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یادآور

شنبه  27بهمن 1397

منافقین چگونه از حمایتهای رژیم بعث برخوردار شدند

رجوی؛ ابومکر البغدادی

یک س��ال پس از حضور رسمی مجاهدین
خلق در عراق ،روز  29خرداد  66رجوی خبر از
تاسیس ارتش آزادیبخش ملی داد .در اطالعیه
س��ازمان مجاهدین (منافقین) در این باره آمده
بود« :تاس��یس ارتش آزادیبخش ملی به مثابه
بازوی اس��توار و پراقتدار خلق از دیرباز در صدر
آرزوهای عموم وطندوس��تان و آزادیخواهان
این مرز و بوم و همه مش��تاقان اس��تقالل بوده
و کمبود آن یکی از مهمترین حلقههای مفقوده
در تاریخ جنبشهای رهاییبخش مردم ایران در
دوران معاصر است» .رجوی در نخستین واکنش
درباره تأس��یس این ارتش اع�لام کرد« :ارتش
آزادیبخ��ش مل��ی ایران برای درهم شکس��تن
ماشین جنگی رژیم ،پایهگذاری شده و هدف آن سرنگونی رژیم است که در این راستا ،نیروهای
جنگ و سرکوب رژیم را هدف قرار خواهد داد تا تدریجا به جلو برود».
ش��هروندان عراقی ،ارتش آزادیبخ��ش را «جيش التحرير الصدام��ی» میخواندند و آنان را
«مرتزقه» (مزدور) و پیادهنظام سيدالرئيس و خطشکن قوای عراقی به شمار میآوردند .آشکار
بود س��ران سازمان در پاسخ به خاصهخرجی و حاتمبخشیهای بیدریغ صدام و در جهت ادای
دین به ارباب و ولینعمتش��ان و البته سرکیس��ه کردن فزونتر بعثیها ،به بهای ریختن خون
بیشتر از هموطنان و اعضا و هوادارانشان ،شوق و رغبت مضاعفی از خود ابراز کردند تا از مزایا
و برکات پیدایی این «ارتش ملی» بهره برند .تبلیغات سازمان طبق معمول ارتش تازهتأسیس
را فراتر از آنچه بود ،بزرگ جلوه میداد ،حال آنکه با یک حساب سر انگشتی ،شمار نفرات این
به اصطالح ارتش «دست باال حدود  ۹۹۰نیرو» بود( .علیاکبر راستگو ،مجاهدین خلق در آینه
تاریخ)
رجوی که از بدو ورود به عراق به دفعات به حضور «سيدالرئيس» (صدام) شرفیاب میشد،
پس از تش��کیل «ارتش آزادیبخش» بیدرنگ به دولتسرای سردار قادسیه مشرف شد تا ضمن
اعالم این خبر مسرتبخش ،از رهنمودهای رهبری عراق بهره برد .رئیسجمهوری عراق در این
دیدار با ابراز خش��نودی از تأس��یس ارتش ،این اقدام را به «رهبر مقاومت» تبریک گفت و آرزو
کرد ستیزهجویان مسلح سازمان سرنوشت آتی را با رشادت خود رقم زنند .به گفته هادی شمس
حائری «ارتش آزادیبخش ،آخرین اس��تراتژی از نوع مسلحانه بود که به گل نشسته بود .تعداد
نف��رات این ارتش هرگز از  ۲۰۰۰نفر (جز در مقطع عملیات ف��روغ جاویدان که از تمام اروپا و
آمریکا نیرو بسیج کرده بودند و عده زیادی اسرای جنگی را نیز در آن وارد کردند) تجاوز نکرد».
یک ماه پس از اعالم تأسيس «ارتش آزادیبخش» تهاجم واحدهای کوچک آن به رزمندگان
سپاه پاسداران و ارتش در مناطق سرحدی آغاز شد؛ یورشها و خردهعملیاتهای ایذایی مرزی
که برای جذب بیشتر نیرو از خارج و همچنین دریافت تسلیحات و پشتیبانی لجستیکی و مالی
بیش��تر از دولت عراق با سر و صدای فراوان و جار و جنجال خاص «مجاهدین» که شگرد آنان
است ،همراه بود.
شبانگاه یکم مرداد  ۱۳6۶واحدهایی از قوای ارتش تازهتاسیس سازمان به یک پایگاه نظامی
در منطقه مرزی «چنگوله» نزدیک ش��هر مهران حمله کردند .به دنبال تصویب قطعنامه ۵۹۸
شورای امنیت سازمان ملل متحد در  ۲۹تیر  ۱۳6۶مبنی بر ضرورت برقراری آتشبس در جنگ
عراق با ایران و عدم پذیرش آن توس��ط جمهوری اس�لامی ،عملیات نظامی عراق در جبههها
ش��دت گرفت .نیروهای سازمان نیز هماهنگ با ارتش عراق که عملیاتی را در منطقه میمک و
سومار آغاز کرده بودند ،نیمهشب  ۳مرداد  ۱۳6۶با پشتیبانی آتش تهیه ارتش عراق به یکی از
پایگاههای لشکر  ۸۱زرهی باختران در منطقه عمومی سرپلذهاب یورش بردند و خسارتهایی
را به بار آوردند.
