسته است اعتبار و احترام این كشور 
را در منطقه و در كّل جهان باال ببرد و یک تنه در مقابِل 

جبهه ی وسیع استكبار بِایستد.
گفتیم شكســت ناپذیری ملّت ایران، كــه البّته این به 
بركت اسام است. دلیل این شكست ناپذیری و نشانه ی 
این شكست ناپذیری را می شــود در پیروزی ملّت ایران 
در انقاب بزرگ اســامی، پیروزی ملّت ایران در دفاع 
مقّدس، ایســتادگی ملّت ایران در طول چهل ســال 
در مقابل توطئه های دشمنان مشــاهده كرد. ملّت ما 
عقب نشــینی نكرد، از پای در نیامد، در مقابل دشمن 
احساس ضعف و شكستگی نكرد؛ این پیروزی ملّت ایران 

است. ۹7/7/12
می نوشــتند كه ایران اســامی چون در مقابل آمریكا 
ایستاده است، پس قطعاً شكست می خورد و مجبور به 
عقب نشینی می شود. تحلیلهای مادی این را می گفت، 
این را نشان می داد. خیلی از روشنفكرنمایان ما كه خود را 
اهل تحلیل سیاسی و زیر و رو كردن حوادث و استنتاج از 
حوادث می دانستند، اینجور تحلیل می كردند. اما بعكس 
شد؛ اسام پیروز شد، جمهوری اسامی پیروز شد، آمریكا 

مجبور به عقب نشینی شد.۹0/۸/11
جواب سخت به دشمن

بنابراین گزینه ی قطعی ملّت ایــران مقاومت در مقابل 
آمریكا اســت و در این رویارویی، در این مقاومت، او وادار 
خواهد شد به عقب نشــینی. و بحث مقاومت هم بحث 
برخورد نظامی نیست؛ این كه حاال بعضی هم مسئله ی 
جنگ را در روزنامــه و در فضای مجــازی و مانند اینها 
مطرح می كنند حرف بیخودی است. جنگی بنا نیست 
انجام بگیرد و به توفیق الهی انجام هم نخواهد گرفت. نه 
ما دنبال جنگیم، آنها هم به صرفه شان نیست كه دنبال 
جنگ باشند و می دانند كه به صرفه شان نیست. ۹۸/2/24 
جمهوری اسامی و ملّت ایران آن مجموعه ای هستند كه 
هركس به آنها تعّرض بكند ممكن است ضربه بزند، اّما 

ضربه ی بزرگ تر را خودش خواهد خورد. ۹7/5/22
نمونه های اخیر این موضوع را می توان در واكنش ایران 
به تعرض پهباد آمریكایی به خاک های سرزمین ایران، و 
همینطور ماجرای نفتكش انگلیسی ماحظه كرد. همان 
موضوعی كه رهبر انقاب در دیدار هفته ی گذشــته ی 
خود نیز به این موضوع اشاره كرده و فرموده بودند: »حاال 
انگلیس خبیث -كه واقعاً ُخبث او واضح اســت- دزدی 
دریایی می كند، كشــتی ما را در واقع می دزدند... البّته 
ان شاءالل جمهوری اسامی و عناصر مؤمن آن، این كارها 
را، این خباثت ها را بی جواب نمی گذارند، در فرصت خود و 
جای خود پاسخ خواهند داد.« ۹8/4/25 حال كشوری كه 
در دویست ساله گذشته چنان بود كه ماجرایش گذشت، 
به بركت روح عزتی كه انقاب اسامی و معمار آن، امام 
خمینی)ره( در این ملت زنده كرد، بدان جا رسیده است 
كه مقتدرانه در مقابل بزرگ تریــن قدرت های جهانی 
می ایســتد و البته هیچكدام نیز جرأت واكنشی علیه او 

ندارند. 

سال چهارم،  شماره 1۹4|  هفته  اول مرداد ۹۸ 2    

امروز عرصــه ی اقتصاد، به خاطر سیاســت های 
خصمانه ی آمریــكا، یک عرصه ی كارزار اســت، 
یک عرصه ی جنگ است، جنگی از نوع خاص. در 
این عرصه ی كارزار، هر كسی بتواند به نفع كشور 
تاش كند، جهاد كرده اســت. امروز هر كســی 
بتواند به اقتصاد كشــور كمک بكند، یک حركت 
جهادی انجام داده اســت. این جهاد است؛ البّته 
جهادی اســت كه ابزار خودش را دارد، شیوه های 
مخصوص خود را دارد، باید این جهــاد را همه با 
تدبیر مخصــوص خود و ســاح مخصوص خود 

