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 ...کنندنمیارزبر عبور هچ هایتنگهاز  گاههیچمنافقین 

، 598 نامعه قطع  بعد از پذیرش این روزها سالروز شکست سازمان منافقین در عملیات مرصاد است؛ عملیاتی که 

نظعامی   پذیریآسیبو با اندیشۀ  هاجبههتوسّط جمهوری اسالمی ایران، سازمان مجاهدین خلق با ارزیابی اوضاع 

این کشور، درصعدد برانعدازی ایعن     المللیبین، از شرایط داخلی و برداشت خاص خود اساس برایران و همچنین 

کرده و به اجعرا ذعذاردا ایعن سعازمان بعا       ریزیپیفروغ جاویدان  را با نام عملیاتاین نظام برآمد و با این هدف، 

کیلومتری  25اسالمی هجوم آورد و تا  جمهوریتیپ، به مرزهای  33بکارذیری تمام قوای نظامی خود، در قالب 

 1200تن از نیروهای سازمان به هالکت رسعیدند و دعدود    4500کرمانشاه پیش رفتا در این عملیات، بیش از 

 ویژهبهشدت دمالت نیروهای سپاه و ارتش،  .فراوان، به داخل خاک عراق ذریختند هایجرادتتن نیز با تحمل 

آبعاد،  تنگه چهارزبر تا اسالم ددفاصل بود، دارعهده هبد شهید علی صیاد شیرازیهوانیروز که فرماندهی آن را سپ

 .شد منافقافزارها و اجساد سوخته متجاوزان مملو از خودروها، جنگ

لفه پی برد که سازمان منعافقین یعت تحلیعل    ؤبه این م توانمی مرصاد() جاویدانفروغ  عملیات زمینهبا بررسی 

که اذر از بستر  هاییتحلیلو متوهمانه از داخل ایران داشته است که منجر به این اقدام شدا  بینانهغیرواق  کامالً

متمعادی از ملعت ایعران     هعای شکسعت و موجعب   تاریخ جدایشان کنیم همچنان در ساختار منافقین زنده اسعت 

 :کنیممیاین تحلیل چند شاخصه دارد که در ذیل با آن مرور  اشودمی

منافقین از اوضاع سیاسی نظعامی ایعران بعر    تروریستی تصور و تحلیل نادرست ذروهت  :غلط سیاسی شناخت

 هعای نیعرو  موفقیعت  و عراقی هاینیرو نظامی برتری به توجه با ایران، سوی از 598 قطعنامه این بود که پذیرش

 جدایی و جنگ از مردم سرخوردذی و اسالم رزمندذان نشینیعقب و ضعف از نشان ها،جبهه از بعضی در عراقی

باشعد و  معی  غیعرممکن نامه از سوی ایران امری قطع پذیرش که بودند اعتقاد این بر آنانا باشدمی دولت از مردم

 بستبننظامی و اقتصادی به  -تنها در صورتی جمهوری اسالمی قطعنامه را خواهد پذیرفت که به لحاظ سیاسی 

 بعا  و بعود  خواهعد  نظعام  فروپاشعی  منزلعه بعه  ایعران  سوی از قطعنامه پذیرش به اقدام آنان عقیده کامل برسدا به

ایران، زمینه برای انتقال قدرت به سازمان آنان فراهم خواهد شدا با توجه به این تحلیل  دکومت قطعی سرنگونی

و با توجه به وضعیت پدید آمده در جنگ )برتری نظامی عراق در بعضی از محورها(، منافقین فرصت را غنیمعت  

کرده بودند را، دو ماه جلو انداخته و  بینیپیش ۶۷ برای تحقق اهداف خود عملیاتی را که برای شهریورشمرده و 

 .های غربی عملیات خود را آغاز کردندبا یورش به مرز 13۶۷ و اوایل مرداد تیرماهاواخر 
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 رسعد معی بعه نظعر    مشعاهده کعردیما  که آغازذر عملیات فروغ جاویعدان بعود را    سیاسی در فوق بخشی از تحلیل

رسعیدن نظعام جمهعوری     بسعت بنچون به  هاییمؤلفه زیرا اندنشدهاز تاریخ جهالت خود خارج  ذاههیچمنافقین 

 سعاله چهعل  هعای تحلیلو تقابل ملت با دولت، کاهش مقبولیت و مشروعیت پایه ثابت  اعتمادیبیاسالمی ایران، 

 هعای تحلیعل نابودی کشانده استا در دقیقت بعرای اثبعات    ان را به ورطهسازمان تروریستی منافقین است که آن

