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با  وحدتى  محمدزاده  حميد  آقاى  اينكه  به  نظر  مالكيت  سند  فقدان  آگهى 
مورخ   4303 شماره  طى  شده  مصدق  محلى  استشهاديه  برگ   2 تسليم 
ثبتى  حوزه   1636 شماره  رسمى  اسناد  دفترخانه  توسط   1397/4/19
مدعى   1397/4/19 مورخ   12480 وارده  شماره  به  تقاضا  برگ  و  تهران 
گرديده سند مالكيت كاداسترى به شماره سريال 056661 شش دانگ يك 
تهران   2 بخش  در  واقع  اصلى   6423 از  فرعى   360 پالك  به  زمين  قطعه 
139720301025010916 به نام حميد محمدزاده وحدتى صادر و تسليم 
شد و طبق سند رهنى 111176 مورخ 1396/8/2 دفترخانه 130 تهران 
و  گرديده  مفقود  جايى  به  جا  علت  به  سپس  و  است  مسكن  بانك  رهن  در 
درخواست صدور المثنى سند مالكيت پالك موصوف خود را نموده است لذا 
مراتب در اجراى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت فقط در يك نوبت در يك 
روزنامه كثيراالنتشار (همين روزنامه) آگهى مى شود تا چنانچه كسى ادعاى 
انجام معامله نسبت به ملك مذكور و يا وجود اصل سند مالكيت نزد خود را 
داشته باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را 
به انضمام اصل سند مالكيت به اين منطقه ارائه نمايد تا مورد رسيدگى قرار 
گيرد بديهى است اصل سند مالكيت پس از رويت و مالحظه به ارائه دهنده 
اعاده خواهد شد ليكن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر 

داده نمى شود.
 در صورت عدم وصول واخواهى ظرف مهلت مقرر قانونى المثنى سند مالكيت 

پالك مرقوم صادر و به متقاضى تسليم خواهد گرديد.
 13987/م الف                   رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نارمك – شهميرزادى

وكالت  موجب  به  وكالتا“  اميرخانلو   داود  آقاى  مالكيت  سند  فقدان  آگهى 
 97/3/3 مورخ   160679 و   71/5/7 مورخ   74444 شماره  هاى  نامه 
دفترخانه هاى 62 و 223 تهران به وكالت از طرف آقاى حسن ترابى مالك 
مترمربع  مساحت 120  به  زمين  قطعه  يك  دانگ  از شش  مشاع  دانگ  سه 
پالك   از  شده  مجزى  و  مفروز  اصلى   138 از  فرعى   40709 ثبتى  پالك  به 
از اصلى مذكور واقع در بخش 12 تهران كه سند مالكيت آن  150 فرعى 
ذيل ثبت 262129 صفحه 458 دفتر 1139 به شماره چاپى 3/364094 
سند  موجب  به  و  سپس  شده  تسليم  و  و صادر  ثبت  العابدين  زين  نام  به 
آقاى  به  تهران   222 دفترخانه   2537/4/14 مورخ   55259 شماره  قطعى 
حسن ترابى انتقال يافته است و به موجب سند رهنى شماره 50090 مورخ 
68/4/2 دفترخانه 223 تهران در رهن مى باشد سپس نامبرده با ارائه دو 
برگ استشهاديه كه به امضا شهود رسيده است و ذيل يكى از آنها طى شماره 
گرديد  امضا  گواهى  تهران   545 دفترخانه  توسط   97/3/1 مورخ   40637
مدعى است كه اصل سند مالكيت به علت جا به جايى مفقود گرديده است و 
تقاضاى صدور المثنى سند مالكيت ملك مذكور را نموده لذا مراتب به استناد 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى 
مدعى انجام معامله نسبت و  يا در اختيار داشتن سند مالكيت نزد خود مى 
باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار اين آگهى به اين منطقه مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت اقدام نمايد بديهى است در اين صورت 
پس از تنظيم صورت مجلس  اصل سند مالكيت به ارائه كننده مسترد خواهد 
از مراجع ذيصالح  ارائه دادنامه  به  المثنى سند مالكيت منوط  شد و صدور 
قضايى خواهد بود و پس از انقضا مدت مذكور و عدم هرگونه اعتراض اين 

منطقه نسبت به صدور المثنى سند مالكيت اقدام خواهد نمود.
جشان  – تهران  منطقه خاوران  ثبت  الف                          كفيل    13989/م 

