
 عملیات کبیر فروغ افتخار بشریت و آزادگی

 

 باال بلند ترین، درخشنده ترین، ماندگار ترین ستاره درخشان عالم انسانیت

 ستاره یی که غروب ندارد.

 که در شرایط سخت و دشوار جامعه ذره ای گرد نا امیدی و تزلزل بر آنها ننشست. آنهایی

در لحظه موعود بدون ذره یی تاخیر با همه توش و توان، با همه وجود، با همه عشق و عالیق ممکن که بشر داراست، خنده به لب 

 ردند.رفتند و جانانه جنگیدند، پرچم شرف و حریت خلق را در جای جای وطن نشاء ک

 خورشید سوارانی بودند که جاودانه شدند با عملیات کبیر فروغ جاویدان، رمز و راز عشق و وفا، پرداخت بها را رقم زدند.

 بلی قهرمانانی که گذشت و فدا را دگربار در میدان مبارزه معنی کردند،

 هر زمان و در هر مکانمعنی ی جدید تا فراسوی روح و روان با سالح ایمان، برای خلق قهرمان ایران تا 

 آنها نوشتند بر تارک دروازه زمان در هر مکان، اینجا و آنجا، پیروزی از آن خلق است.

 به یقین و هزار دلیل و برهان:

 رژیم آخوندی سرنگون می شود، باید بشود و می شود

 ای طالیه داران فروغ بر شما باد سالم بر شما باد درود

  -محمود نیشابوری

 

 

http://iranazadfarda.com/wp-content/uploads/2015/07/2013723144923270973751.jpg


 دان، خورشید درخشانی که هرگز غروب نمی کندفروغ جاوی

 قسمت اول -

 

 مه:مقد

 

پاکبازی مجاهدین بی بدیل و رشیدی با نمونه  این مطلب نسبتاً طوالنی در رابطه با عملیات کبیر فروغ جاویدان، از عظمت، دالوری،

ها گاه به صورت داستان سخن می گوید که هر کدام آنها چه شهیدان وچه زندگانش انسانهای واال و از خود گذشته و قهرمانی بوده و 

 هستند و افتخار ایران و ایرانی شدند.

هنور هم بعد از سالیان زوزه می کشد و به شیوه های یک خلق را به نمایش گذاشت. دشمن غدار « بودن»این عملیات بزرگ، 

مختلف احتمال سقوطش را باز گو می کند، نقش برجسته مسعود و مریم بدون اغراق بیش از گذشته اثباتگر حقانیت این مقاومت و 

 پیروزیهای چشمگیرش است.

 رگز غروب نمی کند.بلی فروغ جاویدان گنجینه تاریخی یک ملت بپا خاسته است. خورشید درخشانی که ه

 بال در آتش شدندتران خو نینکبو

 خیزد آن عشق بود که از بال بر

 عاشق نبود که از بال پرهیزد

 مردانه کسی بود که در شیوه عشق

 چون عشق به جان رسد ز جان بگریزد
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سازان  تصویر بکشم. حماسه م را بههایی که در عملیات بزرگ فروغ را دیده و شنید ها و لحظه ها، صحنه سه دانم چگونه عظمت حما نمی

ترین رژیم عصر  ترین و جنایتکار هی از اوج ایستادگی و پایداری فرزند انسان را در برابر شقی شکو این عملیات کبیر، تابلویی عظیم و با

 نمایش گذاشتند. حاضر را به

فقط در شلیک سالح   امان که نه زمی بیگذشت و داستان بارز شدن جوهره انسانی و اعتالی هویت و کرامت بشری بود. ر سر

یی داشت که  شان، چنان درخشش و تأللو پذیر نا پرستان را نشانه گرفته بود، بلکه در اراده سربین و خلل رزمندگان که سینه شب

های عملیات  ر صحنههای لرزان آخوندی د لرزه انداخته بود. این را از اوج استیصال، ترس و زبونی نیرو تی را به پای رژیم عنکبو سرا

 کرات دیده و شنیدم. به

ساز و تکاملی مجاهدین،  ئولوژی مرگ و نیستی در مقابل ایدئولوژی انسان ئولوژی سرا پا متضاد، اید در یک کالم جنگ بین دو اید

 آرایی کرده بودند. صف

سریعاً »ها برویشان بسته شده فرمان داد: شود و همه راه چگونه بنویسم و بگویم، از آن فرمانده ای که وقتی دید دشمن نزدیک می

، و «همین که گفتم، سریعاً اقدام کنید»خواستند که با او باشند، مثل شیر غرید:  هایشان مصرانه می و وقتی نیرو« محل را ترک کنید

 «…مرگ بر خمینی، درود بر رجوی و»های پاسداران جانانه رزمید و فریاد می زد:  خودش تنهای تنها با گله

میدان شتافت، در نبرد با مزدوران رژیم در  مادر فاطمه(، در عملیات فروغ مصرانه سالح برداشت و به مجاهد قهرمان زهرا فتحیان)

شکافت. در همین  کرد و صف مزدوران را می امان روی مزدوران آتش می مانشاه، سالح مادر بی  آباد به سمت کر خروجی اسالم

شهادت رسید و مرتبت بلندی بر تارک بزرگترین  هالکت رساندن تعدادی از مزدوران خمینی به  از به  درگیری بود که مادر فاطمه پس

 صر میهن ما نصیبش شد. حماسه انقالبی تاریخ معا

ح امان سال که مزدوران را هدف رگبار بی حالی مین روز عملیات، در در دو ۶۷مرداد ۴شنبه  زن قهرمان دیگر، زهرا غفاری در روز سه شیر

که  حالی شدت مجروح شد. این شیرزن قهرمان در حیه دست مورد اصابت موشک آر.پی.جی قرار گرفت و به  خود گرفته بود، از نا

رغم  آورش در صحنه نبرد، تحسین همرزمانش را برانگیخته بود. به پوستی بند بود، با مقاومت شگفت دستش از کتف جدا شده و به

سوی دشمن شلیک کرد و  جا که در توان داشت به ضمن سر دادن شعار، با دست دیگرش تا آن جراحت سنگین، از پای ننشست و

 شهادت رسید. نه به مانا انجام قهر سر

 

 مجاهد شهید زهرا غفاری
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ران را آباد قهرمانی ها کرد. انبوهی از مزدو تن در اسالم  به  خانه و تن  به  رضا صدرایی، در نبردهای خانه  یا مجاهد قهرمان محمد

کناری نهاده و در نبردی قهرمانانه  پذیر خروشید و جنگید. او که امکانات و زندگی راحت در آمریکا را به نا هالکت رساند و خستگی به

 کش را فدیه راه رهایی خلق و میهن کرد. شکوهترین فراز زندگی خود خون پا شناخت در با برای میهنش سر از پا نمی

 محمدرضا صدراییمجاهد شهید مجاهد شهید 

تصور انسان در میدان عمل نشان داد، تا  ترین قله، فوق خاسته مجاهد خلق بود که ایثار و فدا را در باال پا آری این داستان واقعی نسل به

 بش آزادی را در آغوش بکشد. خلق محبو

گیرد و سر به  روز اوج می سوز آن هر های ظلمت افروختند که شعله های ایران بر آتشی که در دل صحاری، دشتها و بیابانها و همه شهر

 …ساید آسمان می

 روزی که بازوان بلورین صبح دم

 برداشت تیغ و پرده شب را شکافت

 روزی که آفتاب بر هر دریچه تاخت

 روزی که گونه و لب یاران هم نبرد

 ها را یافت رنگ نشاط خنده گمگشته

 من نیز باز خواهم گشت

 ها سه غزلها و بوها و  زمان سوی ترانه آن

 فشان انگیز گل سوی بهاران دل

 سوی تو، میهنم
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 آنان که ز مرز شب گذشتند

گذرد راه گلویم تنگتر  چه می آزرد، گویی هر پودم را می و سایی، تمام تار فر ترسیدم خوابم ببرد. تشنگی طاقت خیلی خسته بودم، می

معجزه اعتقاد دارد، باز  ام مدتی بود که خالی شده بود، اما مثل آدمی که به هدانستم که قمقم شد. نفس کشیدن برایم مشکل بود، می می

سه قطره آب را روی  سراغ قمقمه رفتم. از سبکی آن مشخص بود که خالی خالی است اما ول کن قضیه نبودم. با تکان دادن آن دو

 …زبانم ریختم

ودند. از دور دست متوجه شدم چند مزدور پاسدار نزدیک شهدا خون ب متری من، چند خواهر و برادر غرقه به۵۰تا  ۴۰در فاصله 

جا  شهادت برسانند. با خود گفتم امروز این کنند، یقین داشتم که دنبال مجروحینی هستند که آنها را به شوند و از میان آنها عبور می می

ونه در میان آتش و خون باید رفت و از جان گ روم، مگر رهبری نگفت عاشورا ست. مگر نه این که من راه امام حسین را می کربال

 گذشت.

دانم،  جان منطقه را با خون پاکشان رنگین کرده بودند و نمی یاد شهدا افتادم، شهدایی که در چند متری من دشت های خشک و بی به

 شود، دیگر تشنگی، گرسنگی و خستگی رخت بر بسته بود. چه شد، حس کردم قدرت عجیبی در من زنده می

ها سوار عقب  کمک بچه نزدیکی جاده رساندم یک هینو که حامل مجروحین بود، ایستاد و به دقیقه استراحت کردم، خودم را به چند

 (.۱)…هینو شدم

 …آسمان می گریست

  زاران کرده لهدمن را ال و غلتیده و دشت فراز در خونشان در غرور و سر دیدم که چه آرام، اما با در مسیر، خواهران و برادران شهید را می

بودند. گویی همه چیز آرام گرفته بود، انگار حتی خاک و درختان و بیابان همه خاموش بودند. آخر عظمت پیکارشان را در برابر 

ترین وطن را دیدند و گواهی دادند. همه خجلت زده بودند. خورشید هم دیگر حوصله تابیدن را نداشت و برعکس  غاصبان خاک زیبا

 ودش را از شرمساری پنهان کند.روزهای قبل خ

نسیم وزیدن گرفت تا بدنهای پاک شهدا را نوازش کند و در صحاری و دشتها نجوا می کرد که دیدیم چگونه آفتابکاران، جنگیدند و 

 آمده است. بر اهریمنان خروش برآوردند که روزگارتان سر

 سالحت بگیرم، رهت توشه گیرم 

 باال از …کرد شدند آنهارا غافلگیر می ها رد می زارها مخفی شده بود و وقتی بچه در میان علفها یا  دشمن در یال تپه دیدم  می

 مسیرمان در هم نهایت در و کردند احاطه را آمبوالنس ها علفزار پشت از یا ها تپه باالی از رگبار هم زمین از و دشمن هواپیماهای

 یم.را سوار خودروکرد او بود مانده تنها جاده در برادری



 

کس که دستش کند است مسئولیت  هر»شلیکهای سریع داشت. آن برادر گفت:  در نقاطی فاصله دشمن با ما خیلی کم بود و نیاز به

زدند و چند نفر هم سمت را. اسم او را نمی دانم  و بقیه، چند نفر سمت چپ جاده شانه خاکی را می« عهده بگیرد خشاب پرکردن را به

ها کمین نشسته بودند را درو  ها و خاکریز لیات و نظامی داشت و با شجاعت چشمگیری مزدورانی را که پشت بوتهاما از قبل تجربه عم

 شنیدیم می را صدایشان که بودند نزدیک قدر آن نقاطی در مزدوران. شد گرفته دشمن از زیادی تلفات تاکتیک این با …کرد می

دویدن در شیارها کردیم.  از مدتی خودرو جیپ از کار افتاد و پیاده شدیم و دوباره شروع به بعد«. آنها را بزنید هستند، زن آنها: گفتند می

حال بازگشت کردیم.  خودروهای در هنوز هم از غلظت دشمن و حمالت زمینی و هوایش کم نشده بود. باز شروع به انتقال زخمیها به

مان پیوستند که مسیر را با ما ادامه  دسته جای آن عده دیگری به ند و بهیی سوار خودروهای دیگر شد هم خورد و عده دوباره اکیپمان به

 دادیم. کردیم و جواب دشمن را با آتش سنگین پاسخ می کرد را شناسایی می سمتمان آتش می بدهند. در مسیر محلهایی که دشمن به

پیدا کردیم و یک عده سوار آن شده و دوباره راهمان را خودرو در راه بار دیگر خراب شد و پیاده راه افتادیم، یک جیپ دیگر کنار جاده 

گرفت که مجاهدی مجروح باشد و از  که توانستیم، مجروح را به خودرومان منتقل کنیم خوشحال بودم دلم آرام نمی ادامه دادیم از این