انجام بدهند.    ۹4/1/1   

امروز هر کسی به اقتصاد کمک 
بکند، جهاد انجام داده است

بله؛ این اشكال وارد است. خود من یكی از كسانی 
هستم كه به این مسأله ایراد دارم. البته اگر كسی 
از راه صحیح می تواند ثروت جمع كند، هیچ كس 
به او اعتراضی ندارد؛ منتها این كه كسانی باسرعت 
به ثروت های كذایی می رسند، اصًا از راه صحیح 
و جز بــا تقلّب و روش های ممنــوع و حرام امكان 
ندارد. منابع كشور محدود است. الزمه ی انباشته 
شــدن ثروت حرام در یكجا، گود افتادن و خالی 
شــدن كیســهی عّده ای دیگر در كنار آن است؛ 
همین كــه امیرالمؤمنین فرمود:»مــا رأیت نعمة 

موفورة ااّل و فی جانبها حّق مضّیع«.  ۸2/2/22 

چرا در جامعه اسالمی، افرادی 
روزبه روز میلیاردر و افرادی 

فقیرتر می شوند؟

تولید رونق

چهار روز پس از پذیرش قطعنامه ی 5۹۸ توســط ایران، ارتش بعث صدام در یک تهاجم تازه به ایران حملــه کرد. از آنجا  که پس از پذیرش 
قطعنامه اکثریت نیروهای نظامی ایران از منطقه تخلیه شــده بودند، بعثی ها توانستند تا 30 کیلومتری خرمشهر پیشروی کنند. خرمشهر 
مدافعان چندانی نداشت و در آستانه ی سقوط قرار گرفت. اما دم مســیحایی امام خمینی)ره(، روح تازه ای به جبهه ها دمید و مجددا خیل 
گسترده ی مردم به سمت جبهه ها شتافتند و نیروهای بعثی مجبور به عقب نشینی شدند. اما منافقین بیکار ننشستند. آنها که پایان جنگ را به 

ضرر خود می دیدند و هر لحظه احتمال می دادند که ممکن است بعد از جنگ، جایی در کنار صدام 
نداشته باشند، طرح عملیات »فروغ جاویدان« را کلید زدند. 

مطمئن باشید كه با كمی صبر و تاش بیش تر به زودی از 
مهران به تهران رژه خواهید رفت.«

هجوم بی رحمانه  منافقین
ســاعت چهار بعد از ظهر ســوم مرداد، منافقــن از مرز 
خسروی گذشــتند و در پناه ارتش بعث تا سرپل ذهاب 
پیش آمدند. بعد به سمت باختران )كرمانشاه( پیشروی 
كردند. آنها برای رســیدن به باختران باید دو شهر كرند 
و اسام آباد غرب، و ســپس تنگه های پاتاق، حسن آباد و 
چهارزبر را پشت سر می گذاشتند. در راه، هر جنبنده ای 
را كه می دیدند، فورا می كشــتند. زن و مــرد و كودک 
بی گناه، از ترس كشــته شــدن، وحشــت زده از پیش 

رویشان فرار  می كردند.
با شروع حمله شهرهای سرپل ذهاب، كرند و پس از آن 
اسام آباد در روز اول اشغال شد. منافقین شب اول 
در اســام آباد توقف كردند و همه ی مجروحان 
حاضر در بیمارستان را قتل عام كردند. پس از 
تصرف سه شهر در روز اول، منافقین مسرور 
از پیروزی به دست آمده به سمت كرمانشاه 
حركت كردنــد. حتی رادیــو منافقین با 
ارســال پیام برای مردم كرمانشاه، از آن ها 

می خواهد خود را برای ورود نیروهای 
منافقین آماده كنند. 

منافقین متالشی شدند
صبح روز پنجم مرداد اما عملیات مرصاد از طرف نیروهای ایرانی 
شروع شد. منافقین كه در طول مسیر با مقاومت رو به رو نشده بودند 
و انتظار نداشــتند با نیروهای زیادی درگیر شوند، ناگهان خود را 
در حجم زیادی از آتش دیدنــد. نیروهای ایرانی در 34 كیلومتری 
اسام آباد و در منطقه ی چهارزبر با منافقین درگیر  شدند. فرماندهی 
عملیات برعهده ی كسی نبود جز »علی صیاد شیرازی«. از سوی 
ستاد كل به او مأموریت داده شد تا غائله ی به پا شده را بخواباند. با 
پشتیبانی نیروی هوایی ارتش، از روز دوم تعداد زیادی از منافقین 
كشته شدند. چتربازان با عملیات هلی برن توسط هلیكوپترهای 
هوانیروز در جاده ی كرند و تنگه ی پاتاق، عقبه ی منافقین را مسدود 
و ارتباط آنها را قطع كردند و نهایتا باقی مانده ی منافقین كه جان 
سالم به در بردند، به روستاهای اطراف پناه برده و  گریختند. عده ای 
نیز با خوردن سیانور خودكشی كردند. پس از پایان عملیات تنگه ی 