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   3 ماده  موضوع  راي  مفاد  ابالغ  آگهي 
شماره  راي  موجب  به  چون  رسمي   سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
139760301054000089 مورخ 97/1/22 صادره از هيئت حل اختالف 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
شرق  جنوب  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر   1390/9/20 مصوب 
تصرفات مفروزي و مالكانه آقاي احمد علي حر فرزند مختار متقاضي پرونده 
كالسه 1394114401054000351نسبت به مساحت 66مترمربع قسمتي 
از پالك ثبتي4418/404 با حدود اربعه شماالً : بطول 5/46 متر ديوار به 
جنوباً:  كوچه  به  ديوار  و  متر درب  بطول 12/10  ديوار4418/404 شرقا: 
ديوار  به  ديوار  متر   12/10 بطول  غربا:  كوچه  به  ديوار  متر   5/46 بطول 
پالك4418/404 مورد ثبت صفحه 37 و 215 دفتر1351 و54 در بخش7 
تهران به ثبت گرديده مراتب از نظر اطالع ذوي الحقوق و شركاء مشاعي پالك 
فوق در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه آگهي مي گردد طبق قانون فوق 
االشاره كسانيكه به مالكيت و تصرفات مفروزي متقاضي فوق اعتراض دارند 
ميتوانند از تاريخ انتشار آگهي ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به مراجع 
قضايي تسليم نمايد بديهي است پس از انقضاء مهلت قانوني و عدم وصول 
واخواهي نسبت به صدور سند مالكيت مفروزي به مساحت و حدود باال بنام  

نامبرده اقدام خواهد شد.
 تاريخ انتشار نوبت اول 97/5/8 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/23 

تهران  خاوران  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  كفيل  جشان-  الف      13985/م 

فاطمه  وكيل  تبار  شفيعي  اميرهوشنگ  آقاي  مالكيت  سند  فقدان  آگهي   
با  تهران   97/3/3 مورخ   138669 شماره  وكالتنامه  با  مهابادي  شيرزادي 
مورخ  شماره821080  تحت  كه  مصدق  محلي  استشهاديه  برگ  دو  تسليم 
بشماره  وارده  تقاضاي  برگ  و  رسمي868تهران  اسناد  دفتر   97/3/30
يكدستگاه  ششدانگ  مالكيت  سند  فقدان  مدعي   97/4/2 مورخ   10237
و72  شماره71  به  تفكيكي   7 قطعه  مترمربع  مساحت95/17  به  آپارتمان 
در  واقع  مرقوم  اصلي  از  فرعي  شماره2  از  مفروز  اصلي   6236 از  فرعي 
انباري قطعه 7 كه در صفحه 421 دفتر1270 ذيل ثبت به  بخش2 تهران 
مهابادي  شيرزادي  فاطمه  بنام    604739 چاپي  شماره190842بشماره 
ثبت و سند صادر و تسليم گرديده است برابر سند شماره 117759مورخ 
90/5/24 دفترخانه 80 بروجن در رهن بانك ملي است و سپس وي به علت 
سهل انگاري سند مالكيت خود را گم و درخواست صدور سند مالكيت المثني 

نموده است.
 لذا مراتب باستناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي 
شود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم غير از اسناد 
فوق و يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ نشر اين آگهي ظرف 
اصل  ارائه  را ضمن  خود  اعتراض  و   مراجعه  منطقه  اين  به  روز   ده  مدت 
سند مالكيت يا سند معامله تسليم و رسيد دريافت نمائيد تا مورد رسيدگي 
قرار گيرد به اعتراض بدون ارايه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نخواهد 
شد پس از انقضاي مهلت مزبور و نرسيدن واخواهي نسبت به صدور سند 

مالكيت المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
نارمك  الف                   شهميرزادي- رييس  ثبت اسناد و امالك    13986/م 

آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني) آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده هاي اجرائي كالسه 9401775 و 9401774 ششدانگ يك دستگاه آپارتمان 
مسكوني قطعه6 واقع در سمت جنوب طبقه سوم به مساحت 152/15 مترمربع كه مقدار8/97 مترمربع آن پيشرفتگي در دو قسمت و2/06 مترمربع آن 
بالكن است بانضمام انباري قطعه4 به مساحت 9/54 مترمربع در زيرزمين اول و يك واحد پاركينگ قطعه 3 به مساحت11 مترمربع در همكف به شماره پالك 
9255 فرعي از 365 اصلي مجزي شده از 939 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10تهران به محدود به حدود شماال در هفت قسمت كه قسمتهاي 3و 5 
آن شرقي است اول درب وديواري است به طول3/08 متر به نورگير مشاعي دوم ديواري است به طول0/44 متر به راه پله و آسانسور مشاعي سوم ديواري 
است به طول2/46 متر به راه پله و آسانسور مشاعي چهارم درب وديوار است به طول1/38 متر به راه پله و آسانسور مشاعي پنجم ديواري است پيشرفتگي 
به طول0/73 متر به راه پله و آسانسور مشاعي ششم ديواري است به طول4/46 متر به راه پله و آسانسور مشاعي شرقا: در نه قسمت كه قسمتهاي 4 و 6 
آن شمالي قسمتهاي دوم و هشتم آن جنوبي است اول ديوار و پنجره به صورت پيشرفتگي به فضاي خيابان به طول4/29 متر به فضاي معبر مجاور دوم ديواري 
است پيشرفتگي به طول0/12 متر به فضاي معبر مجاور سوم ديوار و پنجره به صورت پيشرفتگي به فضاي خيابان به طول3/70 متر به فضاي معبر مجاور 
چهارم ديواري است پيشرفتگي به طول0/10 متر به فضاي معبر مجاور پنجم ديوار و پنجره پيشرفتگي به فضاي خيابان به طول1/98متر به فضاي معبر مجاور 
ششم نرده است پيشرفتگي به طول1/27 متر به فضاي معبر چهارم هفتم ديوار و پنجره بصورت پيشرفتگي به فضاي خيابان به طول0/37 متر به فضاي معبر 
مجاور هشتم ديواري است پيشرفتگي به طول0/31 متر به فضاي معبر مجاور نهم ديوار و پنجره به صورت پيشرفتگي به فضاي خيابان به طول2/45 متر به 
فضاي معبر مجاور جنوبا در دو قسمت اول ديواري است پيشرفتگي به طول0/80 متر به فضاي معبر مجاور دوم ديوار و پنجره است به طول9/15 متر به فضاي 
حياط مشاعي غربا ديواري است به طول17/08 متر درز انقطاع كه ماوراي آن فضاي ملك مجاور قرار دارد سقف با كف طبقه چهارم اشتراكي است كف با سقف 
طبقه دو اشتراكي است حدود انباري شماال ديواري است مشترك به طول4/56 متر به انباري قطعه 3 شرقا ديواري است به طول2/10 متر به معبر مجاور جنوبا 
ديواري است مشترك به طول4/52 متر به انباري قطعه5 غربا درب و ديواري است به طول2/10 متر به راه پله و آسانسور مشاعي سقف با كف طبقه همكف 
اشتراكي است كف روي عرصه مشاعي است حدود پاركينگ شماال خط فرضي است به طول 2/20 متر شرقا خط فرضي است بطول 5 متر جنوبا  خط فرضي است 
بطول 2/20 متر غربا فرضي است بطول 5 متر خطوط فرضي ذكر نشده به محوطه مشاعي است سقف با كف طبقه يك اشتراكي است و كف با سقف زيرزمين 
يك اشتراكي است ذيل ثبت شماره92926و 96311 صفحه182-405 دفتر امالك460-486 بنام علي شاملو منتظر مقدم و خانم مرجان شاملو منتظر مقدم 
بالسويه ثبت و صادر گرديده و به موجب اسناد رهني  9817- 92/9/13 و 7743-91/9/27 دفتر1039 تهران در رهن شركت تعاوني اعتبار صالحين 
قرار گرفته كه به علت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجراييه تحت كالسه 9401775 و 9401774 گرديده كه طبق نظريه مورخ 95/9/9 كارشناس رسمي 
دادگستري توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت از: ملك موصوف واقع در تهران خ آيت اله كاشاني خ شهيد براتلو خ منوچهري كوچه بهار پالك14 طبقه سوم واحد 
جنوبي مي باشد ساختماني كه اين واحد آپارتمان جزئي از آن است بنايي است كه در 7 طبقه واقع در زميني جنوبي داراي دو بر شمالي و شرقي احداث شده و 
شامل يك طبقه  زيرزمين يك طبقه همكف و پنج طبقه  اول تا پنجم كه در طبقه زيرزمين واحد سرايداري با كاربري فعلي سالن اجتماعات انباريها و تعدادي از 
پاركينگها و موتورخانه واقع شده و در طبقه همكف با دو درب پاركينگ مجزا از شمال و شرق عالوه بر فضاي اشغال شده بابت ورودي آسانسور و راه پله ساير 
پاركينگها قرار دارند پنج طبقه بعدي آپارتمانهاي مسكوني با توزيع دو واحد در هر طبقه احداث شده و جمعا 10 واحد آپارتمان مسكوني را شامل مي گردد عمر 
بنا 6 سال اسكلت آن بتن آرمه با سقف تيرچه بلوك و با نماسازي سنگ تراورتن با پنجره هاي پروفيل يو-پي-وي-سي و راه پله با كف وديوارهاي سنگي مي 
باشد پوشش كف وديوارها در فضاي پاركينگها و حياط نيز سنگ مي باشد ساختمان مجهز به يكدستگاه آسانسور سيستم درب ريموت كنترل پاركينگها و آيفون 
تصويري بوده و آپارتمان داراي سه اتاق خواب آشپزخانه باز داراي كابينت ام دي اف و هود سالن پذيرايي دو واحد حمام با روشوئي و سرويس فرنگي كه يكي 
به اتاق خواب مستر  اختصاص دارد و يك واحد دستشويي با سرويس ايراني است پوشش كف پاركت ديوارها و سقف داراي پوشش گچكاري و ابزار گچي و 
در مقاطعي داراي پوشش و تزئينات چوب ام دي اف ميباشد دربهاي داخلي هم از نوع چوبي است.   سيستم گرمايش با شوفاژ مرتبط با موتورخانه مركزي  و 
همچنين يك دستگاه شومينه گاز سوز و سيستم سرمايش با كولرابي مي باشد.  آپارتمان داراي انشعاب برق اختصاصي و انشعابات برق و آب و گاز اشتراكي 
داير در ساختمان مي باشد و به مبلغ 8/900/000/000 ريال (هشت ميليارد و نهصد ميليون ريال) ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بستانكار و حقوق 
دولتي كالسه فوق الذكر در روز شنبه مورخ97/5/27 از ساعت 9 الي 12 ظهر در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي واقع در  ضلع جنوب غربي چهارراه جهان 
كودك ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي ثبت استان تهران  سالن مزايده از طريق مزايده حضوري بفروش ميرسد و مزايده از مبلغ 8/900/000/000 
ريال (هشت ميليارد و نهصد ميليون ريال) شروع به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد 
است و فروش كالً نقدي است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد 
شد طالبين و خريداران ميتوانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا 
بدهيهاي مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و اشترك و مصرف و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم 
نشده بعهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حسابهاي دارايي و شهرداري و...  خواهد بود.  تاريخ انتشار آگهي مزايده:97/5/8 
13988/م الف                رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي – نقيبي 