اقدام بعدی اجیرش��دگان صدام ،حمله به موقعیت تیپ  ۵۹مسلم بن عقیل سپاه در ناحیه
گیالنغرب ،مورخ  ۹مرداد  66بود .پس از آن در  ۲۹مرداد ،شماری از جنگجویان سازمان با ایجاد
کمین بر س��ر راه واحدهای ارتش در نوار مرزی س��ورن ،از توابع شهر بانه ،عدهای از نظامیان را
ش��هید و زخمی کردند و جمعی را به اسارت گرفتند .پرواضح است سازمان در رسانههای خود
(رادیو ،تلویزیون و نشریه مجاهد) و در گزارشهایی که به مقامات بعثی تقدیم میکرد ،همواره
در اعالم تلفات قوای ارتش و سپاه مبالغه میکرد و آن را چند برابر بیش از آنچه بود جلوه میداد
تا به ازای آن وجوه بیشتری از طرف بعثیان به آنان ارزانی شود.
 ۳۱م��رداد  ،۱۳6۶واحدهای ارتش س��ازمان به  2پایگاه ارتش در منطقه سردش��ت یورش
آوردند و خساراتی را وارد کردند ۱۱ .شهریور  ،1366حدود  ۳۰۰تن از عناصر سازمان از ساعت
 ۱۰ش��ب با پش��تیبانی آتش توپخانه ارتش عراق پایگاه گردان  ۲۰۵ژاندارمری در منطقهای از
توابع دهلران در شرق مهران را مورد حمله قرار دادند .آنان روز بعد (12شهریور) به یک پایگاه
نظامی در سقز یورش بردند .شبانگاه  ۳۱شهریور ،یکی از پایگاههای مرزی سپاه در منطقه مهران
هدف تهاجم غافلگیرانه ارتش سازمان قرار گرفت .قرارگاه نیروی زمینی جنوب در گزارشی عامل
غافلگیری را وجود یک فرد نفوذی اعالم کرد.
رجوی با برپایی یک کنفرانس مطبوعاتی پر سر و صدا ،کارنامه ستیزهجویان سازمان متبوع
خود را تنها در مرداد  ،۱۳6۶منجر به وارد آوردن  ۲۵۰۰نفر تلفات به دش��من (ارتش و س��پاه)
ذکر کرد .وی از به اسارت درآوردن  ۱۳۰نفر نیز سخن گفت .بنا به گفته این فرد دستنشانده
«ارتش آزادیبخش کمر دشمن (ایران) را هدف گرفته و آن را خواهد شکست» .سازمان در پایان
س��ال  ۱۳6۶بیالن کار ارتش خود را طی  8ماه به این ش��رح اعالم کرد ۹۹« :رش��ته عمليات،
وارد س��اختن  ۹۳۰۰تن تلفات به نیروهای ایران و گرفتن  ۸۲۰تن اس��یر ».حال آنکه مجموع
گزارشهای نیروهای نظامی ایران در س��ال  ۱۳۶6نش��ان میدهد از تیر ت��ا دی  ۱۳6۶ارتش
س��ازمان کمت��ر از  ۶۰مورد عملیات پراکنده انجام داده و تلف��ات وارده به نیروهای ایران کمتر
از یک صدم آمار اعالمی سازمان بوده است( .سازمان مجاهدین خلق از پیدایی تا فرجام ،ج)3
زمس��تان  ۱۳6۶قرارگاه «اشرف» در ناحيه خالص احداث شد .عملیات سازمان در زمستان
 ۱۳66متوقف شد و دست به کار شناسایی ،جمعآوری اطالعات نظامی ،تبلیغات ،نقل و انتقال
نیرو و ارتقای توان رزمی خود زدند .حمایتهای عراق موجب روآوردن سازمان به حرکتهای
جهشی (به اصطالح خودشان) شد .چند ماه توقف در انجام تک و عملیات ایذایی موجب تقویت
ارتش آزادیبخش شد تا عملیات وسیعتری را سازماندهی کند .آنان طی  4ماه از  ۸فروردین تا ۳
مرداد  ،۱۳6۷سه عملیات مهم را طرحریزی کردند؛ سهگانههای «آفتاب»« ،چلچراغ» و «فروغ
جاویدان» که به فاصله اندکی از یکدیگر رقم خوردند.

ق ُکش
فروغ جاویدان و سرانجام شوم سازمان مجاهدین خل 

ماجرای نیمروز
در تنگه مرصاد

گروه یادآور« :سازمان  25سال پیش به وجود آمد تا در چنین روزی به چنین کاری دست بزند ».این جمله را «مسعود رجوی» سرکرده گروهک منافقین،
در سخنرانی پیش از «فروغ جاویدان» بر زبان میآورد؛ عملیاتی که اگرچه نشانه بزرگی از نفاق سازمان مجاهدین خلق بود اما بشدت احمقانه طرحریزی
شده بود .حجم سطحینگری درباره یک عملیات جنگی را میشود در سخنرانی رجوی در اردوگاه اشرف نشانهشناسی کرد.
سخنرانی رجوی برای نیروهای سازمان  -که از همه جا فراخوانده شده و برای فروغ جاویدان به اشرف آمده بودند -چند گزاره مهم دارد .یکی از آنها جمله
ابتدایی همین متن است« :سازمان  25سال پیش به وجود آمد تا در چنین روزی به چنین کاری دست بزند».