یی رفتیم زخمی را  ستند. یک نقطهب کشیدند و رگبار می شدند پایین می های دشمن اگر متوجه تحرک جدی می کنارش بگذرم. هواپیما

شدت خورده و متالشی  توانستم تشخیص بدهم. پاهای او به سوار کنیم پیکر خواهر شهیدی را دیدم که دمر افتاده بود. صورتش را نمی

ن خود. سالحت بگیرم رهت پیشه گیرم دهم جا »کردم:  شده بود. کالشش کنارش افتاده بود. سالحش را برداشتم. زیر لب زمزمه می

 هر. کردم عوض نداشت بند که خودم سالح با و برداشتم را مجاهد خواهر آن سالح نقطه آن از «…مجاهد …مجاهد …مجاهد

 (.۲) کردم می حس خوبی به را بردوشم سالح آن هک را تعهدی سنگینی. انداختم می دوشم رو را بندش وقت
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 ناداعلی کا

اد، هینوی ما ایستاد و یک نفر سوار هینو شد که لباس شهر پوشیده بود. سن او حدوداً آب ی اسالم مسیر رفت در آن گردنه ها در

سانتیمتری، مویی نسبتاً بلند و مشکی و سبیلی پرپشت داشت، تازه از خارج آمده و اسمش علی بود فامیلش را ۱۷۰سال با قد ۳۰

سالح باژار او را آشنا کردیم، او خیلی خوشحال بود که آموزش  بهمن بگویید علی کانادا، در خودرو به او لباس دادیم و  نگفت و گفت به

دا نیز در همان دسته یی بود  صبح روی یال رفتیم این علی کانا ۴سالحی را گرفته، آدم شوخی بود. وقتی صبح روز چهارشنبه ساعت 

سنگ زد که  قدر قنداق را به اژار را گرفته و آنکه به باالی یال میرفت. در باالی یال هنگام اولین درگیری ناگهان دیدم او سر سالح ب

سمت دشمن  خورده شده بود. تهاجم رژیم کمی متوقف شد نفرات دور او جمع شدند و سر این کار از او سؤال کردند. او گفت. من به

را از او گرفت مشخص زمین زدم. فرمانده اش سالح  شلیک کردم دیدم باز میآید بعد از چند شلیک دیگر ناراحت شدم و سالح را به

صبح سالح دستش بود و مثل شیر جنگید و با ۱۰تا  ۹شد خشابش مشقی است و همه خندیدیم، او تا آخر درگیری تا حدود ساعت 

 نفری بود که روی یال خون پاکش را فدای آرمان و عقیده اش کرد۵سرش خورد در جا شهید شد. او جزء  تیری که به

 او هم پسر من است

آباد منتظر نشسته بودم، اطرافم مملو از مجروح بود، یک نفر بود که به دو  دستم را بسته بودم، در سالن بهداری در اسالم حالی که در

پایش خورده بود. یک مرتبه متوجه پیرمردی از اهالی شدم که باالی سر برادری که او را الی پتوی آلومینومی پیچیده بودند نشسته 

داند که چکاری برای او انجام دهد. از او پرسیدم که آیا او را  او رفتم و پرسیدم چه شده. او گفت نمیکرد. نزدیک  بود و گریه می

کرد کاری برای آن برادر انجام دهد. هر چه به اطرافم  و تالش می« کند او هم پسر من است نه ولی چه فرقی می»شناسد، گفت:  می

جا این میزان مجروح آن هم با آن حال وخیم وجود  کردی که این چون باور نمیدیدم،  کردم چیزی جز غرور و افتخار نمی نگاه می

نفع دیگری کنار برود، در همین حین از  کرد به دیگری کمک کند یا به آمد و هر کس سعی می دارد ولی از کسی واقعاً صدایی در نمی

 بیاید، رژیم در حال محاصره فرمانداری است و کس توان حمل سالح دارد سریع به باال بام صدا کردند و گفتند هر باالی پشت

بار  همان اتاق عمل رفتم که آخرین ها بروم که متوجه شدم سالحم نیست، سریع به سمت پله خواهد از پشت حمله کند، خواستم به می

سالح یکی از شهدا را که  جا گذاشته بودم.که گفتند سالحم را به یک نفر دیگر داده بودند. بالفاصله یکی از مجروحین سالحم را آن

 «برو»خون آن شهید هم روی آن بود به من داد و گفت: 
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بیرون  های دیگر هستند. به ها در حال پرکردن فشنگ و رساندن به بچه بام رسانیدم دیدم تعداد زیادی از بچه خودم را به باالی پشت

کنند و من هم از فرمانده  سمت فرمانداری حفاظت می که رفتم متوجه چند مجروح دیگر شدم که در حالت نشسته با کالش از یک

یکی از مجروحین که از ناحیه پا مجروح شده بود و  آن صحنه جایی خواستم و کنار دیگر برادران و خواهرانم به حفاظت پرداخت. 

ی پشت فرمانداری ها های پاسداران از کوچه کرد( یک ساعت گذشت که متوجه هجوم گله نشسته بود و از فرمانداری حفاظت می

هالکت رساندند و بقیه هم پا به فرار گذاشتند تقریباً یکساعتی این  ها آتش سنگینی بر سر آنها ریختند. یک تعداد را به شدیم بچه

که  درگیری طول کشید و خوشبختانه به کسی از سمت ما آسیبی نرسید چون هم به لحاظ موقعیت در موقعیت برتری بودیم هم این

 …که خیلی از نفرات مجروح بودند ی بر سر آنها ریختیم، با اینآتش سنگین

 

 

 

 

 

 

 فروغ جاویدان، خورشید درخشانی که هرگز غروب نمی کند

 قسمت دوم -

 

 

 ؟کنیبه خورشید گفتم چگونه وصفشان می

 امانش را چنین توصیف کرده بود: ای سرفراز عملیات فروغ، عشق و ایمانش را به راه و مبارزه بیاز شهد علیرضا سدهمجاهد شهید 

 کنی؟ به خورشید گفتم چگونه و صفشان می»
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 دهد. گفت: گرمایشان زمین را گرما می

 کنی؟ به ماه گفتم تو چگونه وصفشان می

 کند. گفت: نور ایمانشان زمین را نورانی می

 کنی؟ ونه وصفشان میبه دریا گفتم تو چگ

 هشان از من پهناورتر است گفت: عظمت شکو

 «…و

که  بود، نژاد سعادت فتحعلی شهید مجاهد رسای فریاد این «گیرم می را دشمن جلو من کنید، ترک را صحنه سالمت به شما …»

شما به سالمت صحنه را »انش گفت: شد. در آن جا به همرزم در آخرین رزمش در در گیریهای اسالم آباد از ناحیه دست و پهلو زخمی

هالکت  گاه نارنجکش را در دست گرفت و به قلب دشمن زد. تعدادی از مزدوران را به آن«. ترک کنید، من جلو دشمن را می گیرم

 رساند و خود در اوج سرفرازی به شهادت رسید.

 

 

  فتحعلی سعادت نژاد

انگیزی  م، که با این که در عملیات فروغ مجروح شده بود، اما با مقاومت حیرتفاضلی کنی در این نبرد یادی از مجاهد شهید طیبه ابو

، حین خروج از اسالم آباد، خودروی حامل او و تعداد ۶۷مرداد۶کرد. سرانجام بعد از ظهر روز پنجشنبه  درد و جراحت را تحمل می

تن دیگر از همرزمانش به شهادت رسیده؛ او در یکی  دیگری از مجروحین، مورد حمله مزدوران رژیم خمینی قرار گرفت و همراه چند

 های نگاشته بود: از دست نوشته

ژی درست باشد، وقتی که ایدئولو که وقتی شوند، می زاییده دوباره خودشان پوست و گوشت از خودشان، خاکستر از مجاهدین …»

فی نیست که تنها به پیشر فتهای سیاسی و نظامی ایمان و اعتقاد کامل باشد، در سایه چنین رهبری ضربات جبران خواهد شد. کا

 «بسنده کنیم،بلکه باید گل اید ئولوژیک این پیشترفتها را هم چید، آنها را به ثبت داد

 …من آتشم، فرزند بمب و انفجار

خواهر فائزه بود، که ستون به فرماندهی  ۳موقع بازگشت روز، پنجشنبه شب در انتهای ستون عقب نشینی، قرار گرفته بودم. ساعت

 شهید شروع به حرکت به سمت اسالم آباد کرد که در سیاهخور به کمین مزدوران خوردیم. 



 

کم خودم را به جلوی ستون رساندم که با دو اکیپ از پاسداران رژیم درگیر  حرکت ستون خیلی کند و بعضاً متوقف شده بود، که کم

که در محلی در سیاه خور که در سمت شمالی جاده دیدم، که خواهری کنار  کردیم، چنان به سمت اسالم آباد حرکت می شدیم و هم

که خواهر با « ای جا نشسته چرا این»یک خاکریز در قسمت شمالی جاده در که کمی دیواره داشت نشسته است از خواهر سؤال کردم: 

” ه آلوده است و پاسداران در این اطراف پراکنده اندکه منطق»دوباره به خواهر گفتم: « جا برو برادر از این»حالت آرام و آهسته گفت: 

کمی جلوتر رفتم دیدم که خواهر مجروح است و خونریزی زیادی کرده «.جا برو که برادر از این»که خواهر دوباره با همان حالت گفت: 

برویم و مسافت زیادی نمانده  توانیم به اسالم آباد که چرا نارنجک کشیدی می»و نارنجک کشیده بود که دوباره به خواهر گفتم: 

ما به سمت اسالم آباد رفتیم وقتی که مجاهد حسین مشار را «. سریعتر برو»که خواهر یکباره دیگر و با حالت فرمان گفت که: « است

به حسین گفتم  گرداند محل آن خواهر را جا به اسالم آباد برمی آمد و مجروحین را از آن بی دیدم که از اسالم آباد می ال تی با یک ام

بی نتوانست  ال تی صورت پراکنده ادامه داشت و ام جا شهید شد چون درگیری در تمام آن محل به ولی به احتمال زیاد آن خواهر همان

 آباد برود. زیاد به سمت حسن

 آزادانی چه خوب گفته بود: جاودانه فروغ، مجاهد شهید حسینعلی نصر

 که ایران قهرمان خلق فرزند مجاهدم، من باروت، فرزند ام جرقه من انتقام، فرزند خشمم، من انفجار، و بمب فرزند آتشم، من …»

خرداد متولد شدم، شماره شناسنامه ام بی نهایت، صادره از میدانهای رزم و نبرد بی امان علیه دجال زمان است. آری من یک ۳۰ در

 …مجاهدم، فرزند مسعود و مریم
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 طلوع بیدار

 …سالهاست

 دت راالهه یا

 های علف کوه و سرور و بوته

 اند یش ایستاده به نیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranazadfarda.com/wp-content/uploads/2015/08/20137231924353654369051.jpg


 فروغ جاویدان، خورشید درخشانی که هرگز غروب نمی کند

 قسمت سوم -

 

 ۱۳۶۷مرداد۶پنجشنبه  دست دقیقه با مداساعت چهار و بی

 جاده اسالم آبادـ کرمانشاه

س دراز کشیده  کی های مشرف به گردنه، پشت تیر بار بی که داخل یک سنگر تنگ روباز، روی یکی از تپه افشین و فرزاد در حالی

گرفتن مواضع آنان انجام داده بودند. این بار بعید  پس موفق برای باز های پاسداران سه تالش نا کنون گله کردند. تا بودند و دیدبانی می

کرد، گاه برق تند و ناگهانی یک  یی پر از قیر سرد جلوه می سه نند کا نبود که در تدارک چهارمی باشند. دشت از آن باال در تاریکی ما

ها  بار ربود. سپس تیر آرامش دشت را می کاشت و صدای کر کننده آن پایداری از شعله می تی روی سطح قیر، قارچ نا انفجار برای لحظا

شکهای  داشتند ودر جواب همه اینها انفجار مو می ی خود سر به پاسخ بر تیرها آمدند، بعد تفنگها با تک می صورت مقطع به وناله در به

که گاه تشخیص دوست از  چنان تنگاتنگ شده بود زنند. نبرد آن  خوباند. گویی سالحها با یکدیگرحرف می جی صداها را فرومی پی آر

شدند و نسیم سرد صبحگاهی کم کم وزیدن  میش افق داشتند، کمرنگ می و ها در گرگ نمود. ستاره دشمن در تاریکی دشوار می

هایش را جمع کرد و  داشت. فرزاد پا می کرد و آن را به رعشه خفیف وا هستانی به زیر پوست نفوذ می مای مناطق کو گرفت. سر می

افتاد. از روز دوشنبه آغاز عملیات  هایش می شد بیشتر به یاد نداشته شید خودش را با رویای یک چایی داغ گرم نگهدارد، نمیبیهوده کو

خمار آمیز  تا به حال بیش از چند ساعتی هم در زل آفتاب نتوانسته بود چشمی بر هم بگذارد. خواب با گامهای سربی و سنگین خود ـ

 سرار شده بود و منتظر بود تا با یک غفلت او، آنها را فتح کند.  آورـ روی پلکهایش و وسوسه
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هر آن تهدید می رفت آنها به خواب تن دهند و دست بسته گرفتار دشمن شو فرزاد از جا بر خاست تا مغلوب خواب نشود در همان 

 حال از افشین پرسید:

 آب داری؟

 !سرما؟ این تو …آب!