 آگهى اصالحى ابالغ اجراييه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى پيرو آگهى ابالغ اجراييه به شماره 1919/ن–22911/الف مورخ 89/9/15 
درخصوص سند رهنى شماره 975 – 82/11/16 تنظيمى دفترخانه شماره 833 تهران مرتبط با پرونده اجرايى كالسه ن/3-7246 و8601602 بدين وسيله 
به آقاى سيدناصر صادقى مدير تصفيه شركت ساختماني عمران آفرينان بوستان به نشانى تهران، ميدان فرمانيه، خ بوستان، پ 1 + 16 ابالغ مى گردد قيد 
3 دانگ مشاع ار شش دانگ قطعه 5 تفكيكى پالك ثبتى شماره 3526 فرعى از يك اصلى مفروز از پالك 366 فرعى از اصلى مذكور واقع در بخش 11 تهران 
مبنى بر اشتباه بوده و مقدار 5 دانگ مشاع از شش دانگ قطعه 5 تفكيكى پالك ثبتى شماره 3526 فرعى از يك اصلى مفروز از پالك 366 فرعى از اصلى 

مذكور واقع در بخش 11 تهران صحيح مى باشد كه بدين وسيله اصالح مى گردد.
 14003/ م الف                      معاون اجرا اداره سوم اجراى اسناد رسمى تهران – پروين حقيقى