خالصه کردن همه تاریخ یک تشکیالت و سازمان مدعی خلق ،در عملیاتی علیه خلق ،یکی از تناقضاتی است که میشود پیرامون آن صحبت کرد .اینکه
تاریخ  25ساله سازمان مجاهدین ،آیا هیچ نقطه روشنی در خدمت و جهاد برای خلق دارد که پسوند «خلق» به خود گرفته است؟ و اینکه آیا بازخوانی
مصطلح این س�الها ،درباره به انحراف رفتن س�ازمان از دورهای به بعد ،تحلیل دقیقی است؟ آیا نباید ریشههای فروغ جاویدان را همانطور که رجوی
تاکید میکند ،در تاسیس سازمان و توجیهگریهای اولیه جست؟ توجیهگریهایی که عملیات مسلحانه را ساده میبیند و برای هرگونه عمل اجتماعی
تفسیرمیسازد.
در واقع آنها که از انحراف سازمان مجاهدین خلق صحبت میکنند ،همواره به یک موضوع بیتوجهند و آن اینکه مقدمه این انحراف را تحلیل نمیکنند!
اینکه چرا انحرافی در سطح مقابله مسلحانه با خلق در این سازمان روی داد و حتی نمونهاش در گروههای دیگر یافت نشد؟ و سواالتی متعدد درباره اینکه
چه میشود که سازمان مدعی خلق که سابقه عملیاتهای بیفایده علیه امپریالیسم را هم دارد ،به پشتوانه امپریالیسم علیه خلق عملیات میکند .تا
آنجا که در  30خرداد سال  67نیز حدود  138نماینده کنگره آمریکا و  14سناتور این کشور طی نامهای به «جرج شولتز» وزیر خارجه وقت آمریکا ،از او
خواستند به جنبشهای مقاومت داخلی در ایران توجه کند و در همین راستا حمایت از سازمان مجاهدین خلق مستقر در عراق را اکیدا توصیه کردند.
«مروین دایملی» نماینده کنگره آمریکا یک ماه قبل از عملیات فروغ جاویدان ،در یکی از شبکههای تلویزیونی آمریکا ظاهر شد و گفت« :نباید دست از
تالش کشید .مطمئن باشید با کمی صبر و تالش بیشتر بزودی از مهران به تهران رژه خواهید رفت».
کلیدواژه از مهران به تهران ،یک ماه بعد در  31تیر  67در اردوگاه اش�رف ،از زبان س�رکرده س�ازمان مجاهدین خلق بارها تکرار ش�د .عصر روز جمعه
 67/4/31حدود ساعت  6بعدازظهر ،به قسمتهای مختلف مستقر در قرارگاه اشرف و اردوگاههای دیگر ابالغ شد همه برای سخنرانی مسعود رجوی
راس ساعت  8در سالن عمومی حضور داشته باشند .رجوی در این سخنرانی با اشاره به اینکه «کارهای بزرگ در پیش داریم؛ مگر نگفته بودیم که اول
مهران بعدا تهران» خبر از عملیات بزرگی داد .او به تحلیل قطعنامه  598نشست و گفت« :اگر االن اقدام نکنیم فرصت از دست خواهد رفت ،زیرا بعد از
اینکه بین ایران و عراق صلح شود ما در اینجا قفل میشویم و دیگر نمیتوانیم کاری انجام بدهیم و از لحاظ سیاسی تبدیل به فسیل میشویم .پس باید
آخرین تالش خودمان را هم بکنیم».
فارغ از اظهارات متوهمانه رجوی درباره عملیات ،آنچه او میگفت ،تحقق نیافت و مرصاد گریبان منافقین را در تنگه چهارزبر گرفت .انتقام مرصاد از
منافقین عمال بخش مهمی از آنچه را رجوی از آن به ارتش آزادیبخش تعبیر میکرد ،به فروپاشی کشاند.
در ای�ن ش�ماره به اتفاقات پیش از ف�روغ جاویدان و ماجرای این عملیات منافقین و عملیات مرصاد میپردازیم .واقعهای که به س�وژه تازهترین فیلم
محمدحسین مهدویان بدل شد و «ماجرای نیمروز :2ردخون» درباره آن ساخته شد و روایتی نو را از آنچه در مرداد  67گذشت ،روی پرده سینما آورد.

س��ازمان مجاهدین خلق میخواس��ت در س��الگرد آغاز جنگ (31
ش��هریور) عملیاتی انجام دهد و به تهران برسد .با پذیرش قطعنامه آنها
به تکاپو افتادند عملیاتش��ان را جلو بیندازند .ط��رح «فروغ جاویدان»
ش��ب 3مرداد  1367برای بار آخر مرور ش��د .طرح  5مرحله داشت و در
آن  5مرحله 4 ،شهر اسالمآباد ،باختران [کرمانشاه] ،همدان و قزوین فتح
میشد .منافقین در این  4مرحله مخالفان را با خود همراه و مراکز مهم
نظامی ش��هرها را منهدم میکردند و آماده مرحله نهایی عملیات یعنی
فتح تهران میشدند .صبح  3مرداد نیروهای سازمان در مقرشان صبحگاه
برگزار کردند و س��اعت  6صبح راهی مرز ش��دند تا بعدازظهر عملیات را
شروع کنند .سازمان در  67/5/3ساعت  3بعدازظهر عملیات خود را موسوم
به «فروغ جاویدان» آغاز کرد( .رجوی در سخنرانی پیش از آغاز عملیات
گفته بود نام عملیات را با عنایت به نام پیامبر اسالم«فروغ جاویدان» نام
گذاردهایم) .در لحظه حرکت تیپها ،سرکرده سازمان برای بدرقه در محل
حاضر شد و اظهارات مختصری برای نیروها ایراد کرد.