 خوابم نبردخواهم به صورتم بزنم تا  آری، می

کش، نیم چرخی زد، دست به کمرش برد، قمقمه فلزیش را از جلد بیرون کشید و طبق عادت، تکان داد،  افشین، به همان حالت دراز

ه خسته فرزاد بی اختیار  شش خورده بود، چهر گو حال به یی بود که تا به ترین موسیقی صدای گوارای شلپ شلپ آب در آن لحظه دلپذیر

 اش گل کرد: شگفت و شوخی

تون بزنه! شما اگر اهل دین و ایمون بودین، خون مردم  کنن، اهلل اکبر به کمر میش، کیج و کور حمله می های گاو ال مصبا مثل گله

 های گچی اونا نیس. مکیدین، انگار مغز توی کله بیگناه رو نمی

 ر نوبت افشین بود: این با

جا چه خبره رادیو مجاهد را گرفته بودم،  ساله هاس، هوا که روشن بشه، معلوم میشه این دونی زیر پامون پر از گاو و گو فرزاد هیج می

هزار نیرو علیه ما ۲۰۰گفت: خمینی تموم مساجد، ادارات، مدارسو دانشگاهها، حتی مجلس و حوزه های علمیه رو تعطیل کرده و  می

 بسیج کرده و به صحنه فرستاده.

 سهمیتر چه از سوخته پدر …هزار؟!۲۰۰
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 آخه شوخی نیست مسأله مرگ و زندگیشه

ترین نفراتش رو به جنگ مجاهدین فرستاد ولی هیچکدام جرأت دست از پا خطا کردن ندارن، همه منتظرن یه  که زبده با این

 یی اتفاق بیفته. معجزه

ه نشست، مانند یک کوزه شکافت و در صد متری آنان روی گرده کو کشان هوا را می ها زوزه یک دقیقه به سکوت گذشت. خمپاره

گداخته تکه تکه شد و هزاران قطعه آتشین به اطراف فشاند. صدایی چون صدای شکستن یک درخت خشک عظیم بر خاست و 

 سپس حضور تاریکی پژواک صدا ونور را بلعید:

 شبحی در نزدیکی آنها متوقف شد و فرزاد را صدا کرد:

بادل ت هرگونه از تا رفت افشین طرف به و گفت خودش با را این فرزاد …کردمآه خدای من! این خواهر سیماس، خوب شد شلیک ن

 آتش اشتباهی جلوگیری کند:

کرد، او پس از سالم مقداری خوراکی به فرزاد داد و گفت:  سیما، یکی از خواهران مجاهد خلق بود که فرمانده سارا را همراهی می

 شما آمدم، مواضعتون را به من تحویل بدید و برین!خواهر سارا پایین تپه شما را کار داره، من جای 

 موجی از نگرانی به قلب فرزاد دوید و نتوانست از ابراز آن خودداری نکند:

 شما به تنهایی واین همه پاسدار؟!

 نگران نباش، شما زود برین که دارد دیر میشه.

یی هواپیماها در بدن و پاهای خسته آنها حضور دارد و  خوشه افتند. هنوز ترکش بمبهای افشین و فرزاد هر دو لنگان لنگان به راه می

دوزد.  سوی تهران چشم می گردد و یکبار دیگر از باالتی گردنه به مسیر پیشروی به می شود. فرزاد بر هنگام راه رفتن باعث سوزش می

 رو ماشینها سر چرا من خدای …ست اماشود، همه چیز عادی ا خورد و از آنان دور می جاده چون ماری بزرگ و سیاه پیچ و تاب می

 است؟ بازگشت مسیر به

 آورد: صدای خواهر سیما او را به خود می

 برادر فرزاد معطل چی هستی؟ ماشین داره حرکت میکنه. همه منتظر شما هستن.

با دیدن فرزاد و افشین کنند، پایین یال ایستاده است.  آن دو از کنار یک تک درخت که درست باالی بریدگی یال سبز شده عبور می

 زند: لبخند می

 …بچه ها سریع سوار شید، وقت کمه



 …ولی آخر خواهر سارا، ما میتونیم بجنگیم

 گوید: دهد و می فرمانده سارا با قاطعیت اجازه سؤال نمی

 فرمان این است که برگردیم، همین!

افتند. داخل ماشین تعدادی از  جاده متوقف است به راه می کنند و به سمت اولین ماشینی که در کنار فرزاد و افشین دیگر سؤال نمی

رسد اما چشمها همان برق  ها خسته و بهت زده به نظر می اند. قیافه مجروحین سر روی پای همرزمان سالمشان گذاشته و خوابیده

 کند: مانده سارا سؤال می باره فر همیشگی را دارد. دو

 اند؟ همه سوار شده

 پرسد: افشین می

 ی پیش اومده؟مشکل

 زودی راه باز میشه حرکت میکنین، حسابی حواس جمع باشین. برد کرده، به نه، دشمن جلوتر نیرو هلی

کند،  شود. خودرو حامل مجروحین در میان خون و انفجار از کمین سیاهخور عبور می گوید و با لبخند دور می فرمانده سارا این را می

مرزمان خالی است. یکی از آنها فرمانده سارا است. هیچکس او را بعد از راهی کردن نفرات بعد از رسیدن به مقر جای خیلی از ه

 گردد. گردند اما او بر نمی گذرد، گروههای رزمندگان پای پیاده بر می ندیده است. روزها می

دآن را از یک شیر زن مجاهد د. او حامل عکسی است که خو پیوند سالها بعد، یکی از هواداران بنام علی محمد به ارتش آزادی می

شود. او با  کند و راز فرمانده سارا بر همگان آشکار می زودی جای خود را در صفحه اول نشریه مجاهد باز می گرفته است، عکس به

تالفی،  انگیزد. به های پاسداران تعداد زیادی را به خاک می افکند و خشم فرمانده آنان را بر می مقاومت حماسی خود در برابر گله

آویزند. خون بیدار فرمانده  خت گردنه می صورت واژگون از تک در کنند، سپس پیکر پاکش را به یی را در قلب داغش فرو می دشنه

 دهد، همانگونه که بسیاری از قلبهای دیگر را. سارا، علی محمد را به مجاهدین پیوند می
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 دفروغ جاویدان، خورشید درخشانی که هرگز غروب نمی کن

 قسمت چهارم -

 

 باز آمدیم!

 ام کنم و در جیب جلیقه ام را باز می ام. ساعت مچی دل توی دلم نبود. گذشت زمان، سردی و گرمی هوا را گویی فراموش کرده

ترین  کز کنم. سالهای سال است که دلم برای مردم دوست داشتنی زیبا گذارم، تا عبور زود گذر زمان را در دیدگان و ضمیرم متمر می

شود تا هر چه زود تر از نزدیک آنها را  کنم ولعم بیشتر می وطن تنگ شده است. هر چه بیشتر مسیر پر پیج و خم جادهها را طی می

 د که باز آمدیم.ببینم و بگویم، دیدی

 

بخش و دلنشین است. یادم آمد از روزی که سالها پیش  به خود آمدم تابلو اسالم آباد، آره خودش است. بوی خاک سرزمینم، چقدر فرح

یی  کنم دیگر غریبه که ترک دیار کردم با خود عهد کردم بر می گردم،حاال نه من بلکه ما در کسوت ارتش رهایی. حاال حس می

ر درونم نیستم. من سالهای سا ل بود که با آب و هوای، خاک و مهربانی و هم زبانی مردمم خو گرفته بودم، در آن رشد و زند بیگانه د

 شوم. گی کرده بودم، دوباره دارم با همه این همه خوبیها و در کنار مردمم دوباره عجین می

نیرنگ و فریب خواستند که مجاهدین را از مردمشان جدا کنند، مگر با خود گفتم، اگر خمینی و عوان و انصار پلیدش با هزار خدعه و 

 …سوی مردم و شهرهای زیباترین وطن در حر کتیم توانستند؟ حاال ما به
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 شهر این خفته فضای در…

 جوشید بانگ آغازی نمی

 جنبید یی ریشه ما سرماخورده خاک در ،…نا گهان

 هایش زیر خاک سرد شد پنهان شاخه

 چندین شد ریشه جان بگرفت

 ها از هر طرف افشاند پنجه

 هایش شد گستر ایران پر از شاخ و شکوه ریشه

 لود نا دیو زشت قرن، کف بر لب آورد خو

 انداخت هر طرف چنگ می

 لشکر خونخوار مزدوران فراوان بود

 آمد زن صدای مرگ می هر طرف، هر کو چه هر بر

 ه یی چندد با دست کریه دیوها شکست شاخه

 انه امادر دل هر خ

 …جوشید های رزم و عزم خلق می ریشه

 لرزید ایزدِ مشتی دغل چون موش می

 ناپذیر پیوند جدایی

 مخور غم گلستان روزی شود احزان کلبه                 گشده باز آید به کنعان غم مخور یو سف گم



 

های ظلم و  د. آنهایی که تازیانهشتافتن رهایی ارتش باستقبال پیر و جوان مردان، و زنان آزادیبخش، ارتش ورود از اطالع محض به   

شقاوت و ستم آخوندی بر اندام نحیفشان باقی است. چه زخمها، رنجها و مرارتها که از دست ایلغار خمینی که نکشیدند. اما دیدن 

 ور ساخت. فرزندانشان در کسوت ارتش رهایی دگر بار بارقه امید را در دلهایشان شعله

 پدراشک در چشمان 

آباد زیر یک درخت کاج نشستم و خوابم برد وقتی بیدار شدم دیدم  از تنگه که برگشتم خسته بودم در وسط محوطه فرمانداری اسالم

کشید خواستم بلند شوم نگذاشت  سرم روی زانوی پیرمردی است. با موها و ریشی سفید که با مهربانی داشت به سرم دست می

اش  مشهد دیدم گریه»الم. دیدم اشک در چشمانش حلقه زده و گفت: بچه کجا هستی گفتم: گفتم: پدر س« راحت باش»وگفت: 

و اضافه کرد که پسرجوانی داشتم. او را « گرفت و خمینی را لعنت کرد وگفت: شما مجاهدین ازسراسر ایران برای نجات ما آمدید

یی  د و بعد گویا چیزی بیادش آمده باشد بلند شد و از بار هندوانهخمینی اعدام کرد. نگاه پیرمرد مهربان برای دقایقی به زمین خیره مان

یی  یی را قاچ کرد و به من داد و در این فاصله که مستمر مورد لطفش فرار گرفته بودم یاد جمله که مردم برایمان آورده بودند هندوانه

دانندکه مجاهدین در قلب  کرده. اما افسوس آنها نمی از برادر افتادم که گفته بودند خمینی ضد بشر ما را از اقیانوس خلقمان قطع

 «.ها قرار دارند توده

 اعتماد به مجاهدین

آباد  عنوان نفر حفاظت بودم چون سالمتر از بقیه بودم مرا به بیمارستا ن اسالم آباد آمدم من به همراه مجروحین با آمبوالنس به اسالم

گذشت بحث غذاشد چیزی در آن لحظه نداشتیم. دیدم که یک پیرمرد به جمع ما  که بچه ها انجا بودندفر ستادند. چند ساعتی که

گفتیم اگر کمی نان باشد خوب است که خیلی ناراحت شد گفت: شما دارید جانتان « چه کمکی از ما ساخته است»نزدیک شد گفت: 

اش نان و پنیر و بیسکویت آورد  ساله۱۶ـ۱۵تر گویید که غذا می خواهید به داخل شهر رفت و همراه دخ دهید چرا نمی را برای ما می

جا هستند باید غذایشان را تامین کنیم بعد به یکی  که ما از او تشکر کردیم، او چند مرد دیگر را صدا زد و گفت: تازمانی که اینها این

داشت که دخترش را نزد خواهران  قدر اعتماد ها مراجعه کرد و گفت: دخترش را آورده تا در کنار زنهای مجاهدین کمک کند آن از بچه