وب جاویدان غر
دکتر اسماعیل زمانی

وهشگر دفاع مقدس استاد دانشگاه و پژ

س��ال 67 در منطقه مریوان ارتفاعات ش��یخ محمد خط پدافندی تیپ بود. 
زمانی بود که قطعنامه از س��وی امام س��یدروح اهلل پذیرفته ش��ده بود. دوس��ت 
عزیزی داش��تم که روحانی گردان بود. دائم اش��ک می ریخت و می گفت جنگ 

تمام شد اگر من شهید نشوم دق می کنم. 
اون ش��ب که قرار ش��د برگردیم کرمانش��اه بعد از اونجا برویم تهران، توی 
اتوبوس دائم همین حرف رو می زد تا مریوان رو کامیون اومدیم و از مریوان به 
س��مت کرمانشاه با اتوبوس. شب رسیدیم روانس��ر و جوانرود نماز را در مسجد 

اهل سنت شافعی مذهب خواندیم.
 نیمه ش��ب به اردوگاه که همان مقر تیپ بود رس��یدیم. ش��ام نخوردم اما 
دوستان برای شام همون ابتدای ورودی دژبانی تیپ به ستون یک غذا گرفتند 
خیلی از بچه حال و حوصله نداش��تند و همش می پرسیدند چی شد؟ چرا یک 
دفعه این چه روزگاریس��ت ساعت 12ش��ب بود و در چادر کنار بچه ها پتو پهن 
کردم و خوابیدم یک دفعه یاد ش��ب عملیات کربالی 4 و5 افتادم. یاد سنگرها، 
یاد جزیره بوارین، ش��ب جزیره ام الرصاص خالصه یاد دوس��تان ش��هیدم. هی 
می گفتم خدایا چی ش��ده جنگ تمام ش��د؟ حدود ساعت 3 بامداد بود که یک 

موتور س��وار اومد و کنار چادر ما ایس��تاد موتور رو خاموش کرد صدا زد برادر 
ش��عبانی بیا بیرون برادر شعبانی فرمانده گردان بود بلند شد و گفت بله؟ گفت 
برادر حاج مهدی گفته زود بیا چادر فرمانده تیپ. بلند شد و رفت. بچه ها از هم 

سوال کردیم چی شده؟ چرا این موقع شب مگر جنگی شده؟
س��اعت 4بامداد برادر شعبانی برگشت. همگی رو بیدار کرد وگفت: برادرها 

بلند شوید عراق دوباره حمله کرده داره از سرپل ذهاب میاد جلو. 
حس��ن یک دفعه گفت  ای خ��دا جون ممنونم. آماده ش��دیم. نماز صبح رو 
خواندیم جلوی چادر هر گروهان بچه ها آماده بودند اگر چه جنگ چند ساعت 
قبل تمام ش��ده بود اما دوباره حال و هوای بر و بچه ها دیدنی بود. اون های که 
نور باال زده بودند ش��اد و شنگول بودن. گردان رو حرکت دادن رسیدیم جلوی 

چادر فرمانده تیپ.  ای وای اون روزها، واژه رایج برادرها بود. 
چق��در خوب وبی آالیش بود برادر مهدی ش��روع ب��ه صحبت کرد و گفت: 
برادرها واقعیتش منافقین با پش��تیبانی ارتش بعث ع��راق دوباره حمله کردن. 
میان س��تون همهمه ای ب��ود. منافقین یعنی چه؟ آقا رضا دوس��تم گفت: غلط 

کردن بی شرف ای وطن فروش. 
م��ن و حس��ن و رضا زدیم زیر خنده گفتیم ای ش��هدا کجایی��د ما داریم با 
منافقی��ن یقه به یقه می ش��ویم. از مقر تیپ که نزدیک س��ه راه کوزان بود راه 
افتادی��م تا لب جاده. خیلی راه اومدیم برای اینک��ه به بروبچه ها روحیه بدهیم 
من شروع کردم رجز خواندن هرچه به لب جاده نزدیک می شدیم ترافیک روی 

جاده رو می دیدم و صدا سوت گلوله توپ و خمپاره.
به رضا گفتم فکر کنم جدی جدی دوباره جنگ ش��ده. رس��یدیم لب جاده 

برای خیرمقدم گفتن به گردان ما یک گلوله توپ خورد وس��ط جاده. صدای یا 
حسین و یا زهرا بلند شد. دو نفر از بچه ها مجروح شدند. یکی از آنها داد می زد 