 اشعاره بعه   تنهعا  اشعاره کعرد،   المللعی بعین ، ایمنطقهغلط سیاسی سازمان منافقین نیاز نیست به شرایط داخلی، 

غلط موجب آشعفتگی و نابسعامانی    هایتحلیلوضعیت داخلی منافقین کمترین مؤید این مسئله استا ثمره این 

ناامیدی و اعتراضات ذسعترده اعضعای سعازمان منعافقین بعه ععدم اقبعال در مقابعل          داخلی منافقین شده استا

مواجه شعودا تعاریخ    3در پایگاه اشرف  ایشکنندهجمهوری اسالمی، موجب شده است که مریم رجوی با شرایط 

بعرای  مسعود رجوی  درپیپی هایپیامدیگر اده بود به اتمام رسید و را د اشوعدهانقضای بهمن داغ و انقالبی که 

 ایجاد تعهدی جدید برای اعضای سازمان کارساز نیستا

ذروهت تروریستی منافقین در ذذر زمان عالوه بر دفظ سعاختار ذذشعته،    :طلبمنفعتخواه و تمامیترهبر 

تعرین  ا رأس هعرم ععالی  قاعده و رأس هرم شکل ذرفتیت از  شساختاربر همین اساس،  پیدا کردا ایفرقهبافت 

ذیعردا  فکر یا تمایالت خود تصمیم می اساس بربیند و نیاز از مشورت میجایگاه در یت فرقه است که خود را بی

 درنهایعت  که هستند خود مافوق از مراتبی سلسله تبعیت به مجبور قاعده، یعنی آن ذیل تا نیز هرم این بندهای

بودن تصوراتی است که اعضای  نگرآیندهمقدس بودن، عقل کل بودن، بدون اشتباه بودن،  .رسدمی هرم رأس به

 ،بینعی خعودبزر  امعا   انعد کعرده فرقه از رهبر دارند و به عبارت بهتر تصوراتی است کعه بعه اذهعان اعضعا غالعب      

منافقین هم از ایعن امعر   که سازمان  مشخصه بارز رهبران این فرق است جوییمنفعت ،طلبیقدرتانحصارطلبی، 

 مستثنی نبوده استا

روانی  شخصیتفردی و  هایویژذیدربارۀ انجام عملیات فروغ جاویدان،  ویژهبهدر اتّخاذ تصمیمات سازمان، 

اعتقادات و نیز  دهندۀنشانرفتاری هر فردی،  هایمشخصه ازآنجاکهبود،  توجهقابلرجوی بسیار مؤثر و 

ا کندمیشخصیت رجوی نیز تصویری از شاکلۀ اصلی سازمان را ارائه  روازاین، دباشمیدرونی وی  هایویژذی

سازمان در این  ذیریتصمیمشخصیتی این فرد، مدخل مناسبی برای ارزیابی چگونگی  هایویژذیبررسی 

که وی از خصوصیات رودی روانی زیر  دهدمیو اعترافات نزدیکان رجوی، نشان  هابررسیعملیات استا 

شخصیتی رجوی با  هایویژذی این .جوییمنفعت، طلبیقدرت، انحصارطلبی، بینیخودبزر : برخوردار است

تشکیالتی، پنهان مانده و تصمیمات فردی  هایالیهسازمان ماهیتی پلیسی و مخفی داشت، در  کهاینتوجه به 

خطاهای فردی رجوی به  ذاههیچا به همین دلیل، شودمیی بیان رهبر سازمان، به شکل تشکیالتی و جمع
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ا تصمیم به انجام عملیات ماندمیتشکیالتی پنهان  هایالیهو شخصیت روانی وی، پشت  شدنمیدساب او نوشته 

 کشاندا عملیات انتحاریانجام یت  سویبهسازمان را  عمالًتصمیمات رجوی بود که  ازجملهفروغ جاویدان، 

اعضای سازمان مبرهن شد و  برایبودن تصمیمات رهبر در همان برهه شکست در عملیات مرصاد  عقالیی غیر

همگان متوجه شدند که اسیر خواست خودخواهانه و  تقدس رهبر ایدئولوژیت در افکار اعضا شکستا

این مسئله در  رسوب برای رهبر اهمیت نداشته استا ذاههیچ هاآنو جان  اندشدهطلبانه مسعود رجوی قدرت

فعلی ذروهت تروریستی تالش  سرکرده افکار بدنه سازمان منافقین به ددی رسیده است که مریم رجوی،

ترک برداشته است و تنها با چند  بودن را دفظ کند اما شیشه رهبریرهبر فرقه  هایمؤلفهتا  نمایدمیبسیاری 