 کند دیدم که دختر او چقدر چفت خواهران شده و به مجروحین ما رسیدگی می گذاشت و رفت و تا زمانی که در بیمارستان بودم می
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 عکس رهبری

مکان حرکت نبود چون گذشته بود جاده غلغله بود و اصالً ا ۲۳بعد از آزاد کردن اسالم آباد قرار شد به سمت کرمانشاه برویم سا عت

کردند ما نیز از ماشینها پیاده  گفتند خسته نباشید و روبوسی می رسیدند می گشتند و به ماشینهای ما که می می مردم داشتند به شهر بر

 گفتند رژیم گفته که عراق حمله کرده و از آمدن ما استقبال کردند و مستمر عکس شدیم و در امواج خلق قهرمان فرو رفتیم، می

رهبری را از ما می خواستند من نیز عکسهایی که در کوله داشتم به آنها دادم و آنها بوسیدند و روی چشمشان گذاشته و تشکر 

 کردند. می

 

 راننده کاتیوشا

آنها آبادی را بازگو کنم، که پس از سالیان انتظار فرزندان مجاهدش، از شوق دیدار  برایم مشکل بود که احساسات پاک پیرمرد اسالم

 بوسد: زند بلکه چرخهای خودروشان را می های آنها بوسه عشق و محبت می نه تنها بر گونه

شود شلیک کرد یک پیرمردی به ما  دانستیم چطوری می آباد ایستاده بودیم که یک کاتیوشا مصادره کردیم ولی نمی در میدان اسالم

نبود استفاده کند ولی سوار آن شد و همراه ما آمد تا یک مسیری با ما بود پیوست و رانندگی آن را قبول کرد ولی متأسفانه او هم بلد 

ها نیاز به راننده  یی که به ما حمله شد دیگر او را ندیدیم. هم چنین یک جوانی به ما پیوست که راننده تانک بود بچه ولی از یک نقطه

 رد اصابت رژیم قرار گرفت.ها کمک کرد ولی تانکش مو آید او به بچه داشتند تا جایی که یادم می
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 شب تولد پدر

آباد  که ای مردم اسالم»زد:  ها با بلندگو داد می الدین یکی از فرمانده دسته آباد محسن تاج شب بعد از فتح اسالم۱۲شب دوشنبه ساعت 

دلیل  شد ولی مردم به می هایتان بیرون بیایید و مستمر این گفته از خانه« ما فرزندان مجاهد شما هستیم و به کمک شما نیازمندیم

خواهند شهر را تسخیر کنند از این بابت به کوههای اطراف رفته و پناه گرفته بودند از  که رژیم به آنها گفته بود که عراقیها می این

ری برای شب به اینور مردم وقتی فهمیدند که مجاهدین هستند که شهر را تسخیر کردند از کوهها پایین آمدند و به فرماندا ۲ساعت 

کردند که کجا بودید  شناسند و حین روبوسی در گوشمان نجوا می دیدند انگار سالها مارا می آمدندهر کس که مارا می دیدن ما می

سال سن داشت حین ۷۰بینم پیرمردی که نزدیک به  منتظر شما بودیم خدایا هزار بار شکر که زنده هستم و مرگ رژیم مال ها را می

گفت که امشب شب تولد من هست نمردم و مرگ آخوندها  ه سر وی خورد و کاله خودم را گرفت و بوسید و میروبوسی کالهخودم ب

 چند انها به خواستند می سالح ما از و بودند کرده تجمع فرمانداری جلوی مردم شب آن و …کرد را دیدم و از من درخواست سالح می

های پاسدارها و هر چه که به دستشان  ند و مردم هم رفته بود ند به مقرهکه بروند و برای خودشان سالح تهیه کن دادیم آدرس

شنبه بود که بیشتر مردم اسالم آباد سالح داشتند از بچه  صبح سه ۹شدند برای دفا ع از شهر. سا عت  داشتند و آماده می رسید بر می می

 ی گشتند.ساله روی دوششان سال ح بود که در سطح شهر م۷۰ساله تا پیرمرد  ۱۲های 

 دلیل خرابی خودرو کنار باغی پارک کردیم در جریان عبور ستون ما ازاسالم آبا د،چند کیلومتر بعد از اسالم آباد به

نفر ازجوانان اسالم آبادی که به ما پیوسته وهمراهمان بودند مواجه شد، دعای خیرش را بدرقه  ۴پیرمردی به استقبال ما آمد. وقتی با 

اطالعات دقیق و جدیدی از فرودگاه و پیاده کردن نیروی دشمن و مسیر پیشروی آنها داد و وقتی متوجه شد که آنان کرد. او سپس 

داخل  تعداد زیادی از جوانان دنبال سالح برای جنگیدن هستند و ما نداریم که به آنان بدهیم، خیلی ناراحت شد. با عجله ما را به

سی که از جنگ ایران و عراق جمع کرده بود  کی جا دهها قبضه کالش و بی کرد. در آن زیر زمین خانه راهنمایی اش برد و به خانه

ایم. ما از اوتعدادی از همان سالحها  اش را ببرید ما از پاسدارها اینها را غنیمت گرفته نگهداشته بود و گفت اینها برای مردم است همه

 جا بفرستید خودم هم برای بقیه نفرات می برم کس سالح خواست به اینکه بردنش برایمان مقدور بود گرفتیم. او تأکید کرد که هر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فروغ جاویدان، خورشید درخشانی که هرگز غروب نمی کند

 قسمت پنجم -

 

 

 

 

 وسیدن چر خ خودروب

در اسالم آباد ستون تیپ ما در اسالم آباد به خط شده بود و منتظر دریافت فرمان برای پیشروی  ۲۳ساعت  ۶۷سوم مرداد روز دوشنبه

های خود  بود. مردم که به دلیل شایعات رژیم از شهر بیرون زده بودند با شنیدن خبر آمدن مجاهدین دسته دسته به شهر و خانه

کردند در این میان از  یی ابراز احساسات می  گونه گشتند و در مسیر بازگشت در مواجهه با یکانهای ارتش آزادیبخش هر یک به می باز

دور دیدم مرد میانسالی ازهمان اهالی اسالم آباد وقتی به ستون خودروهای ما رسید به زمین نشست و بلند شد ابتدا نفهمیدم موضوع 

بوسید و  ها را می مد دیدم او خودرو به خودرو و در مقابل هر خودرویی به زمین نشسته چرخ خودروی بچهچه بود ولی وقتی جلوتر آ

رفت و این یکی از خاطراتی است که هرگاه یاد آن  سراغ خودروی بعدی می عالمت شکرگذاری به پس از بلند کردن دستهایش به

 شود. قرار دارد یاد آورم می افتم مسئولیت خطیری که در قبال این مردم بر عهده ما می

 باال بردن عکسهای رهبری
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در اسالم آباد روز اول، پیر مردی که داخل یک دستمال یزدی کوچک خیار تازه برایمان آورده بود و می خواست که با دستش به 

بردند و  فته و باال میهای کوچکی که به سرعت عکسهای خواهر و برادر را در دست گر سمت ما ابراز محبت کند. و زنان و بچه

گفتیم دعا کنید. خیالتان راحت باشد حاال دیگر ما آمدیم و پاسخمان را با  فرستادند و ما فقط احوالپرسی کرده و می برایمان بوسه می

 گرفتیم. خواست می می های بر لبانشان که از عمق وجودشان بر خنده

 سیدن چرخ کاسکاولبو

که به فلکه  آباد رسیدیم تقریباً شهر خلوت بود. اما به محض این ال تاریک نشده بود که به اسالممرداد هنوز هوا کام۳روز دوشنبه 

جا بودند با کمال تعجب پرچمها ایران وآرم سازمان را روی ماشینها دیدند به طرف ما  اصلی اسالم آباد رسیدیم به نفراتی که آن

کردند و در همین حال موزیکهای شاد و سرودهای سازمان از  حبت میدویدند وشروع به شادی و رقص کردند و تعدادی با ما ص

قدری شد که تقریباً در محاصره مردم بودیم، پیرمردی را دیدم که  کم ازدحام به شد. کم بلندگوهای خودروهای ارتش پخش می

خبرهای متعدد «. وندها نجات بدهیدخدا شمارا حفظ کند که آمدید ما را ازچنگال این آخ»گفت:  بوسید و می چرخهای کاسکاول را می

 خروج هنگام شد مشکل چه آن اما …ها است اند، امام جمعه فرارکرده است، فرمانداری در اختیار بچه ها گرفته آمد که کمیته را بچه می

 حرکت عیتجم توی شد می مگر ولی شد داده حرکت فرمان که نیانجامید طول به یکساعت از بیش توقف یعنی. بود آباد اسالم از

 کرد؟

آباد و سه راهی مالوی که)رژیم به دروغ شایع کرده بود عراق حمله کرده( به  مردم دسته دسته با رقص و پایکوبی از سمت حسن

بار و همه چراغها را روشن فالشر  گشتند، بعضی با تراکتور و تریلی آن و بعضی با سواری بعضی با وانت بیرون شهر رفته بودند برمی

شد که خیلی از برنامه ما را به  کردند و این ترافیک باعث کند شدن و بعضاً توقف ما می کنان از ما استقبال می زنان و شادی زده و بوق

کردند خود را از پنجره بیرون بکشند و شعار درود بر ارتش  عقب انداخت، یک پیکان از بغل ما رد شدکه همه سرنشینان تالش می

کشیدند مرگ بر خمینی گویی  ساله بودند چنان فریاد می ۱۲های  فریاد کنند که بیشتر آنها پسربچهآزادیبخش و مرگ برخمینی را 

 سالها تمرین کردند.

سوی برادران و خواهران مجاهدشان  دیدم که چگونه با دیدن ستونهای ارتش آزادیبخش، به آبادی را می شور اسالم من جوانان پر

کنند، از پشتیبانی، امداد، اطالعات  یی، اعالم آمادگی برای هر کاری را می ه با چه عشق و عالقهدیدم ک کتند. من می حر تابانه در بی

 نشانه را خونخوار دشمن شرزه قلب مصمم، و پیمان هم شان، مجاهد خواهران و برادران با و گرفتند کف بر سالح بسا چه …و

 :دستن پیو رهایی ارتش به یا و شدند مجروح شدند، شهید. گرفتند

 …ید، فدای همه شما بشوم خو ش آمد

 باش داد. همه آماده شدیم نیروهای تحت فرمانش آماده ( جلوی ستون بود به فرمانده بهمن )شهید مسعود قربانی



 

ادر جلو برویم تیپ برادر حجت و بر شد. فرمان این بود: باید با آمادگی از محوطه شهر عبور کنیم و به ستون عظیم ما به کرند وارد می

جا یاد  آباد جلوتر از بقیه بودند و ما در ستون ارتش آزادی در حال رفتن به سمت مأموریت خودمان بودیم در این جهانگیر برای اسالم

یی دارد میدود  ساله۲۵توجیه برادر مسعود افتادم، در را ه بسیاری از جوانان و مردم شهرهای مسیر به شما می پیوندند یک مرد تقریبا 

زد که من اورا داشتم که رسید و با یک پرش از رکاب باال آمد و صورت مرا بوسید و  ما ولی مسلح نبود و داشت فریاد میبه سمت 

خدا خواهم با شما به تهران بیایم و آخوند بکشم شما را بهخوش آمدید فدای همه شما بشوم چرا زودتر نیامدید؟ منهم می»گفت 

آالیش  ام را درست انجام ندادم و از طرفی این عواطف پاک و بی چه کارکنم از یک طرف وظیفه من گیر کرده بودم«. بگذارید بیایم

مرا شرمنده کرده بود که فقط او را گرفتم که نیفتد و از او تشکر کردم و با سرعت به او گفتم که به یکان مستقر شونده در شهر 

ها این  داد که ما دور شدیم یکدفعه یکی از نفرات داد زد بچه دست تکان می بپیوندد و راننده سرعتش را پایین آورد و او پایین پرید و

کردند یک مرد  کردیم چند زن و مرد بیرون آمده و ابراز احساسات می مردم را نگاه کنید از کنار یک اتوبوس مسافربری عبور می

باور کنید خودم هم انتظار نداشتم چنینی « ایران شما کی هستید؟ سرم را بیرون بردم و گفتم ارتش آزادیبخش ملی»میانسال پرسید 

« آزاد شدیم، آزاد شدیم ای خدا»زد  زد و داد می واکنشی را بینم یکدفعه این آقای هموطن به بلندی آیفای ما باالمی پرید و و کف می

ه چقدر نسبت به آنها مسئولیت کرد بغضی گلویم را گرفته بود که ناشی از فهم درد او و مردمم بود و اینک و بلند بلند گریه می

 بردوشمان است.