امدادگر من دارم شهید می شم بیا بیا.
 ما باز خندیدم. خالصه کنار تپه لب جاده زمین گیر شدیم روی جاده و لوله ای 
بود پر از ماشین نیروی رزمنده. گردان به ستون یک بود حرکت کردیم. فرمانده 

گردان گفت: برادرها منافقین از کرند گذشتن دارن میان به طرف کرمانشاه.
 حس��ن گفت: اسماعیل آخ جون چه شود به به من از اون ها استقبال میکنم. 
ستون گردان کنار جاده در حرکت بود که هر از گاهی صدای سوت خمپاره بچه ها 
رو مجبور می کرد خیز بروند. نرسیده به زبر اول منطقه چهار زبر سر پیچ جاده یک 
دستگاه تویوتا آتش گرفته بود که خطر انفجار رو داشت. بچه ها رو هدایت کردم به 
سمت چپ جاده حسن خیلی خندان داد می زد رزمنده رزمنده کی خسته است؟ 
بچه ها جواب می دادند دش��من من من. خالصه درگیری ش��روع ش��د یک 
خودروی بود به نام کاسکاول البته بعدها متوجه شدیم نام اون خودروی نظامی 

بود که کشور برزیل به سازمان بخت و وطن فروش داده بود.
اینجا بود که پش��ت بی سیم پیام امام س��یدروح اهلل به فرمانده سپاه رو پخش 
کردند. آن روح خدا فرمود: این جنگ جنگ میان کفر و اسالم است و باید وجب به 
وجب با آنها جنگید و عزت اقتدار سپاه و بسیج در جنگیدن تا نابودی کافران است 

و ذلت و خواری در مقاومت و ایستادگی نکردن در مقابل این کوردالن است.
 ای��ن پیام یک نیروی مضاعف به بدنه اصل��ی یگان های در گیر داد بچه ها 
خیلی با انگیزه و با توکل بر خدا می جنگیدن دم دم های ظهر بود درگیری شدید 
بود و پشت بی سیم صدای غم آلود توجه ام را جلب کرد بی سیمچی حسن گفت: 

اصغر - اصغر - محمد؟ اصغر جواب داد جان محمد جان بگو 
اصغر گفت: حس��ن رفت پیش شهرام، ش��هرام پیک گروهان حسن بود در 
عملیات کربالی 5 و شهرام شهید شده بود و حسن خیلی در فراق او ناالن بود. 
وقتی این خبر رو شنیدم خودم رو رساندم به برو بچه های گروهان حسن. وقتی 
رسیدم حسن غرق در خون بود روی برانکارد پیکر مطهر او رو قرار دادیم پشت 
یک وانت تویوتا پریدم س��وار ش��دم و کنار پیکر او و چند ش��هید دیگر نشستم 
راننده با سرعت به سمت منطقه ماهیدشت کرمانشاه در حرکت بود، دستم رو 
توی دست شهید حسن نگه داشتم و زیر لب می گفتم حسن دیگه دق نکردی 

دیدی به آرزوت رسیدی حاال سالم من رو به برو بچه ها برسون.
 نزدیک س��ه راه کوزران بودیم ک��ه دیدم یا خدا چقدر جمعیت یک لحظه 
گفت��م اینها برای چی آمدند؟ یادم هس��ت یک خانم��ی راننده تراکتور که یک 

یدک کش داشت پر از نیرو بود به سمت چهار زبر در حرکت بود.
درست سی سال پیش اوج درگیری و اوج خستگی طوالنی شدن جنگ اما 
با یک دم مسیحایی امام مردم وجب به وجب با کفار جنگیدن و درس فراموش 
ناشدنی به طراحان عملیات فروغ جاویدان دادند و این طرح را به غروب جاویدان 
بدل کردند و درس��ت امروز بعد از سی س��ال در یک جنگ تمام عیار اقتصادی 
باید همگی با گوش دادن به فرمان فرزند خلف امام س��یدروح اهلل )آقاس��یدعلی 
خامنه ای( تمام داشته هامون رو بیاوریم وسط میدان و با دشمن زیاده خواه وجب 
ب��ه وجب بجنگیم و یکب��ار دیگر با وحدت و همدلی به گونه ای که وحدت حول 
دشمن استکبار و با یک صدایی برای ایجاد انگیزه و روحیه انقالبی و انقالبی گری 

از ارتفاعات اقتصادی چهار زبر عبور کنیم و این شدنی است.