تداوم میراث نامعقوالنه و متوهمانه م رجوی را باید مری هایدیدذاهریختا در دقیقت سخنان و  خواهد فروتلنگر 

ا شوهای تبلیغاتی و صرف کندنمیمسعود رجوی خواند که امروزه منتهای اثرش از الیه اول شورای رهبری عبور 

 ذزاف برای دفظ ظاهر و پوسته رهبری دیگر برای سازمان منافقین کارساز نیستا هایهزینه

که همواره سازمان منافقین نسبت به آن دچار چالش بوده است،  هاییمؤلفهاز یکی : پایگاه خودخوانده مردمی

سازمان  هاییادداشتاست که در سخنان، مقاالت و  هاییواژهدمایت و پایگاه مردمی استا ملت، مردم، خلق از 

بعا قعاموس ایعن ذروهعت      کعامالً کعه ایعن واژه    دانندمیولی خود بهتر  شودمییافت  وفوربهتروریستی منافقین 

استا سازمان منافقین در عملیات فروغ جاویدان روی مردم دساب ویژه باز کرده بودنعد کعه در برخعی     نامأنوس

 توجیهات عملیات مسعود رجوی مشخص است:

و منتظعر معا    انعد ، مردم از جمهوری اسعالمی خسعته شعده   دادهازدستنظام قدرت بسیج مردمی را  ااا»

نشویم، شرایط سیاسی قفل خواهعد شعد و در آینعده، هرذعز موفعق بعه انجعام         کاربهدستاذر  اااهستند

عملیات بزر  نخواهیم شدااا پس باید سری  درکت کرد و ضربۀ نهایی را بر فرق رژیعم فعرود آورد وااا،   

 « ...ورود به خاک ایران مردم بهمن وار به شما خواهند پیوست و کار را ادامه خواهند داد محضبه

را داشتندا  تهران فتح با همراهی مردم قصد ساعته 33 شدهبندیزمانیت برنامه  همین تئوری قین بر اساسمناف

سازمان منافقین جایگاهی نداشته و ندارندا ذروهت تروریسعتی   هایبرنامهدر  ذاههیچی امر باید ذفت مردم ابتدا

از جنس چه بود؟ مگر آنها  آباداسالمپس جنایت بیمارستان امام خمینی  دیدمیمنافقین اذر مردم را همراه خود 

همواره  از جنس مردم هزار شهید ترور 1۷؟ شدمیهمان مردمی نبودند که در توجیهات عملیاتی از آنها نام برده 

ز درون کعه اعضعای سعازمان ا    هعایی ذعزارش بر کارنامه ننگین منافقین پیوست شده استا در ثانی در بسیاری از 

مقاومت خودجوش مردمی در کنار سپاه و ارتش عامل شکست  هایهستهمشخص است که  انددادهعملیات ارائه 
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نقشعی در آمعال و    ذعاه هیچمنافقین شده استا این داستان تا به امروز در جریان استا مردم در تئوری سازمانی 

از مردم در دیدذاه منافقین بدهیم باید به یکعی   ا اذر بخواهیم تعریف درستیاندنداشتهسیاسی منافقین  رؤیاهای

مسعود رجوی اشاره کرد که مردم را ارتعش ذرسعنگان خطعاب کعرد و امیعدوار بعود کعه مشعکالت          هایبیانیهاز 

 هعای عرصعه عالوه بر این نقش و مشارکت مردمعی در   نشدا همآنمردم را به منافقین متمایل کند که  ،اقتصادی

اذعر   منعافقین اسعتا   هعای اسعتراتژی رفتاری است که مخعالف   دقیقهدوادث طبیعی مختلف سیاسی، اجتماعی، 

 اخیراًکه  ایجملهبخواهیم واقعیت و نهایت پایگاه مردمی منافقین را در میان مردم ایران نشان دهیم همان یت 

 .رجوی... خورد# مریم : کندمیشد، کفایت  جهانی ترند توئیتردر همزمانی با ذردهمایی ساالنه نفاق در 

بلکعه در میعان معانعدین و     مورد نفرت شعدید اسعت  در میان مردم ایران در داخل کشور  تنهانهسازمان منافقین 

و هجمه  ا پخش زنده مراسم منافقین در شبکه ایران اینترنشنالهیچ جایگاه نداردمخالفین جمهوری اسالمی هم 

لیت ذروهت تروریستی را نشان دادا در نوع خعود جالعب   بسیاری از مخاطبین خارج نشین این شبکه، عیار مقبو

ابا دارند که نامشان همردیف ایعن سعازمان    دتیاست که بسیاری از معاندین و مخالفین جمهوری اسالمی ایران 