 بنازم مسعود رجوی را

بعد اجازه گرفت و از « بابا دست خوش بنازم مسعود رجوی را با این عظمتش»یک سرباز با لهجه غلیظ تهرانی کنار خودرو آمد و گفت

خندید وگفت « اهل ایرانم»گفتم « ببینم داداش اهل کجایی؟»های عقب پرسید  رکاب باال آمد و ضمن سالم و احوالپرسی با بچه

دم همه تون گرم من یکی که واقعاً میگم مثل شما را ندیدم راستی کجا سالح گیر »گفت « همدان»تم با خنده گف« بابا کدام شهر؟»

 «خواهم بروم تهرون قشنگم را از دست ای المروتها دربیارم بیارم با شما بیام؟ می

اورا دیگر ندیدم تا  گرفت گفتم برو به یکانهای عقب خودت را معرفی کن که خوشحال شد و رفت و درحین رفتن با همه گرم می

اول یادم نیامد « داداش منو یادته؟»درکمین سیاخور در بین چند مجروح که وضع خوبی نداشتند یکی مرا صدا کرد رفتم جلو گفت: 

یکدفعه یادم آمد دیدم شکمش « خواستم با شما بیام تهرون گفتی برو عقب سالح بگیر بابا منم که می»بعد با درد خندید و گفت: 

http://www.mojahedin.org/martyrs/15039/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C


گردانیمت  خوب برمی»گفتم «پدر و مادرها را زدم ولی این از کجا آمد نفهمیدم جون داداش خیلی از این بی»خورده بود گفت  بدجوری

نه مهم نیست، خوب میشه اما من از اون لحظه که با این نامردها طرف شدم احساس کردم نباید »گفت « عقب وضعیت بهتر میشه

پارگی شکم و زخمش نباید به او آب بدهم با  فهمیدم باتوجه به می« ما درسته، آب داری؟ام باشم و کار ش بی دنبال آبجی و بی

جا باالی سرش بودیم و چند تیراندازی و درگیری کوچک داشتیم یادمه صدایم کرد گفت  دستمالی لبهایش را ترکردم مدتی آن

دارم هم اسم تو، دردی وجودش را گرفت و دوباره گفت من هم یه پسرعمو « مهرداد»گفتم « راستی داداش منو ببخش اسمت چیه؟»

 «.گنجشک هم با این آب سیر نمیشه»کردم خندید و گفت  آب خواست که باز با دستمال لبهایش را تر می

 ؟«دانم اسمت چیه راستی من هنوز اسم تو را نمی»پرسیدم 

گوید که تمام کرد و شهید شد هنوز چهره خواست اسمش را ب و یک تکان به خودش داد احساس کردم می« بابا دستخوش»گفت 

آورم در جیبش یک آدرس بود که خوانا نبود  یاد می نویسم به سبزه با کاکل موی مشکی روی پیشانی او را در حالیکه این نوشته را می

محلی که بودند و  شد در آن دید و دیگه عکسی از خودش و چند نفر دیگه در یی را می ولی خیابان سلسبیل مغازه لبنیاتی و شماره

دیگه هیچی. او هم یک جاودانه فروغ دیگری بود که اگر رژیم خمینی او را محدودش نکرده بود شاید در زمره مجاهدین به سازمان 

طوری  پیوست ولی خوب به عهدش با مردم و وطنش برای آزادی وفا کرد و شهید گمنام دیگری شد برای راه آزادی ایران همین می

 یی دارد. نشسته بودم که زیر آتش پاسداران قرارگرفتیم که خودش داستان دیگه که باالی سرش

نژاد)از شهدای چلچراغ( افتادم که مدتی افتخار تحت مسئولی اورا داشتم که یکبار به من گفت: اگر روزی مردم را از  یاد فرید خیامی

 یکن شر آخوندها آزاد کنیم تازه بار مسئولیتهای جدیدتری را احساس می

گفت و من در آن لحظه همان احساس را داشتم یادش بخیر و اما من هنوز این مرد را به خاطر دارم و منتظرم شاید  و چه راست می

اگر زنده باشد دوباره به او خبر آزاد شدن ایران و ایرانی را بدهم و اورا در آغوش بکشم و پای تعهداتم نسبت به مردمم را محکمتر 

نژاد (بگویم دیدی منهم  ت من شد سرم در برابر یاران شهید و زنده پایین نباشه و به فرمانده نصراهلل )فرید خیامیکنم تا روزی که نوب

 توانستم به عهدم وفا کنم.

 همراه با مسعود

ن با چند ها موضع داشتیم که یک تک کابی آباد من و چند نفر از بچه بعد از بازگشت از تنگه چارزبر در یکی ازخروجیهای شهر اسالم

طرف می روید مقداری مهمات و سالح به ما بدهید تا برای دفعه بعد  گفت حاال که شما دارید به آن نفر از اهالی آمدند یکی ازآنها می

 که برگشتید ما از قبل آماده باشیم.

نها به زمین نزدیک شد و به سی به آنها تحویل دادیم که دیگرکف ماشین آ کی قدر مهمات کالش و بی ما نیز از ماشینهای مهمات آن

رفت گفت که محل برای جاسازی  کرد مقداری هم کالش به آنها دادیم که آنها را برداشته و به سمت ارتفاعات می سختی حرکت می

 آنها دارم. ما درتمام این کوهها محل برای نگهداری سالح ومهمات داریم.



ما را به برادر مسعود برسانید و بگو که هروقت ارتش آزادیبخش بیاید تمامی  گفتند که سالم همه آنها از پیروان اهل حق بودند و می

 جنگیم. اهل حق این منطقه با او هستیم و در جنگ همراه شما باپاسداران می

 جوان مهربان

جا  الی که درآندر برگشت به اسالم آباد خواهری مرا که مجروح بودم را به استانداری که محل امداد نیز بود رساند، یک نفر از اه

جا بود  خواست مرا کول گرفته و به طبقه دوم که امداد آن بلند بود. اول می ساله و الغراندام قد ۱۶ـ۱۵حضور داشت که سنش درحدود 

توانستم راه بروم. ازطرف دیگر آن جوان  دلیل جراحت در هردوپا نمی روم ولی به برساند من ابتدا قبول نکردم وگفتم که خودم می

 ر داشت که مرا کول کند. به همین دلیل مراروی دوش خودش گذاشت و یک نفس تا طبقه دوم رفت.اصرا

عصر همان روز اعالم شد که مسیر کرند باز شده است، لذا مرا به همراه تعدادی دیگر از مجروحین سوار آیفا کردند تا برگردیم. نکته 

خودش نداشت و همه در سکوت بودند. فقط وقتی خودرو در دست  قابل توجه این بود که هیچکس عکس العملی از بابت جراحت

شد. این صبر و تحمل نفرات برای من قابل ستایش  شد بعد مجددا سکوت برقرار می انداز می افتاد صدای ناله ای کوتاه شنیده می

 بود.

 ا را ثبت کردند.درورودی بیمارستان عراقی در جلوال نفرات مدرسه مجاهدین از ما استقبال کردند و ورود م

گفتیم و حاال  ها آیا برادر بگوییم یا عمو. چون تا دیروز به آنها عمو می ام گرفته بود که به این بچه رغم جراحت خنده با دیدن آنها به

 خودشان مسئولی شده بودند. باالخره به آنها برادر گفتم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فروغ جاویدان، خورشید درخشانی که هرگز غروب نمی کند

 مت ششمقس -

 

 مان گوش به فر

تا  آباد به میدان ورودی شهر از طرف کرمانشاه برویم ازظهر به ما مأموریت داده شد تا برای تأمین ورودی شهر اسالم چهارشنبه بعد

 گشت کمین نخورد. ستونی که از تنگه برمی

سی و مقداری فشنگ و نوار برداشتم، فرمانداری را به نفر جایگزین سپردم و به  کی بار بی ها را با چند قبضه تیر من تعدادی از بچه

سی را در ان نقاط مستقر  یک جا با یک ارزیابی چند نقطه را کلیدی تشخیص داده و نفرات و تیربارهای بی میدان شهر رفتیم. در آن

 کردیم.

 کم کم کنند، تردد جا آن به اهالی لباس در شناسایی برای داشت احتمال که بود محلیش مزدوران یا و دشمن ترددات روی تمرکزمان  

نیم توا ودی نیست و نمیخ غیر از خودی نفرات شناخت امکان دیگر شب تاریکی با که شدم متوجه و رفت می تاریکی به رو هوا

شوند اهالی هستند یا مزوران رژیم، به همین دلیل یکی ازجوانهای محل را که  تشخیص بدهیم کسانی که با ما نزدیک می

دلیل  کس تردد نکند. به ساعت دیگر هیچ سیکلت داشت صدا زدم و به اوگفتم با موتور به همه اهل محل اطالع بده از نیم موتور

توانیم شکافی در این رابطه را بپذیریم او گفت: چشم  کنیم و نمی ب کرده و به آن شلیک میتاریکی هوا هر ترددی را دشمن محسو

که مشکلی برایتان  کنم و خیال شما از این بابت آسوده باشد، مردم هم با شما هستند و برای این من همه را در اسرع وقت مطلع می

 ودم یک تردد را مجاز بشمارید.کنند اما خواهش دارم برای خ وجود نیاید حتماً رعایت می به

را قبول کنم ولی جوان دست بردار نبود و اصرار داشت  توانم آن برایش توضیح دادم وقتی هوا تاریک باشد این یک شکاف است و نمی

 که تردد او را بپذیرم وقتی اصرار او را دیدم با او عالیم و قراردادهایی گذاشتم و رفت.

دهد، به نفرات اعالم کردم که خودی  سر و کله موتورسیکلتی پیدا شد و دیدم عالیم قراردادیمان را می هوا تاریک شده بود که از دور

سیکلت سوار است و یک سینی بزرگ را  است و کسی شلیک نکند، وقتی موتور نزدیک شد دیدم یک جوان دیگر نیز پشت موتور

و سینی را پایین اورد، سینی پر از غذا بود، تعداد زیادی کمپوت سیب  زحمت روی شانه خود نگهداشته است، آنها به محل ما رسیدند به

که خوشحال بود گفت حاال فهمیدی چرا اصرار داشتم بیایم، مادرم با کمک چند زن همسایه  و نان ساندویچ شده، جوان درحالی

http://iranazadfarda.com/wp-content/uploads/2015/08/41.jpg


خاطر محبتشان  سید، از او و اهالی محل بهر دست شما نمی شدند اگر شام به کردند و خیلی ناراحت می داشتند برایتان شام آماده می

شد یکطوری با هم ارتباط داشتیم تا اگر به مشکلی  تشکرکردم، او مصر بود که آیا نیاز دیگری دارید؟که گفتم نه او گفت ای کاش می

ها توزیع  سیب را بین بچه برخوردید مرا صدا کنید تا با موتور سریع بیایم. مجدداً از او تشکر کردم وکباب بره با نان محلی و کمپوت

 ها دررفت و تا صبح همه در مواضع هوشیار بودند.  کردیم و خستگی بچه

 دعای خیر

گشتند. آنها قبالً با تبلیغات دروغ رژیم که عراق حمله کرده شهر را  می آباد غرب شدیم اهالی دسته دسته به شهر بر وقتی وارد اسالم

گرفتند و به  کردند. آنها جلو خودروها را می ند، از ستون ما که در حال پیشروی بود استقبال میترک کرده بودند و حاال که فهمیده بود

 کردند. ما آب یا میوه میدادند یا با احوالپرسی و دعای خیر بدرقه مان می

 قربان مجاهدین

سمت شهرها و روستاهایشان کرده  اند، دیگر خیالشان راحت شده بود و شروع به بازگشت به وقتی فهمیده بودند که مجاهدین آمده

بودند همین مسأله باعث شده بود که ترافیک بسیار سنگینی در جلو مسیر پیشروی ارتش آزادیبخش ایجاد شود و باعث کُند شدن 

دیدم که دسته دسته مردم برخالف  صبح که در این ترافیک مانده بودیم و می ۸حرکت ما بشود. صبح روز دوم بود حدود ساعت 

 همین در دادند می برخمینی مرگ شعار و …دادند کنند و همه برایمان دست تکان می آباد حرکت می حرکت ما به سمت اسالمجهت 

نفر باالی یک تانک رفتند، یکی از آنها مرا بوسید و با لهجه کُردی گفت  ساله باالی تانکهای ما آمدند و هر سه ۲۸تا  ۲۲جوان  ۹ اثنا

خواهیم با شما تا تهران بیاییم و با آخوندها بجنگیم، دیگر از دست آخوندها خسته شدیم، ما را هم  می قربان مجاهدین بروم ما هم

توانم خوب برایتان بجنگم دوستانم هم مثل من هستند تو را به خدا ما را هم  ببرید داخل تانکهایتان، من خودم سربازی رفتم و می

 …سوارکنید

دلم نمی آمد به این همه مهر محبت آنها جواب منفی بدهم.گفتم اسمت چیست ؟ گفت کاظم  من که مانده بودم چکار کنم از طرفی

 سوار تانکها روی ما گفت …او را بوسیدم و گفتم متاسفانه این زرهی ها فقط برای سه نفر جا دارد و االن هم هرسه موضع پر است

توانم  ت و اولین گلوله به شما می خورد و متاسفانه نمیتانکها خطر ناک اس روی نه گفتم شویم می شما بالی سپر و …شویم می

تواند شما را سوار کند و سالح به شما بدهد و  شما را سوار کنم ولی بروید درانتهای ستون ما یک یکان ام تی ال بی داریم که می

شد و گفت خدا به همراهتان دست علی کرد ما را بوسیدند و پیاده  بروید از آنها سالح بگیرید، کاظم درحالی که اشکهایش را پاک می

 باالی سرتان. 