عراق ،پیشاپیش حمالت گستردهای را در جبهه غرب و جنوب آغاز
کرده بود و یک عملیات هوایی برای ایجاد جو رعب و وحشت در مردم
غرب کش��ور انجام داد .تقریباً همزمان با شروع عملیات فروغ جاویدان،
ارتش عراق با حجم وسیعی اقدام به حمله گستردهای در منطقه جنوب،
با تظاهر به قصد تصرف خرمش��هر ،انجام داد که هدف آن در حقیقت
زمینگیر کردن قویترین لش��کرها و تیپهای رزمی جمهوری اسالمی
بود .برای تکمیل ش��دن رفع موانع ،نیروی هوای��ی عراق روزهای قبل
از آغاز عملیات س��ازمان ،به دفعات مناطق تجمع نیرو در اطراف کرند
و اس�لامآباد را بمباران کرد .نیروهای س��ازمان پس از ش��روع عملیات
در س��اعت  4بعدازظهر از مرزهای بینالمللی عبور ک��رده ،وارد خاک
جمهوری اسالمی شدند .از آنجا که رژیم عراق تجاوز خود را تا شهرهای
قصر ش��یرین و سرپل ذهاب گسترش داده بود ،نیروهای سازمان بدون
درگیری و عبور از خط وارد شهرهای قصر شیرین و سرپل ذهاب شده
و پس از عبور از کرند به س��مت اس�لامآباد پیش��روی کردند و حدود
ساعت  9/30شب به اسالمآباد رسیدند و شهر را تصرف کردند .در این
شرایط عراق با توپ گردنه پاطاق را میزد .از طرفی هواپیماهای عراقی
منطقه شمال گردنه موس��وم به «ریجاب» و چند روستای پرجمعیت
آن حوالی را بمباران ش��یمیایی کردند که عده زیادی کشته و مصدوم
بر جا گذاشت .همچنین هواپیماهای عراق اقدام به پخش حجم زیادی
اعالمیه بر فراز ش��هرهای مرزی از جمله کرن��د غرب کردند ،مبنی بر
اینکه عراق در حال انجام عملیات گس��ترده است و از نیروهای نظامی
خواس��ته شده بود با در دست داشتن آن اطالعیه خود را تسلیم کنند
و نیز از مردم منطقه تقاضای ترک منطقه ش��ده بود .س��اعت 11/30
ش��ب یکی از تیپهای باختران راه را اش��تباه رفت که همین امر باعث
ش��د ترافیک سنگینی در شهر اسالمآباد و در خارج شهر به وجود آید.
همچنین به علت فرار وسیع مردم از شهر ،ستون سازمان کام ً
ال متوقف
ش��د .پس از خروج ستون نیروهای سازمان از اسالمآباد پس از یکی دو
درگیری کوچک ،ساعت  2نیمه شب  67/5/4در منطقه حسنآباد ،یکی
از تیپهای س��ازمان گرفتار درگیری سنگینی شد و با اینکه نخستین
تیپ گردنه حسنآباد را پشت سر میگذارد اما بعد از آن هم درگیر نبرد
سنگینی در منطقه میشود.
پس از کمکرسانی گردانهای متعدد از تیپهای مختلف به نیروهای
درگیر ،در نزدیکی صبح دوباره س��تون س��ازمان به حرکت درآمد اما باز
در گردنه چهارزبر درگیر و دنباله ستون متوقف شد .بر اثر نبرد سنگین
در چهارزبر مرتباً تعداد زخمیها زیاد ش��د و تعداد الشههای کامیونها،
کش��تهها و ...افزایش پیدا کرد و تعدادی از فرماندهان گردان درگیر هم
کشته شدند.
در این وقت حمله دیگری از سوی سهراهی مالوی به نیروهای سازمان
ش��د .در این میان اسرای حاضر در عملیات غالباً فرار کردند و بینظمی
ش��دیدی بر نیروهای سازمان حاکم شد .بالفاصله پس از آزادسازی شهر
اس�لامآباد ،یگانهای سپاه پیشروی را به سوی کرند آغاز کردند .قبل از
رس��یدن نیروهای خودی به این شهر در س��اعت  3نیمه شب 3 ،فروند
هلیکوپتر ترابری در کرند به زمین نشستند و تعدادی از کادرهای سازمان
(برابر اطالعات موجود رجوی و همسرش طی مدت اشغال ،در شهر کرند
به سر میبردند) را از شهر خارج کردند.
از ساعت  7حمالت هواپیماها و سپس حمالت هوانیروز باختران روی
ستون سازمان شروع شد .همین امر موجب شد نفراتی که پیش از آن در
ماشینهای خودشان بودند ،از ماشینها خارج شده و در اطراف جاده ،الی
شیارها و پناهگاههای طبیعی ،کنار جاده و زیر پلها سنگر بگیرند و ستون
کام ً
ال متوقف شود.
در ضمن همزمان در اطراف کارخانه قند درگیری سنگینی در گرفت.
در هر سه جبهه درگیری ،نیروهای جمهوری اسالمی بر فراز ارتفاعات ،بر
نیروهای سازمان اشراف کامل داشتند و ضمناً با حمالت هوایی ،نیروهای
سازمان را بشدت سرکوب کردند.
در ای��ن میان تعدادی از نیروهای ارت��ش آزادیبخش ناگزیر از فرار و
عقبنشینی شدند ،این در حالی بود که تعدادی از بیسیمهای آنها از کار
افتاده بود و آمبوالنسها مرتباً زخمیهای سازمان را به عقب برمیگرداندند.