 تروریستی برده شودا

که در همواره سازمان منافقین را دچار شکست  هاییمؤلفهز یکی ا :ابزاری بودن منافقینآلترناتیو بودن یا 

و بسیار در شکست عملیات فروغ جاویدان مشهود است، تصور غلط از جایگاه سازمان تروریستی منافقین  کندمی

که  یافتهسازماندر معادالت و تحوالت استا سازمان منافقین به غلط از خود یت تصویر آلترناتیو و یا یت ذروه 

در تاریخ همکاری و خیانت سازمان  کهدردالیبر عهده ذیرد ساخته است  تواندمیکشوری را توانایی مدیریت 

 نه بیشترا یت ابزار و آلت توطئه شناخته شده است عنوانبهمنافقین با دشمنان ملت ایران، همواره این ذروه 

کعه   داندمیاه یت ابرقدرت مسعود رجوی در توجیه عملیات فروغ جاویدان، انجام این عملیات را در اشل و جایگ

صدام یقعین دارد و آن  از طرف دیگر در تمام مرادل انجام عملیات به پشتیبانی  اذیردمیتوسط مجاهدین انجام 

مسعود رجوی برای صدام و دستگاه نظامی و  قدرآنا در دقیقت داندمیرا فاکتور مهمی در پیروزی محتوم خود 

صعدام   وچعرای چعون بعی ای آنان جاسوسی کرده است کعه بعه دمایعت    کرده است و بر فروشیوطنامنیتی بعث 

هرچند اعطای تجهیزات نظامی، تغییرات تاکتیکی در دمالت بعه جبهعه جنعوب توسعط صعدام و       اطمینان داردا

و ععدم پشعتیبانی    هعا دمایتدمایت اولیه از شروع عملیات فروغ جاویدان در تاریخ ثبت شده است اما قط  این 

 یکی از فاکتورهایی که از منظر اعضای منافقین عامل شکست عملیات بودا ملیاتدر دین ع هوایی
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ذوید: باره میمحمدرضا اسکندری یکی از اعضا وقت سازمان مجاهدین خلق در خاطرات خود دراین

که سازمان مجاهدین در تنگه چهارزبر مورد محاصره شدید رژیم جمهوری اسالمی قرار ذرفت، وقتی»

وایی دیگر کسی به کمت نشتافتا فرماندهان رجوی که در صحنه بودند مرتباً تقاضای آتش پشتیبانی ه

بان هم های سازمان مجاهدین دیدهکردند، اما از آتش پشتیبانی هیچ خبری نشدا از طرف دیگر نیرومی

جای بمباران کردن های هوایی عراق بهبود که نیرو وکتابدساببیقدر نداشتندا صحنه جنگ آن

اقدام اشتباهی توسط  زایناپسها را بر سر هواداران سازمان مجاهدین فروریختندا بمب اشتباهاًچهارزبر، 

 «اها نشدنیروی هوائی عراق، دیگر خبری از پشتیبانی هوایی آن

از ابزاری بودن منافقین برای دشمنان ملت ایران است کعه در عملیعات مرصعاد     هاییمثال شاهداین تنها یکی از 

و همعواره   ودشع معی  دسعت بعه دسعت سازمان منافقین همانند عروسی است کعه در میعان دامادهعا     مشخص شدا

جاسوسی  هایسرویسو  هادولتبرای  بارمصرفیتمنافقین در دکم دستمال  سازمان داشته استا مصرفتاریخ

در تعداوم مسعئله ابعزاری     معاند جمهوری اسالمی است که با اتمام کارکرد آن به سطل زباله پرتاب خواهد شعدا 

 این ازغربی  هایدولتو دیگر  صهیونیستی رژیم ،عربستان ،امریکا هایدمایت دربارهاسناد زیادی بودن منافقین 

وقای  تروریستی پس از انقالب  ااست شده منتشر جویانهمداخلهبرای اهداف آن از  برداریبهرهو  تروریستی ذروه

اسعتفاده  این ذروه تروریسعتی  ای رسیدن به اهداف خود بارها از بر جاسوسی هایسرویس دهدمیدر ایران نشان 

 ری کرده استاابزا

انحصارطلبانه رهبعر سعازمان،    و ذرایانهفرقه ، تفکراتاز شرایط نظام جمهوری اسالمی ایران شناخت غلط سیاسی

تصور غلط از جایگاه سازمان منافقین در مقابله با نظام جمهوری اسالمی ایران و فقدان پایگعاه و مقبولیعت ملعی    

های چهارزبر عبور کنند و همواره از ذاه نتوانند از تنگهمنافقین هیچشود هایی است که باعث میتعدادی از مؤلفه

 ملت ایران سیلی بخورندا