 رقص و شادی

رغم توطئه رژیم و خروج تعداد زیادی از مردم از شهر، چند جوان که متوجه ورود ارتش آزادیبخش شده  آباد شد. به تیپ ما وارد اسالم

 بودند در خیابانها شروع به رقص و پایکوبی کردند.

 



 گریه شوق

خواست سریعاً وارد  نمود. هر کس به نوعی می شور آنقدر زیاد بود که ابتدا توان سازماندهی انها را مشکل میحمایت گسترده اهالی پر

کار شود و دین خود را به خدا و خلق و فرزندان مجاهدشان ادا کنند. بله در میان آتش و خون در چند روز نبرد نابرابر با رژیم آخوندی 

نگاوری و رزمندگی شهروندان در کنار مجاهدین، بلکه شکوفایی هویت انسانی مردم بود که هایی آفریده شد نه فقط در ج حماسه

خواست مجا هدین را از مردمشان جدا سازد. اما نشد که نشد. نسیم و پیام آزادی در  زعم هزاران توطئه رژیم که می کرد. به غلیان می

 بشان پیوند خوردند محبوهر کوی و برزنی وزیدن گرفت. بله بار دیگر مجاهدین با خلق 

کردیم هر کس تالش داشت برای ما کاری  آباد رفتیم. آنها با حمایتهایی ازمردم مواجه بودیم که فقط گریه می ما به داخل شهر اسالم

 خواستند که بیایند درصف ما و شد که سالح می آباد دیده می بکند یک صف طوالنی ازمردان و پسران جوان جلو فرمانداری اسالم

های دجال بجنگند و یکی ازمسئولین ما با دادن کاغذی به آنها، آنها را به یک انبار تسلیحات پادگان که حاال  علیه پاسداران و آخوند

گفتند که ما شب گذشته چون که رژیم گفته بود که  جا مسلح شدند. همه مردم می داد تعداد زیادی ازمردم آن درتصرف ما بود احاله می

کنند که عراق حمله کرده  اند فکر می ده شهر را ترک کرده بودیم. هنوز هم یک سری از مردم که به کوهها پناه بردهعراق حمله کر

ساله نتوانست از ۸وقت عراق در این جنگ  اید هیچ آباد آمده شود شما مجاهدین هستید چگونه تا اسالم گفتند باورمان نمی آنها می

پی به عمق دجالیت رژیم برده بودند برای همین خیلی شرمنده بودند. تعدادی زنان و مردان پیر شیرین بیشتر پیشروی کند. آنها  قصر

یی وارد شدیم که چای تازه دم و پنیر ونان گرم تازه  کردند مشخصاً به خانه هایشان دعوت می مار ا برای خوردن صبحانه به خانه

گفت بیایید  ساله بود به ما مراجعه کرد و می۴۰ه خوردیم. یک آقایی که تقریبا جا صبحان برایمان آماده کرده بود و ما بعد از دو روز آن

گفت آخه رژیم همه  آیید. می هایتان زنگ بزنید از تلفن منزل من استفاده کنید و بگید که شما در راه هستید و دارید می به خانواده

مهم نیست شماها این پیام را برسانید که ارتش آزادیبخش آمده ایران را پخش کرده که عراق حمله کرده که به او گفتیم خانواده ما 

 است. ما ا الن فرصت چنین کاری نداریم. او برای ما گوسفند نذر کرده بود که سر برید و تقسیم کرد.

پخش های روشنگرانه ارتش آزادیبخش را  که ما اعالمیه کردند. وقتی که می دید ما زن هستیم خیلی تعجب می طورخاص وقتی به

ها  شب ابتدا گروه اول دسته ما وارد شهر شده بود که شروع به خواندن این اعالمیه خواندند آن کردیم با حرص و ولع همه می می

دهن ورود شما و خواندن این مطالب را شنیدیم باورمان شد که  به گفتند وقتی که دهن کرد بعد هم ما به آنها اضافه شدیم مردم می می

آباد مثل یک شهر آزاده شده بود. صرفاً در یک نقطه آن  کردیم. تقریباً اسالم شما کمک می دانستیم که زودتر به تر میبیاییم وکاش زود

شد و مسئولیت یکی دیگر از تیپهای ارتش آزادیبخش بود کماکان نبرد ادامه داشت ولی خود شهر در  که منتهی به کارخانه قند می

رستانها در اختیار ما بود انبارهای سالح و مهمات ارتش ایران و نیز انبارهای آذوقه ارتش که تسخیرکامل ارتش آزادیبخش بود بیما

 ستفاده کنیم. ز این امکانات ا آبی ا توسط مردم باز شده بود. و ما نیز توانستیم بعدازچند روز گرسنگی و بی

 معجزه عکس

آباد دفع کردند پایین آمدیم و به سمت گردنه سیاهخور  ی گردنه حسنها ها دشمن را از پشت تپه که بچه روز پنجشنبه صبح بعد از این

که جاده بسته بود از بیراهه حرکت کردیم، گفتیم که از اهالی  درگردنه سیاهخور بودیم برای این ۳۰/۱حرکت کردیم وحوالی ساعت

رک کنیم تا با حمایت اهالی اسالم آباد کمک می گیریم. و توانستیم تنگه سیاهخور را به سمت غرب و روستاهای پشت اسالم آباد ت

را دور زده به کرند برویم. وقتی مقداری از مسیر را طی کردیم هیچ کس را ندیدیم با دو نفر اهل حق برخورد کردیم که که از آن 



د خلق هستیم و مجاه ۲۷ـ۲۸کردند سراغ آنها رفتیم بعد از سالم و احوالپرسی مشکل را به آنها گفتیم که ما تعداد  محل عبور می

را دور زده به کرند برویم  خواهیم آن شود وارد اسالم آباد شد می عمده آنها مجروح هستند و چون اسالم آباد سقوط کرده است و نمی

پرسیدند ما ازکجا  لحظاتی از بعد …خرج و مخارج دارند و دانید ما خانواده داریم آنها نیاز به وی ابتدا قدری فکرکرد و گفت که می

 فهمم که شما ارتشی )منظورش ارتش تحت امر خمینی بود( نیستید و بعد بیایبد پدرمان را در بیاورید.ب

 

خواهر و برادر در همواره در جیبم داشتم را به آنها نشان دادم با دیدن این دوعکس تمام تضادها حل ۶*۴منهم که از قبل دوعکس 

شرط آنکه این دو عکس را به من بدهی شما را به کرند  عکس را بوسیدند و گفتند بهشد و انگار تمام دنیا را بآنها داده باشند آن دو

 دهم. برم منهم به او قول دادم که با رسیدن به کرند عکسها را به او می می

ور از آنها پرسیدم مگر آنها را شناختید با حالتی که گویی بآنها برخورده باشد و گویی سؤالم خیلی قاف داشته باشدگفتند چط

کنیدآنها فقط رهبر شما هستند، او تنها مردی است که  شناسیم فکر می شناسیم از شما هم بهتر می شناسیم از خیلی قبل هم می نمی

که از توضیحاتش فارغ شد به یک  دهد بعد از این خصوص ما اهل حق را نجات می درمقابل خمینی ایستاده و مردم ایران و کُرد و به

رد وگفت که یک خودروی لندکروز شما با سپاه درگیر شده خدا کند اتفاقی برای آنها نیفتاده باشد و ادامه دادکه نقطه دوردست اشاره ک

سر ۶روی آن نصب شده بود با  ۱۰۶که توپ  KMپس این راه هم بسته است باید از راهی دیگر برویم. در همین اثنا یک خودروی

گرفته باشد  ۱۰۶که ذهنش را توپ  آبادی بدون این به ما پیوستند هموطن اسالم نشین مجاهدخلق که آنها هم به مسیرآشنا نبودند

 کرد. ها تعریف می شد وبا ما همراه شد و در طول مسیر از جنایاتی که رژیم برسرشان آورده بود برای بچه KMسوار 

هوا بود ولی همواره مرا که راننده  درد بهودادشان از  هایی که داشت جیغ  نداز ا علت خرابی مسیر و دست مجروحین در طول مسیر به

کشند، وقتی از منطقه کوهستانی خارج شدیم در یک منطقه دشتی افتادیم  کردند و گویی هیچ دردی نمی بودم تشویق به رفتن می

ادامه دادیم راه باشد ما هم با کم و زیادکردن سرعت به مسیر  متوجه شدیم پرواز یک هواپیما باالی سرمان شدیم که درحال مانور می

کیلومتری کرند روی جاده آسفالت آورد و با ۱۵که با خود داشتیم با اشرافی که به مسیر داشت ما را از یک نقطه در فاصله تقریباً  بلدی

نیز رژیم همین مقر  ۴که به کرند و مقر برادران خودمان رسیدیم، در همین اثنا با هواپیماهای اف  او به مسیر ادامه دادیم تا این

 بمباران شد.

خواستم عکسهای رهبری راکه هموطن اسالم آبادی اهل حق، قول داده بودم بدهم متأسفانه  وقتی از زیر زمین بیرون رفتم می

 روز تاکنون در دلم مانده است. علت همین بمباران وی صحنه را ترک کرده بود و رفته بود و آرزوی این کار از آن به
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 ، خورشید درخشانی که هرگز غروب نمی کندفروغ جاویدان

 قسمت هفتم -

 

 

 ام من آزاد شده

نفر مراجعه کرد وگفت من تا  ی کرده بودیم که یکدر روز دوم عملیات در خروجی شهر اسالم آباد به کرمانشاه اتخاد مواضع پدافند

دیشب در زندان بوده ام و دیشب که شما شهر را به تصرف درآوردید و زندان آزاد شد، من هم آزاد شدم و االن آمده ام تا هرکاری که 

قه داشت را به ما داد که روز با ما بود و اطالعات عمومی که نسبت به دشمن و زمین منط۲آید انجام دهم و مدت  می از دستم بر

همین همکاری باعث شد که ما نقاط مسلط دشمن در ارتفاعات مشرف به جاده را زیر آتش داشته باشیم که بعد دیدیم که دشمن 

ما روی این ارتفاعات رفته و قصد دارد از آنجا جاده را زیر آتش و درنهایت کنترل خود بگیرد که با اشرافی که این زندانی آزاد شده به 

 داد توانستیم که این مواضع را از وجود دشمن پاکسازی کنیم و وی را از تسلط به سه راهی مالوی محروم کنیم

قدر احمق و  خواهد، آن با خود گفتم، رژیم ضد بشری و زن ستیز آخوندی که در بهترین شقش زن را در چهار دیواری خانه محصور می

کشاند،  سوی فرزندان مجا هدشان می ادی زنان دردمند و زحمتکش این دیار که آنها را بهابلهند که از غلیان عشق و محبت و شور آز

آید با  می توانند، نمی بینند! مگر نه این که آنها، هر کاری که از دستشان بر ند را نمی ند پیو شکنند و به مجاهدین می ها را می حصار

 پذیرند. راستی چگونه؟ شرمندگی می

 مدیدآ دیر همه این چرا…

شب درخروجی اسالم آباد به سمت گردنه حسن آباد بودیم که تیپ ما تا آن لحظه هنوز با مزدوران دشمن مواجه ۱۱ساعت حدود 

نشده بود و شهر اسالم آباد آزاد و در دست مجاهدین و ارتش آزادیبخش بود، موقعی که درحال خروج از شهر بودیم سرعت ستون 

یبخش و حضور مردم کم بود، در این زمان دیدم مادری جلو خودرو ما آمد)درآن عملیات خودرویی علت حجم خودروهای ارتش آزاد به