ظهر روز سهش��نبه  67/5/4جبهه دیگری از پشت پادگان «اهللاکبر»
به قصد قطع ارتباط میان نیروهای ارتش آزادیبخش در اسالمآباد و کرند
توسط نیروهای جمهوری اسالمی باز شد و سرکوب نیروهای سازمان تا
نیمههای شب ادامه داشت.
صبح روز چهارشنبه  67/5/5نیروهای جمهوری اسالمی از  2جبهه،
از طرف پادگاناهللاکبر و از منطقه جنوب اس�لامآباد به سمت اسالمآباد
هجوم آوردند و مناطق غربی و جنوبی ش��هر را زیر فش��ار قرار دادند به
طوری که حتی در جنوب شهر پیشروی داشتند .در ساعات آغازین روز

وطن امروز

چهارشنبه نیروهای ارتش آزادیبخش با امیدواری به پیشروی به سمت
باخت��ران ،برای گرفتن تنگ��ه چهارزبر به آن منطقه هج��وم آوردند که
تالششان ناکام ماند.
جریان حمله به این ترتیب بود که افراد سازمان تا صبح چهارشنبه در
البهالی شیارهای کوهستان به طور مستتر استراحت میکردند ،تا اینکه
در نخستینساعات بامداد ،هلیکوپترهای عراقی جهت باز کردن تنگه به
کمک ارتش آزادیبخش آمدند و با آمدن آنها دستور تهاجم و حرکت به
نیروهای سازمان داده شد.
درگیری ش��دیدی برای گرفتن تنگه آغاز شد و با شکست نخستین
تهاجمات ارتش آزادیبخش ،فرار نیروهای س��ازمان شروع شد .نیروهای
جدید با این تصور که راه باز ش��ده اس��ت به سمت جلو در حرکت بودند
و در همی��ن حال با نیروهایی روبهرو میش��دند که در حال فرار بودند و
علت عقبنشینی را هم توضیح نمیدادند .نیروهای تازهوارد نیز با ورود به
صحنه درگیری متوقف شدند .حمالت هوایی مکرر و هجوم هلیکوپتر و
کاتیوشا به منطقه از سوی جمهوری اسالمی ،امکان سازماندهی را از آنان
گرفت و نیروهای سازمان به تعجیل در ماشینهای انباشته از نفرات ،در
حالی که بعضی افراد از بدنه ماشینها آویزان بودند ،عقبنشینی میکردند.
غروب روز چهارشنبه درگیری تنگه چهارزبر با عقبنشینی نیروهای ارتش
آزادیبخش به پایان رسید و از شب پنجشنبه عقبنشینی کامل آغاز شد.
س��اعت  7بعدازظهر چهارشنبه شدت حمالت ارتش جمهوری اسالمی
حتی فرصت عقبنشینی را هم از نیروهای سازمان گرفته بود .از صبح روز
پنجشنبه  67/5/6نیروهای در حال فرار سازمان ،در حوالی اسالمآباد مورد
چند حمله مختصر قرار گرفتند .مجروحان یا خود را میکشتند یا امیدوار
به بازگشت نیروهای تازهنفس میماندند .تعداد زیادی از افراد نیز در کوه
و دشت و روستاهای اطراف پراکنده شدند و آخرین خودروهای سازمان با
حداکثر ظرفیت و در حالی که افرادی به اطراف آن آویزان بودند به داخل
خاک عراق بازگشتند.
در جلد سوم کتاب «سازمان مجاهدین خلق؛ پیدایی تا فرجام» درباره
پیامدهای عملیات «فروغ جاویدان» اینطور میخوانیم :یکی از پیامدهای
این عملیات ،زیر سؤال رفتن خط استراتژی سازمان و به تبع آن زیر سؤال
رفتن رهبری بود .س��ازمان اس��تراتژی و برنامههای مختلفی را از ابتدای
تأسیس و خصوصاً پس از پیروزی انقالب مورد آزمایش قرار داده بود که با
ورود به فاز جدید و تشکیل ارتش آزادیبخش ،همه آنها را به نوعی مردود و
بیجواب قلمداد کرده بود و تنها راه مبارزه و براندازی نظام را نبرد مسلحانه
و جنگ نوین ارتش آزادیبخش دانسته بود.
با مطرح کردن این مس��اله که صلح ،طناب دار رژیم است و هیچگاه
رژیم صلح نمیکند ،اقدام به عملیاتهای جدار مرز و در نهایت چلچراغ و
فروغ کرد و چون در عملیات فروغ جاویدان با شکست مواجه شد و صلح
و آتشبس نیز میان ایران و عراق برقرار شد ،لذا برای جبران این مساله،
رجوی علت شکس��ت و ناکامی را در خود پرس��نل سازمان و بیایمانی
و ضعف آنها عنوان کرده و گفت« :اگر ایراد و مش��کلی هس��ت در خود
شماست؛ خط مشی ما مشکلی نداشته است».
این خ��ط در وادار ک��ردن نیروها به اعتراف به خس��تگی ،کمکاری،
بیایمانی و عدم باور به تواناییهای خویش که در جلسات عمومی انجام
ش��د ،نمود پیدا کرد .بهرغم این کار شکسته شدن رجوی در ذهن تعداد
زیادی از نیروها باعث ریزش نیرو ش��ده ،تعداد کثیری از اعضا و هواداران
سازمان جدا شدند.
شکست در استراتژی و شعار محوری و همچنین تحوالت منطقهای
همچون جنگ عراق علیه کویت و لشکرکشی نیروهای چند ملیتی علیه
عراق و به تبع آن نزدیکی هر چه بیشتر عراق به ایران و سعی جدی عراق
بر حل ریش��های مشکالت و معضالت موجود بر سر راه تعمیق روابط دو
کشور ،همگی موجب ریزش شدید نیرو شد .بنا به گزارشات موثق حدود
 2000نفر نیروی بریده از سازمان در اروپا حضور دارند که از عملیات فروغ
به بعد شروع به انفصال کردهاند.