یادداشت

عملی��ات مرص��اد یا غ��روب جاوی��دان نام  نبردی است که توسط س��ازمان مجاهدین تاریخن���گار
خل��ق طرح ری��زی و در اواخر جنگ ایران و ع��راق میان ارتش و 
اعضای س��ازمان مجاهدین در گرف��ت. یک هفته پس از پذیرش 
قطعنامه 5۹۸ توس��ط ایران بود که حدود 5۰۰۰ نیروی سازمان 
مجاهدین خلق با مقادی��ری تجهیزات جنگی از محور غرب و از 

طریق شهرهای مهران و اسالم آباد غرب به ایران حمله کردند.
هدف این عملیات تسخیر تهران در 33 ساعت بود و مسعود 
رج��وی فرماندهی این عملیات را برعهده داش��ت. عملیات پاتک 
ایران »مرصاد« نام داش��ت و طی آن مجاهدی��ن در کمین قرار 
گرفتند و شکس��ت خوردند. حمله وحش��یانه ع��راق، به اعتراف 

نظرات کارشناسان عراقی در مجموع به ضرر آنان تمام شد.
در سوم آبان سال 67، تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق 
که به عراق متواری ش��ده، با استفاده از حمایت های گسترده صدام، 
در حال انجام اقداماتی بر ضد نظام جمهوری اسالمی بودند. آن ها با 
پشتیبانی ارتش عراق هجوم خود را با استفاده از آخرین سالح های 
سبک و سنگین که از طریق آمریکا و صدام در اختیارشان قرار گرفته 

بود، به سمت باختران آغاز کردند و وارد خاک ایران شدند.
آنان با تصرف ش��هر های س��رپل ذهاب و کرند غرب، در شب 
اول در ش��هر اس��الم آباد توقف کرده و به کشتار فجیع مردم این 
شهر و حتی مجروحان حاضر در بیمارستان پرداختند. جالب آن 

که در بین کشته شدگان، حتی بستگان آنان نیز دیده می شد.
مس��عود رجوی، س��رکرده این گ��روه، هم در حال��ی که بر 
خ��ودروی ضدگلوله س��وار ب��ود، کاروان مجاهدی��ن خلق را که 
متشکل از پانزده هزار زن و مرد بود، همراهی می کرد. فرماندهان 
منافقین، گمان می کردند که وضعیت نظامی ایران از هم پاشیده 

ش��ده و بسیار آسیب پذیر اس��ت و تنها یک ضربه و شوک، نظام 
جمهوری اسالمی را فرو خواهد ریخت.

مجاهدی��ن خلق، طرح عملی��ات خود را در یک جلس��ه 24 
س��اعته آماده کرده بودند و در تاری��خ 67/4/31، نیرو های خود را 
توجیه کرده و نام عملیات را هم »فروغ جاویدان« گذاش��ته بودند. 
در پایان روز اول بود که مسئوالن شورای عالی دفاع ایران در حال 
رسیدگی به موضوع تجاوز منافقین به مرزهای غربی کشور بودند، 
شهید صیاد شیرازی مأمور رسیدگی به وضعیت منطقه غرب شد.

صیاد همان شب با یک هواپیمای فالکون، خود را به باختران 
رس��اند و هنگامی که از اوضاع منطق��ه آگاهی یافت، دریافت که 
برخالف گمان اولیه، با ارتش عراق طرف نیس��تند، بلکه در برابر 

نیرو های مجاهدین خلق، قرار گرفته اند.
وی س��پس طرحی ریخت که براساس آن، باید به متجاوزان 
اجازه داده می شد تا تنگه »چهارزبر« در 34 کیلومتری باختران 
پیشروی کنند. آنگاه در آنجا، خلبانان هوانیروز از عقب و جلو، راه 
را بر کاروان می بس��تند و نیرو های مردمی و بسیجی بسیاری که 
پس از آگاهی از حمله، از سراس��ر کشور به باختران آمده بودند، 

از راه زمین، به سرکوب دشمن می پرداختند.
حضور گسترده نیرو های مردمی در باختران به حدی بود که در 
جاده ورودی شهر تا کیلومتر ها ترافیک شده و مردم با پای پیاده به 

سمت ش��هر در حال حرکت بودند. صبح روز پنجم مرداد، عملیات 
مرصاد آغاز ش��د و منافقین که س��رخوش از این بودند که در طول 
مس��یر با هیچ مقاومت خاصی روبه رو نش��ده اند، ناگهان خود را در 
جهنمی از آتش دیدند که از زمین و هوا بر سر آن ها ریخته می شد.