ها همه پشت آن سوار بودیم(، مادر میانسالی بود که فرزند مجاهدش سالها قبل  که دسته ما سوار بود یک دستگاه آیفا بود و بچه

فرزندان مجاهدش  ما آمده و با عواطف و احساسات پاک مادری نسبت به شهادت رسیده بود، مادر جلو خودرو دست پاسداران رژیم به به

قدر دیر آمدید و دست به آسمان بلند کرده و  قربان همگیتان چرا این گفت الهی به کرد و مستمر می ابراز محبت و احساسات می
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گفت  کرد و می خاصی عواطفش را نثار میچنین نسبت به برادرمسعود با احترام و محبت  گفت الهی شکرکه این روز را دیدم، هم می

ام، مادر قهرمان  خدایا مسعود را حفظ کن، بعد ازآن همواره جمالت این مادر در ذهنم مانده و بارها آن صحنه را در تصوراتم مرورکرده

درو توقف کرد به یی که خو ریخت من لحظه دست مجاهدان دلیر شاد بود و از خوشحالی اشک شادی می از آزادی شهراسالم آباد به

دلیل گذشت زمان یادم  فرمانده دسته ما گفته و به نزد مادر رفته و از وی تشکرکردم اسم فرزند مجاهدش را گفت که متأسفانه به

که  آورم خیلی برانگیخته شده و از این نمانده است ولی هر بار صحنه دیدار و برخورد انسانی و محبتهای عمیق این مادر را به یاد می

وانستیم در آن عملیات بزرگ و شکوهمند دشمن را سرنگون و خلقمان را از یوغ دیکتاتوری خونریز آخوندی آزادکنیم متأسف هستم نت

تردید مجاهدین خلق ایران به دلیل برخورداری از پشتوانه عظیم مردمی و به  کنم، ولی بی و احساس شرمندگی دربرابر رهبری می

ای آزادی مردمشان و با پیروی از رهبری پاکباز بر همه شرایط سخت و شدائد غلبه کرده و عاقبت ترین قیمت بر یُمن دادن سنگین

 دشمن را سرنگون و پیروزی را محقق خواهند کرد.

 هایشان نه خا دعوت به

ب و هوا عصر روز دوشنبه بود که از مرز عبور کرده و وارد خاک میهن شدیم. با عبور از یک خط مشخصی کامالً تغییر وضعیت آ

محسوس بود و همگی در داخل هینو که نشسته بودیم یکصدا گفتیم: بچه ها، هوای وطن و ایران. عبور از گردنه حسن آباد و کرند 

 برای تک به تک ما انگیزاننده و غیرقابل باور بود. 

ک نقطه یی گویا محو میشدند ولی در آن شدیم که در ی بع از تاریک شدن هوا، مستمراً با نورهایی در بیابانهای اطراف جاده مواجه می

تاریکی و درحال عبور اطالعات بیشتری نتوانستیم کسب کنیم. وقتی که دم دم صبح بود با اهالی مواجه شدیم که در مسیر عکس 

راهمان ما دست تکان داده و دعای خیر بدرقه  گشتند. ابتدا نمیدانستیم موضوع چیست و آنها اغلب به خانه های خودشان برمی به

کردند. همان موقع از یکی از اهالی پرسیدیم که از کجا میآیند و آنها گفتند که رژیم به آنها گفته که نیروهای عراقی دارند میآیند و  می

آنها باید خانه های خودشان را ترک کنند و آنها هم باور کرده بودند و لذا خانه و کاشانه خودشان را ترک کرده بودند ولی وقتی که 

کردند. دیدن هموطنهای  هن به دهن ورود ارتش آزادیبخش را شنیده بودند، همگی به خانه خودشان برگشته و ابراز احساسات مید

زحمتکش و کشاورزان و روستاییانی که چندین سال بود از آنها دور بودیم، برایمان شیرینترین لحظات و خاطرات بود و احساس 

دادند و ما خواهران  ها بیدریغ شیر و نان و هر چه که دم دست داشتند به بچههای مجاهدشان میکردیم. آن پیوندی قدیمی و عمیق می

 را به خانه خودشان دعوت میکرد.

 مریم جان چطوره؟

یکبار هم توی مسیر که می رفتیم یک زن روستایی خیلی جوان که یک بچه هم در بغلش بود جلو آمبوالنس ما را گرفت و در حالی 

مریم جان چطوره؟ مریم جان »کرد رو به من کرد و با لحجه خیلی قشنگی سؤال کرد و گفت:  وآشنا سالم وعلیک می که خیلی گرم

کرد که من تعجب کردم وگفتم منظورت کیست که گفت خواهر مریم را  قدر این احوالپرسی را صمیمانه و نزدیک می و آن« چطوره؟

همه خلوص و نزدیکی شوکه شده بودم گفتم خیلی خوب است و ما آمدیم که راه را  که از این گویم حالش چطوره؟که من در حالی می

آوریم. توی شهر همه مردم لباس سیاه و تیره پوشیده بودند وقتی از یکی از زنان آنها سؤال کردم که  باز کنیم و او را حتماً به ایران می

و همه ما را سیاهپوش کرده و به خاک سیاه نشانده ولی ما قول اید گفت خمینی همه را عزادار کرده  چرا همه لباس سیاه پوشیده



آوریم و با شما زندگی و روزگارمان دیـگر سیاه نسیت و خوشبخت وآزاد  می دهیم هر زمان که شما بیایید سیاه را از تنمان در می

 …شویم می

 شعار علیه رژیم

ملیات فروغ را یکی از دوستانم پشت بیسیم به من گفت ولی من خودم آن موقع در منطقه سردشت بودم که شب دوم عملیات خبر ع

 تا دو هفته بعد نتوانستم به کرمانشاه بروم چون رژیم همه مرخصیها را لغو کرده بود.

ها را  نفر از بچه ۶گفت جلوی مسجد جامع  یم گفت سر اعدامها بود که میبرا مادرم که موضوعی اولین رفتم کرمانشاه به وقتی اما 

خواست طناب دور گردن آنها بیندازد مردم شروع به شعار دادن  عدام آوردند که مردم همه جمع شده بودند و زمانی که رژیم میبرای ا

بوس  خورد پرداختند و بعد رژیم مأموران زیادی را وارد آن محل کرد. وقتی مینی و علیه رژیم کردند. و چند زن با مأموران رژیم به زد

گفتند. که تا  سزا می دادند و نا کردند و به رژیم و خمینی دشنام می کرد و آنها شهید شدند مردم همه گریه میها حرکت  زیر پای بچه

 دو روز شهدا روی دار بودند درست محلی است که در وسط شهر به سمت مرکز شهر است.

 

سکوت عجیبی شهر را گرفته بود همه از  که همه عزادارند اما وقتی وارد شهر شدم تمام شهر گویی در سکوت مطلق بود گویی این

ها کمک کرده بودند که آنها را  گفتند و یک تعداد از مردم عادی که در محله تاجگزاری کرمانشاه که به بچه ها می رشادت های بچه

آید همه  رد میهم دستگیر کرده بودند که خبری از آنها نداشتند ولی موضوع دیگر سر رژیم که در کرمانشاه هم گفته بود عراق دا

گویند بایستی پیاده بروید علت ابن  بندند و می مردم اول از شهر بیرون رفته بودند که سر سه پل اصلی شهر راه را به روی ماشینها می

ل شود هر سه پ گردند و رژیم ناچار می می کار هم این بود که مسیر را کامالً مسدود کنند که وقتی مردم می فهمند دروغ بوده همه بر
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جا رسید آنها را منفجر کند خاطره دیگر سر دختر عمه من بود که بهیار بیمارستان  را بمبگذاری بکند که اگر ارتش آزادیبخش به آن

یی که مجاهدین را دیدم و با زنهای آنها آشنا شدم تمام تالشم را جهت کمک آنها به کار گرفتم و  گفت از لحظه اسالم آباد بود او می

گفت  خواهند برایشان فراهم بکن که او هم می کار گرفته بود که هر چه مجاهدین می وهرش ارتشی بود او را هم بهاز طرف دیگر ش

یی می خواستند من به آنها دادم، یا سر نمایشگاهی که در میدان آزادی کرمانشاه درست کرده بود خیلی سر آن تبلیغ کرده  هر نقشه

رفتند که درست زیر دانشگاه رازی کرمانشاه بود. یک صحنه که خودم  انش به آن محل نمیجز ایادی خودش و مزدور بود ولی کمی به

جا شلوغ شد که متوجه شدم چند نفر را در حین عکس گرفتن، گرفتند و دوربین آنها را  صبح بود که یک دفعه آن۱۰جا بودم ساعت  آن

درگیر شدند توانستند آن دو نفر را فراری بدهند که یک دفعه گرفته و خورد کردند و وقتی مردم جمع شدند و با چند مأمور رژیم 

کردند  چندین گشت سواره آمد و شروع به بازرسی مردم کردند که مردم هم که توی میدان آزادی جمع بودند تمام مزدوران را هو می

ی برای آن محل که راه انداخته بودند، که نیروی زیادی وارد کرد ومردم را پراکنده کردند ولی تا روزی که من در کرمانشاه بودم کس

 رفت نمی

 …انتقام پسرم

شدیم تعدادی از اهالی که متوجه حضور ما شده بودند از مخفیگاههای خود بیرون آمده بودند.  غروب سه شنبه که از اسالم آباد رد می

ما را که دید به خیابان آمد. من به او سالم  یک مادر سالخورده که پشت یک تیر برق در یکی از خیابانهای محل عبور ما ایستاده بود،

کردم و گفتم مادر خسته نباشید. مادر که از دیدن ما خوشحال بود با صدای بلند فریاد زد انتقام پسرم انتقام و بعد باز با صدای بلند 

مادر. صمیمیت و مهربانی آن مادر  بودم گفتم که حتماً ۱۰۶گفت انتقام ما و فرزندانمان را از این آخوندها بگیرید. من که پشت توپ 

 کنم. وقت فراموش نمی را هیچ

 همراه با مجاهدین

 :در جای دیگر حمایتی دگر و اوج اعتمادی سترگ به مجاهدین

آباد  متری قبل از کمین سیاخور به طرف اسالم گفتیم، درست در چند ده در نزدیک سیاخور یک جاده بود که ما به آن جاده خاکی می

کرد تا اگر سالم باشند با  ها ماشینهایی را که متوقف بودند را چک می بعدازظهر روز پنجشنبه بود یکی از بچه۳۰/۲ساعت بود حدود 

آباد برود، یک تک کابین که روی آن چهارلول سوار بود را به زحمت روشن کرد و دست تکان داد تا ما هم سوار  آنها به طرف اسالم

دانستیم به کجا منتهی  رفتیم( و نمی راه افتادیم ولی کسی جاده را بلد نبود)چون از جاده اصلی نمینفر سوار شدیم و ۸ـ۷شویم حدود 

کیلومتر رفتیم ولی به کجا معلوم نبود، درسمت چپ جاده متوجه شدیم یک تراکتور از فرعی به سمت این جاده خاکی ۱شود حدود  می

خانم که لباس محلی ۳بود وسایل و اثاث خانگی بار زده بود روی تراکتور هم آمد ایستادیم تا آمد، پشت تراکتور یک تریلی وصل  می

بچه و یک مرد جوان دیگر همراه راننده بودند وقتی ما را دیدند ایستادند با دیدن ما خیلی خوشحال شدند  ۳ـ۲پوشیده بودند همراه با 

همیدیم که شما مجاهدین هستید آمدیم از یکی ازآنها که کردیم شما رژیمی هستید مثل پاسدار بسیجی ولی وقتی ف اول گفتند فکرمی

 سال سن داشت مسیر اسالم آباد را پرسیدم۴۵حدود 



 

یی که مناسب باشد  رسید از او خواستیم اگر برایش امکان دارد ما را به نقطه آباد می گفت اگر همین جاده را ادامه بدهید به اسالم

تر بود نیز صحبت کرد و بعد گفت  آن مرد جوان مشورت کرد و بعد با خانمش که زنی مسنراهنمایی کند، مقداری فکرکرد و بعد با 

های او رابطه زده بودند  آیم. قبالً نیز خواهران با آن خانم و بچه آباد می که مجاهدین هستید همراهتان تا اسالم باشد فقط به خاطر این

داده بودند و فضای خوبی از مجاهدین داشتند، در هرحال آن فرد از خود و  و به آنها آب میوه و غیره که در ماشین داشتند به آنها

گفت پاسداران شبها به روستای آنها ریخته و از آنها درمورد مجاهدین سؤال و جواب  اش مایه گذاشته بود. در بین راه می خانواده