پیامد دیگر عملیات فروغ جاویدان تلفات آن عملیات است .سازمان
 1304کش��ته را خود رس��ماً تأیید و عکس و زندگینامه آنها را منتشر
کرده اس��ت .تعداد مجروحان نیز بالغ بر  1500نفر برآورد شد که 700
نفر آنان معالجه سرپایی و سطحی شدند و  800نفر بستری شده و بعضاً
جان س��پردند .بر اساس اعترافات دستگیرش��دگان و عکسهایی که از
بعضی اجس��اد شناسایی شده تهیه شده است ،از مجموع  51نفر هیات
اجرایی س��ازمان (مرکزیت) حداقل  33نف��ر از آنها در صحنه عملیات
حضور داش��تهاند که  16نفر آنان کشته شدهاند ،لذا حجم ضربه به بدنه
س��ازمان  50تا  60درصد ب��وده و به کادر مرکزی س��ازمان حدود 30
درصد ضربه وارد ش��ده اس��ت که این تعداد ع�لاوه بر تعداد مجروحان
و از کار افتادگان��ی اس��ت که به عقب انتقال داده ش��دند .رضا پورآگل،
مه��دی افتخاری و مهدی کتیرایی از جمله کشتهش��دگان مرکزیت در
این عملیات بودند .تجهیزات منهدم ش��ده سازمان در مجموع نبردهای
عملیات فروغ جاویدان  612خودرو از انواع مختلف 72 ،تانک و زرهپوش،
 21توپ  122میلیمتری و  51تفنگ  106میلیمتری که عمدتا بدون
خودروی حملکننده بودند ،برآورد شده است .آمار غنایم نیز حدود 500
دستگاه انواع خودرو ،مقادیر زیادی تجهیزات انفرادی و جمعی بوده است.
در توجیه شکس��ت عملیات ،رجوی گفت« :تم��ام اتکای ما به ارتش و
ایدئولوژیمان بود و روی عنصر سیاسی کار جدی نکردهایم ».و در ادامه
در تفسیری انحرافی از واقعه عاشورا ،فروغ جاویدان را با قیام کربال قیاس
کرد که امام حسین(ع) نیز تمام اتکا را بر  2عنصر شمشیر و ایدئولوژی
نهاد و از معادلههای سیاسی چشمپوشی کرد! و همین باعث شکست شد!
از آن پس و با همین توجیه و در پی بنبست نظامی تحمیل شده ،خط
کار سیاسی در اولویت قرار گرفت ولی هیچگاه دنبالهروی از مشی مسلحانه
به عنوان تنها راه مقابله با جمهوری اسالمی ایران به کناری گذاشته نشد.
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عملیاتهای منافقین پیش از فروغ جاویدان در خاک ایران

تبلیغات ارتش آزادیبخش!

عملی��ات منافقی��ن در منطقه فکه،
س��اعت  ۳۰دقیق��ه بام��داد  ۸فروردین
 ،۱۳6۷ب��ا پش��تیبانی همهجانبه ارتش
ع��راق به قصد ضرب��ه زدن به یگانهای
ارت��ش ،انهدام تجهیزات ،گرفتن اس��یر،
کسب اطالعات بیشتر از منطقه و سپس
عقبنشینی س��ریع ،طراحی شد .طبق
اطالعيه سازمان ،هدف از انجام عملیات،
«درهم شکستن ماشین جنگی جمهوری
اسالمی» بود« .با لو رفتن عملیات قبل از
آرایش خط آتش نیروها ،درگیری زودتر
از زمان مقرر ش��روع شد .این درگیریها
تا س��پیده صبح ادامه داش��ت و نیروها
طبق طرح عملیات ،مواضع مورد نظر را
تسخیر کردند»( .ردپای اهریمن ،خیانت
و جاسوسی فرقه تروریستی مجاهدین)
نفرات ارتش س��ازمان پس از تصرف
خط پدافندی ارتش جمهوری اسالمی ایران توسط نظامیان عراقی،
تمام س��نگرها و اس��تحکامات موجود را به آتش کشیده ،اقدام به
برافراشتن پرچمهای سازمان روی خاکریزها و پخش اعالمیه کردند.
بنا به ادعای س��ازمان 2 ،تیپ (هر تیپ س��ازمان متش��کل از ۲۵۰
نفر بود) ش��رکتکننده در عملیات را زنان تشکیل میدادند .یکی
از جداش��دگان سازمان با استناد به منابع تشکیالتی ،خسارتهای
وارده به نیروی نظامی ایران را که بسیار اغراقآمیز و غیرواقعی است،
اینگونه ذکر میکند« :تلفات وارده به لش��کر  ۷۷خراس��ان۳۵۰۰ ،
تن کش��ته و مجروح و  ۵۰۸اسیر ...در ضمن ،جنگافزار ،مهمات و
امکانات رژیم به ارزش حدود  ۱۰۰میلیون دالر نیز توس��ط همین
نیروها نابود شد»( .علی اکبر راستگو)
نیروهای رژیم بعث و گروهک رجوی تا حوالی ظهر روز تهاجم،
همه امکانات و تجهیزات به غنیمت گرفته ش��ده و اسرا را به پشت
خ��ط و داخل خاک ع��راق انتقال دادند .یکی از نف��رات اطالعاتی
سازمان ،ش��رکتکننده در عملیات آفتاب(فکه) میگوید« :من به
همراه یک تیم صامت و یک دس��ته دیدهبانی و چند افس��ر و یک
سرگرد اس��تخبارات در محل دیدهبانی اس��تخبارات بودم .سرگرد
اس��تخبارات وظیفه داشت اخبار پیش��روی نیروهای متهاجم را از
دسته ما بگیرد و تلفنی به فرماندهی ستاد لشکر عراق گزارش دهد.