چهارزبر، »تنگه ی مرصاد« نام گرفت.
عملیــات نكته ی قابــل تأمل در  خصــوص 

ایــن  بود كــه ۷00 نفر مرصــاد 
منافق از اعضــای  معــدوم 

در ایــن عملیات 
توابینی بودند كه 
در سال های قبل از آن 
با فرمان عفو امام خمینی)ره( 
از زنــدان آزاد شــده و در عملیات 
مرصاد شــركت كرده بودند. حتی با شروع 
عملیات مرصاد، زندانیان منافقی كه در زندان دوران 
محكومیت خویش را سپری می كردند نیز اقدام به شورش 
و قیام نمودند تا به خیال خام خودشان با فرار از زندان به یاری و 
كمک منافقان مهاجم به كشور بشتابند اما آنچه خدا می خواست 
چیز دیگری بود، همان كه به آخرین پیامبرش وعده داده بود: »إَِنّ 

َربَّک لَِبالِْمْرَصاد«. 

حمایت گسترده ی آمریکا و اروپا از منافقین
عصر روز جمعه ۶۷/4/31، حدود ســاعت ۶ بعدازظهر 

به قســمت های مختلف مســتقر در قرارگاه اشرف و 
اردوگاه های دیگر اباغ شــد كه همه برای سخنرانی 

مســعود رجوی رأس ســاعت 8 در سالن عمومی 
حضور داشته باشند. ساعت در حدود 11:30 شب 
بود كه مســعود و مریم وارد سالن شدند. رجوی 
شروع به سخنرانی كرد. حدود نیم ساعت از شروع 
صحبتش گذشته بود كه گفت: »كارهای بزرگ 
در پیش داریم... دیگر وقت آن رســیده است كه 
به ایران برویم. طرح عملیات بزرگی را كشیده ایم 
كه در نهایت منجر به فتح تهران و ســقوط رژیم 

می شــود.« بعد هم با همان توهم همیشگی گفت: 
»جمع بندی نهایی در میدان آزادی تهران.«

منافقین سعی كردند تمام عناصر خود در خارج از كشور 
و باالخص اروپا را در قالب این ارتش ســازمان دهند. نیرویی 

به تعــداد تقریبی 15 هزار نفر كه توســط صــدام به تجهیزات 
نو و پیشــرفته ی آن روز مجهز شــده بود. در كنار ایــن، منافقین از 

حمایت های مستقیم آمریكا هم برخوردار بودند. در 30 خرداد 
۶۷، 13۷ نماینده ی كنگره و 14 سناتور طی نامه ای به »جورج 
شولتز«، وزیرخارجه ی وقت آمریكا، از وی خواسته بودند كه به 

جنبش های مقاومت داخلی در ایران توجه كند و در همین 
راستا حمایت از سازمان مستقر در عراق  )یعنی منافقین( 

را اكیداً توصیه كرده بودند. »مروین دایملی« نماینده 
كنگره ی آمریكا نیز روز دوشنبه ۶ تیرماه ۶۷ در 

تظاهرات سازمان در واشنگتن شركت كرده 
و طی ســخنانی كه از یكی از شبكه های 
تلویزیونی آمریكا هم پخش شــد اظهار 

داشت:  »نباید دست از تاش كشید، 

گزارشی از آخرین حماسه حضور مردم در دوران دفاع مقدس

از چهارزبَر تا مرصاد پیروزی بدون مقاومت و مبارزه به دســت نمی آید 
و ما براساس وعده ی تخلف ناپذیر الهی معتقدیم 
كه موضوع فلســطین قطعاً به نفع مردم فلسطین 
و دنیای اســام، تمام خواهد شد. حماس در قلب 
حركت فلسطین قرار دارد همانگونه كه فلسطین 
در قلب حركت دنیای اســام قرار گرفته اســت. 
خداوند به كسانی كه ثابت قدم در راه او ایستادگی 
كنند، وعده یاری و پیروزی داده است و البته تحقق 
این وعده الزاماتی دارد كــه از مهم ترین آنها جهاد 
و مبارزه و تاش خســتگی ناپذیر در ابعاد مختلف 
سیاســی، فرهنگی، فكری، اقتصــادی و نظامی 
است. اینكه آقای سیدحسن نصرالل می گوید من 
ان شاءالل در مسجداالقصی نماز می خوانم، برای ما 

یک امید كامًا عملی و قابل تحقق است. ۹۸/4/31

پیروزی بدون مقاومت و مبارزه
 به دست نمی آید