خواهند. ما را تا  ور از آنها اطالعات مجاهدین را می ند و به زکه تعدادشان چند نفر اند و یا این کردند که آیا مجاهدین نزد آنها آمده می

 حافظی کرد و رفت. آباد را ببینیم آورد و به همه ما دست داد و خدا یی که بتوانیم اسالم نزدیکترین نقطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranazadfarda.com/wp-content/uploads/2015/07/PNG43


 فروغ جاویدان، خورشید درخشانی که هرگز غروب نمی کند

 )آخرین قسمت( قسمت هشتم -

 

 

 مهر و محبت مادر

طرف عقب آمد وقتی دیدم که همه نفرات به عقب  در روز پنجشنبه که گردان ما یکی از یالهای گردنه حسن آباد را تخلیه کرد و به

نشینی کردم. در طول مسیر  د و دیگر نفری باقی نمانده بود که همراه او باشم پیاده شروع به عقبرفتند و آمار صفر صفر ش

جای دشت کربال در دشت حسن آباد ترسیم شده  بار به سال ولی این۱۴۰۰خورد که انگار تابلو عاشورا بعد از  چشم می هایی به صحنه

 بود
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ت کرده بودند در خون تپیده و روی زمین افتاده بودند تعداد زیادی از پاسداران شب که در جنگی تن به تن شرک شهدای ما در حالی

نیز نفله شده و به هالکت رسیده بودند، پاسداران که از نیروهای ویژه بودند عمدتاً دور سرشان نوار قرمز و سبز بسته شده بود و لباس 

 تن داشتند.  سیاه به

رساندند در یک مورد مادری که فلج بود و  م آمده و با اظهار همدردی غذاو میوه به من میطرف در طول مسیر در چند محل اهالی به

کنم بعد از سه روز  طرفم آمد و گفت که خواهش می که لیوانی آب را در دست داشت با التماس به روی چرخ نشسته بود در حالی
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خنک شود او را در آغوش گرفته و گفتم که امیدوارم شایسته  آبی این آب را بخور و سالم برحسین و لعنت بر خمینی بگو تا دلم بی

آباد پشت ماشین تک کابینی سوار  آباد رسیدم در فرمانداری اسالم این همه حمایت شما باشیم و شرمنده از او شدم، وقتی به اسالم

 ورفت داشت. تک کابین ما آمدشده و با بقیه بچه ها به کرند رسیدم در طول مسیر چندین بار هلیکوپترهای رژیم به باالی 

 

 غذای گرم

توانستیم خودروها و سالحهایمان را ترک  آباد شدیم ازطرف اهالی شهر مورد استقبال قرار گرفتیم. ما نمی گشت وقتی وارد اسالم در باز

خصوص به خواهران ما مراجعه  کنیم و این اهالی بودندکه غذای گرم تهیه کرده و میآوردند و در خانه هایشان را باز گذاشته بودند. به

کرده بودند و تقاضا کرده بودند که آنها که چند شب استراحت نکرده بودند، استراحت کنند و اهالی نگهبانی میدهند و اگر دشمن بیاید 

 اطالع میدهند. هوا سرد بود اهالی پتو و وسائل گرم به محل استقرار تیمها میآوردند.

 رهایی رزمندگان با همکاری هرگونه بذل از لخورده، سا افراد و جوانان و زنان همانند …د، کرند ومردان آزاده شهرهای اسالم آبا

 «چشید باید تشنگی قدر به هم …چشید نتوان اگر را دریا آب» سیاق به اما است ر بسیا گفتنی. نکردند دریغ

 چند نمونه از این حمایتهای مردم غیور و آزاده را می آوریم:

============================================= 

 در آغوش مردم

شان، حمایتهای مردم شریف منطقه به فرزندان مجاهدشان، توان ها، در برابر عظمت و سیل خروبا خود گفتم: راستی کلمات و واژه

آور آزادی مردم د آخر پیامها بشاش و خندان شد کمرها راست قامت شوجه ندارد. قلبها تپیدن گرفت، چهرههیچادای حق مطلب را به

 یم فرزندان خود کردندشان آمده بود. بله مردم آزاده منطقه آن چه داشتند در طبق اخالص تقدبه کنار

آباد بودند که با شایعه یی که رژیم پراکنده آباد روی جاده به ترافیک سنگینی برخوردیم اینها مردم شهرهای کرند و اسالمبعد از اسالم

رفتند ولی پاسدارها در تنگه چهارزبر را بسته بودند و نه راه رفتن داشتند و ر حمله ارتش عراق داشتند به سمت کرمانشاه میبود مبنی ب
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دلیل شلوغی امکان برگشتن، مجبور شدیم پیاده شویم برای راهنمایی آنها که دور بزنند و برگردند تا مسیر باز شود. یک مینینه به

موقعیتی بود و کل مسیر را بسته بود. به سمت آن رفتم. به راننده اش گفتم آقا لطفاً ماشین را بزن کنار. راننده بوس را دیدم که در بد 

تا مرا دید پرید پایین با آن هیکل درشت و چارشانه اش به راحتی مرا در آغوش گرفته و بلندم کرد و شروع کرد قربان و صدقه 

که کمی آرام گرفت، میدا بزارم زمین االن دوستانم می بینند و آبرویم میرود بعد از اینگفتم ترا خمجاهدین رفتن. منهم مرتب می

تونم بکنم. که تکرار کردم ماشینت راه را بسته بزن کنار. یک طرف مسیر ارتفاع بود طرف دیگر گفت چکار کنم، من براتون چکار می

ی یک راننده ماشینش چه ارزشی دارد و نبض شوفر با موتور ماشینش دانستم براپرتگاه، یک نگاهی کرد که جا نیست کجا ببرم؟ می

زند برای همین خجالت کشیدم منظورم را چشم در چشم بگویم. برگشتم و سمت پرتگاه را نشان دادم و گفتم ببر آنور. و رفتم می

بوس که شوم. دیدم تمام مسافرین مینی انتظار ندشتم حرفم را گوش بدهد فقط خواستم کارم را کرده باشم وقتی رفتم سوار ماشینمان

که معلوم بود خانواده و همسایه های راننده هستند پیاده شدند و ماشین را هل میدهند راننده هم بیشتر از همه زور میزد و در حالی

داد برایمان دست تکان میکردیم که راه باز شد وقتی از کنارش عبور میچرخاند تا ایندرب را باز کرده بود فرمان را به سمت دره می

دیدم. حتماً میگفت در چهره اش احساس رضایتی را میهم به بچه ها خسته نباشید میکردم آنراننده نگاه میو لبخند میزدند. به

نندهای گذاریم هیچ راداشته. گریه ام گرفته بود عهد کردم فردای آزادی ایران نمیدانست که با این کارش در جنگ ما با رژیم سهمی

 بدون ماشین بماند

 شرمندتان هستم

 رگبار هواپیما و صدای مهیب بمبهایش که بلند، شد روی زمین دراز کشیدیم.

قدمی ایستاده شک کردم نکنه راه گم کرده و ۱۰۰۰کمر بسته بود در فاصله ساله که چادرش را به۴۵یکمرتبه دیدم یک زن حدود 

د. خمیده و سریع رفتم به سمت او تا بگویم از محل فاصله بگیرد، دیدم کلمن آبی را روی بدون نفر و توی این درگیری غیر عادی بو

تان هستم آب خوردن قطع بود این آب را آوردم فقط دست و صورتتان را گفت: شرمندهزمین گذاشت و با لهجه شیرین کُردی می

همه گلوله و ی را نشان دادم تا برود ولی اصالً انگار اینجا خطرناک است و یک مسیر پوشیده یبشویید خنک شوید. گفتم: مادر این

 کرد.شلیک برایش بی اهمیت بود و فقط در ذهنش بود که این آب را برایمان بیاورد. و با اشتیاق به صحنه نگاه می

             

 تا به حال کجا بودید ؟

کردیم انبوهی از اد به همراه ستون ارتش آزادیبخش عبورمیازجاده شهرکرند به اسالم آب ۶۷عصر سوم مرداد ماه ۱۹۰۰حوالی ساعت 

سوی میهن روانه شده است از طرفین جاده به سمت شهرها و روستاهای خود مردم منطقه که متوجه شده بودندارتش آزادیبخش به

آوردند بعضی از عمل میبه گشتند و در حین عبور از کنار خودروهای ارتش آزادیبخش استقبال زایدالوصفی از ارتش آزادیبخشبرمی

شدیم و دادیم و رد میدست داشتند ما هم با تکان دادن دست و تبسمی بر لب جواب میآنها تصاویر برادر مسعود و خواهرمریم را به

سه توانستیم پای صحبت آنها بنشینیم یا دودلیل شرایط صحنه نمیدر نگاههایمان هزاران سخن و عواطف دوطرفه نهفته بودکه به

حرکت خود ادامه می دادیم. نرسیده به اسالم آباد یک مرد میانسال با لباس محلی که کلمه با هم حرف بزنیم. با حداقل سرعت به

 همراه یک جوان ازکنار جاده به سمت خودرو ما دویدند و جلوخودرو ایستادند.وی سالحش را بادست داشت بهیک تفنگ قدیمی به



آورد، ابتدا ما شک کردیم و بالفاصله با سالح و حاضر به جنگ از خودرو پیاده شده و به سراغش رفتیم وی یک دست باال و پایین می

راه بهچشم و منتظر سالها من «!بودید؟چرادیرآمدید؟ کجا تاکنون…»دزد: شدت برانگیخته شده بود یقه ما را گرفته و داد میکه به

  …وزی آماده نگهداشته بودم که از این آخوندهای جنایتکار انتقامم ر ابگیرم،چنین روزی بودم، این سالحم را برای چنین ر

جنگم ولی یک سالح دیگر به من بدهید تا به این پسرم من با همین سالح خودم با جانیان رژیم می»گفت: در ادامه صحبت می

 «…بدهم که همراه خودم با پاسداران بجنگد

 شتیم وی را تحویل یک یکان عقب دار دادیم که موضوع را دنبال بکنند.همراه خود نداما چون سالح اضافی به

 

 گشتیم تا کمکی بکنیم بر

شایعات و ترفندهای دشمن زبون دیگر کاراییش را از دست داده است. مردم به محض اطالع از حضور مجاهدین با شور و نشاط یر

 گردند تا به هر طریق ممکن کمک کنند. می

که شنیده بودند، ارتش آزادیبخش بوده که شایعات دشمن به روستاها یا به سمت کرمانشاه فرار کرده بودند، از این مردمی که به خاطر

گفتند: که دشمن به ما گفته بود که ارتش عراق است که تهاجم کرده است و ما گشتند و میحمله کرده است به محلهای خود برمی

قتی فهمیدیم که مجاهدین هستند برگشتیم که کمکی بکنیم که همین ترافیک سنگین ایم ولی وبه این خاطر شهر را ترک کرده

مسیر را موجب شده بود که یکانهای ارتش ازادیبخش به این دلیل ساعاتی پشت این ترافیک مانده بودند که نهایتاً مردم بیرون از 

 کردند.میسمت کرمانشاه بدرقه کردند و یکانهای پیشروی کننده را بهجاده عبور می

 ای خدا امشب چه شبی ست

گفت که از روستاهای اطراف پای پیاده  یی که با لباس محلی به مقر فرماندهی ارتش آزادیبخش آمده بود می ساله۳۰دلیر مرد 

را  ود، آنیافت کرده ب یی که به اصرار اسلحه در ساله ۶۰کیلومتر آمده است تا اسلحه بگیرد و حساب مزدوران خمینی را بر سد. مرد ۴۰
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خبر »گفت:  مرد دیگری که با همسر و سه فرزندش از ایالم آمده بود می« ای خدا امشب چه شبی ست“زد:  یاد می سید و فر بو می

 .«…گان آزادیبخش را زیارت کنم جا آمدم تا رزمند عملیات را که شنیدم این

 

============================================= 

 کردم: یدم و آرزو مییش اند با حود می

 مردم سینه، به سینه انسانیست، واالی تبلور که نشان و نام بی و خاموش یی حماسه یک هر که مردمی، حمایتهای این که شد با…

و در  گان مجاهد ایستادند و مبارزه کردند در کنار رزمند چگونه که کنند، گو باز فرازی سر و غرور با زمین ایران تمام و نبرد منطقه غیور

 برابر ایلغار آخوندی سینه سپر کردند و همراه مجاهدین به دژخیمان گفتند نه.

 ند خجسته بین مردم و مجاهدین در نبرد آخر که تمامیت رژیم آخوندی را به زباله دانی تاریخ بیفکنند. دیر نیست که دگر بار این پیو

 ید بوی عود تا نسوزد بر نیا

 ستین سخن با خام نی پخته داند کا

 محمود نیشابوری

 