او تا صبح نگران بود تا اینکه با روشن شدن هوا و مشاهده نخستین
دسته اسرای ایرانی و تانک به غنیمت گرفته شده ،خوشحال شد و
بیاختیار با بچههای ما روبوسی کرد و تبریک گفت .او که از سر شب
ناامیدانه نغمه یأس و عدم موفقیت میخواند ،با مش��اهده باز شدن
خاکریز ایران ،تلفنی به س��تاد گزارش کرد و بچههای ما را قهرمان
خطاب کرد و تبریک گفت .خوشحالی و حرکات ناشی از ذوقزدگی
او هرگز از یادم نمیرود ...بعد از عملیات آفتاب در فکه ،افس��ران و
سربازان عراقی روحیه باالیی گرفته بودند .یکی از فرماندهان لشکر
عراقی مس��تقر در فکه بعد از عملی��ات میگفت دیگر ما و قائدمان
(صدام) باور کردیم میشود «حرسهای ایران» (پاسداران ایران) را
شکست داد»( .ردپای اهریمن ،صمد نظری)
پس از عملیات آفتاب ،دولت ع��راق طی اطالعیهای اعالم کرد
طرح و برنامه و اجرای عملیات توس��ط «مجاهدین خلق در خاک
ایران» انجام شده است و وزیر تبلیغات رژیم صدام در مصاحبهای از
سازمان تمجید و تقدیر به عمل میآورد.
تبلیغات گس��تردهای که س��ازمان درباره عملیات آفتاب به راه
انداخ��ت« ،ارت��ش آزادیبخش» را ب��رای انجام عملیات وس��یعتر
گس��تاختر کرد ۸۲ .روز پس از عملیات آفتاب در فکه و در آستانه
یکمین سال پیدایی «ارتش آزادیبخش ملی» جنگ افروزان صدام
و رجوی ،دس��ت به کار طرحریزی عملیات مشترک دیگری شدند.
نفرات ارتش س��ازمان که از زمس��تان س��ال  ۱۳۶6مجهز به تانک
ت��ی  ،55نفربرهای پیامپی ،زرهپوش ،کاتیوش��ا و ...ش��ده بودند و
البته طرز استفاده از جنگافزارهای جدید را زیر نظر افسران عراقی
فراگرفته بودند ،با یادگیری تاکتیکهای جنگهای کالسیک ،خود
را بنا به آنچه س��ازمان با غرور و اطمینان فزونتری اظهار میکرد
آماده «درهم شکستن ماش��ین جنگی و سرنگونی عنقریب رژیم
و یکس��ره ک��ردن کار آن» کردند .این مرتبه ه��دف آنها یورش به
ش��هرهای مهران و دهلران بود ک��ه در کنترل پدافندی ارتش قرار
داش��ت .رهبران س��ازمان آماده بودند هر طرح و برنامه عملیاتی را
که از سوی فرماندهان ارتش عراق ارائه میشد بیدرنگ اجرا کنند.
بعثی��ان تصمیم خود را مبنی بر درگیر کردن هر چه بیش��تر افراد
سازمان در جنگ گرفته بودند.
پس از شناسایی منطقه عملیاتی (مهران) رجوی نشستی را در
زیرزمین پایگاه جاللزاده در بغداد با اعضای شورای مرکزی برگزار
کرد .در این نشس��ت که تعدادی از اعضای شورای ملی به اصطالح
مقاوم��ت مانند دکتر هدایتاهلل متیندفتری و همس��رش ،ابراهیم
مازندرانی ،کاظم باقرزاده و دکتر صالح رجوی حضور داشتند ،رجوی
پس از ارائه توضیحاتی درباره منطقه و عملیات بزرگ مهران ،اظهار
داش��ت« :اگر سازمان پیروز ش��ود که بقیه راه مشخص است ولی

اگر شکس��ت بخورد برای همیشه از بین
رفته اس��ت و بدینگونه حیات و ممات
سازمان را به سرنوشت این عملیات پیوند
زد .عمليات مهران که نامش «چلچراغ»
نهاده شد ،ساعت 11:30دقیقه شب ۲۸
خرداد  ۱36۷با آتش��بار س��نگین ارتش
عراق و بازگشایی میدان مین و معابر آغاز
شد .کار انتقال نیروهای پیاده سازمان به
قرارگاهها و مراکز یگانهای عراق در شهر
زرباطیه ،ساعتها قبل انجام شده بود.
عملیات باز ک��ردن معبرها و نفوذ به
خاکریز تا س��اعت  ۷صبح طول کشید.
توپخانه و کاتیوش��ای عراق بشدت روی
نیروهای ایرانی در خ��ط ،آتش ریختند
ک��ه باالخره معبرها باز ش��د و نیروها به
مواضع از پیش تعیین شده هجوم بردند.