طولی نکشید که جاده باختران- اسالم آباد، انباشته از ادوات 
س��وخته اهدایی دولت های غربی به مجاهدین خلق شد. معدود 
افرادی که موفق ش��ده بودند از این مهلکه جان سالم به در برند، 
به روستا های اطراف پناه بردند و برخی دیگر هم با خوردن قرص 

سیانور، به زندگی خود پایان دادند.
پ��س از اتمام عملیات، دو طرف جاده آکنده از کپه های خاکی 
بود که در زیر خود، اجساد هزاران دختر و پسر را پنهان کرده بود.

هرچن��د همکاری مش��ترک عراق و مجاهدی��ن خلق در این 
عملیات ناموفق، خالصه نمی شد و پیش از این هم به ویژه از اواخر 
س��ال 66 و درپی مالقات صدام و مسعود رجوی، شکل تازه ای به 
خود گرفته بود، اما اوج آن در همین عملیات بود که ارتش عراق با 
در اختیار گذاشتن سالح های گوناگون همچون تانک های پیشرفته 
»ت��ی - 72« و نی��ز حمایت هوایی و بمباران ش��هر هایی در طول 
مسیر، حداکثر پشتیبانی را از نیرو های این گروهک به عمل آورد.

س��رانجام 1۰ روز پس از شکست عملیات غروب جاویدان، با 
حضور نیروهای بین المللی آتش بس در سراس��ر مرزهای ایران و 

عراق برقرار شد. نیروهای حافظ صلح تا سه سال پس از آتش بس 
در منطقه حضور داش��تند. بیشتر مفسران بر این باور هستند که 
صدام در پایان این جنگ حتی از دس��تیابی به نخس��تین هدف 

خود یعنی فسخ قرارداد 1۹75 بازماند.

پس از عملیات غروب جاویدان و آثار مخربی که بر پیکره سازمان 
جاهدین خلق گذاشت، شمار زیادی از اعضا و وابستگان تشکیالت در 
عراق و اروپا تالش کردند از س��ازمان جدا شوند هرچند با خشونت 
درون  گروهی مواجه ش��دند ولی به هرحال روزنه هایی وجود داشت 

که بتوانند جان خود را از دست این سازمان نجات دهند.
شکست مجاهدین در این عملیات باعث شد سازمان کامال به 
صورت یک فرقه بسته و مخوف در بیاید و تمامی روزنه های امید به 

دنیای آزاد بر روی اعضای آن بسته شود و این تازه آغاز راه بود.
صحبت های امیر س��رتیپ احمدرضا پوردس��تان جانش��ین 
فرمانده ارتش حاکی از آن است که که علت ترور شهید سرافراز 
»س��پهبد صیاد ش��یرازی« در فروردین ماه س��ال 137۸ توسط 
منافقین به دلیل ضربه ای بود که این گروه در عملیات مرصاد در 

اثر تدابیر و فرماندهی این شهید بزرگوار متحمل شده بود.
امیر س��رتیپ پوردس��تان در این باره گفت: پس از پایان جنگ 
تحمیل��ی حالت نه جنگ و نه صلح بر مرز ه��ا حاکم بود، منافقین 
فعالیتی را در مرز ها انجام دادند و ش��هید صیاد ش��یرازی که در آن 
زمان به عنوان مس��ئول بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح مشغول 
فعالیت بود، احساس مسئولیت کرد و با شناخت خوبی که از منطقه 
و نیرو ها داش��ت، به پایگاه کرمانشاه رفت و با بالگرد 214 هوانیروز 
عملیات شناسایی از منطقه را انجام داد و در   نهایت با ساماندهی و 
تدابیر ویژه خود با کمک و هدایت نیرو ها، ضربه مهلکی در عملیات 
مرصاد به منافقین وارد کرد و منافقین مجبور به عقب نشینی شدند.

ب��ه دنبال این موضوع منافقین منتظ��ر فرصتی بودند تا صیاد 
شیرازی را به شهادت برسانند که سرانجام در 21 فروردین 7۸ موفق 
به انجام این کار شدند، در حقیقت دلیل اصلی ترور هم ضربه ای بود 
باشگاهخبرنگاران که به منافقین در عملیات مرصاد وارد شد. 
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غروب منافقین با فروغ عملیات مرصاد