بعد از آن توپخانه و کاتیوش��ای عراق در
هماهنگی ستادی ،پیش��اپیش مواضع ایران را کوبیدند تا نیروهای
رجوی به محل برسند و آن را تسخیر کنند .تا ساعت  ۱۲ظهر تمام
مواضع مشخص شده تصرف شد و شهر جنگزده و مخروبه مهران
به تصرف سازمان درآمد».
شهر مهران به دلیل نزدیکی به مرز عراق در آن برهه خالی بود و
حتی یک ساختمان سالم هم در آن وجود نداشت .اعضای گروهک
رج��وی پس از ورود به مهران در یک برنامه از قبل طراحی ش��ده،
از خبرگزاریهای خارجی به منظور انعکاس این پیروزی و پوشش
خبری آن ،برای بازدید از منطقه و حضور در شهر تصرف شده مهران
دعوت به عمل آوردند .همانطوری که رجوی در نشستهای توجیه
عملیات گفته بود ،عملیات بیشتر جنبه تبلیغاتی و روانی داشت و
هدفش به رخ کش��یدن قدرت «ارتش آزادیبخش» و جذب نیرو از
داخل ایران و خارج (اروپا) بود .خبرنگاران ،عکاسان و تصویربرداران
و برخی کشورهای اروپایی ،عربی و چند رسانه آمریکایی در اجابت
دعوت دس��تگاه تبلیغات عراق ،خیلی سریع به مهران آورده شدند.
«مجاهدین خلق» در ش��هر مب��ادرت به اج��رای برنامه تبلیغاتی
گسترده کردند و شادی و پایکوبی به راه انداختند.
اعضای اصلی سازمان و شورای مقاومت به مهران برده شدند تا
خطدهی تبلیغی را عهدهدار شوند .تمام سنگرها ،سولهها ،مقرهای
خطوط مقدماتی و پایگاههای ارتش و سپاه توسط واحدهای «ارتش
آزادیبخش» به آتش کش��یده ش��د .حضور زنان ستیزهجو در این
عملیات چشمگیر بود و از لحاظ تبلیغاتی برای سازمان بسی حائز
اهمیت به ش��مار میآمد .رجویان شعار «امروز مهران ،فردا تهران»
س��ر میدادند .رهبری س��ازمان پس از عملیات مهران ،متوهمانه
گمان کرد وقتی ارتش آزادیبخش قادر است طی عملیاتی ،شهری
را تصرف کند ،پس امکان پیشروی بیشتر و برنامهریزی برای تصرف
تهران چندان دش��وار نخواهد بود .ارتش س��ازمان روز دوم تهاجم،
مابقی قوای خود را که از شب قبل عقبنشینی کرده بودند ،به پشت
خطوط عملیاتی منتقل کرد و روز س��وم ،شهر را کامال تخلیه کرد
و آن را به نظامیان عراقی س��پرد .سازمان در تمام مراحل عملیات
چلچراغ در مهران ،مشارکت ارتش عملیات را تکذیب و افتخار آغاز
و انجام آن را دربست به خود نسبت داد .به گفته سازمان در عملیات
«چلچراغ»« ،لش��کر  16زرهی قزوین ،لش��کر  ۱۱سپاه پاسداران و
گردانهای مختلف توپخانه و کاتیوش��ای حکومت اسالمی به طور
کامل درهم کوبیده ش��د و  ۸۰۰۰تن از نیروهای حکومت اسالمی
کش��ته و زخمی شدند ۱۵۰۰ .نفر نیز در این عملیات اسير شدند.
از نیروهای سازمان نیز  ۹۷تن کشته شدند»( .ادعای سازمان طبق
گفته علیاکبر راستگو)
حدود  2هفته بعد ،در  ۱۲تیر  ،۱۳۸۷ناو آمریکایی وینس��نس،
هواپیمای مس��افری ایران را با شلیک  2موشک بر فراز خلیجفارس
سرنگون کرد که تمام  ۲۹۰سرنشین آن در این رخداد جان باختند.
در میان قربانیان  66کودک زیر  13سال ۵۳ ،زن و  46تبعه خارجی
بودند .پیام این اقدام جنایتکارانه نیز در امتداد لزوم پایان بخشیدن
به جنگ و پذیرش قطعنامه تلقی شد.
 15روز بعد ۲۷ ،تیر  ،۱۳6۷ایران قطعنامه  ۵۹۸ش��ورای امنیت
س��ازمان ملل متحد را پذیرفت 4 .روز بعد ۳۱ ،تير ،واحدهای ارتش
عراق با س��ازماندهی گس��ترده قوای خود به خ��اک ایران حمله و از
منطق��ه جنوب به طرف خرمش��هر و آبادان پیش��روی کردند .آنان
همزمان در غرب کشور نیز دست به عملیات نظامی زدند که در هر
دو محور با بسیج نیرو جلو پیشروی متجاوزان گرفته شد و به عقب
رانده ش��دند( .حاکمیت بعثی در دور جدید حم�لات خود به ایران
چن��د هدف را دنبال میکرد و آن عب��ارت بود از :بهرهمندی از برگ
برنده و دس��ت پیش در مذاکرات صلح ،سرگرمسازی و درگیر کردن
نیروهای ایرانی به منظور کسب آمادگی سازمان برای حمله به ایران و
یکسره کردن کار رژیمی که دیگر قوایی برای جنگیدن ندارد و گرفتن
اسیران بیشتر تا در تبادل اسرا این اندازه دست عراق خالی نباشد).
*خوابگردها ،ارتباط سازمان مجاهدین با نهادهای اطالعاتی و
نظامی عراق /صفاءالدین تبرائیان /مرکز اسناد انقالب اسالمی

