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  نشريه خبری 
  سازمان مجاھدين خلق ايران

 ٩شماره 

   ١٣٥٣ماه  بھمن ٩

  

  جبھه خلق برای آزادی عمان: ٢٩٦اطالعيه نظامی شماره 

در صالله بطرف شمال خط سرخ در منطقه » الغوارف ام«در تاريخ سوم ديماه يك ستون از نيروھای موتوری دشمن از پايگاه 
ھا به يك مين زمينی كه قبالً بوسيله يك گروه از  يكی از اتومبيل» خاراس«ستون به  محض رسيدن اين ميانه حركت كرد. به

  رفقای ما در منطقه ميانه، كارگذاری شده بود، برخورد كرد و منجفر شد.

  جبھه خلق برای آزادی عمان: ٢٩٧اطالعيه نظامی شماره 

ع در شرق صالله بطرف شھر طاقه در كنار ساحلی واق» مرباط«ديماه يك ستون از نيروھای موتوری دشمن از  ٧در تاريخ 
حركت كرد. در ساعت ھفت و ربع صبح ھمان روز نيروھای ما در منطقه شرق، برای اين ستون كمين كرده بودند. به محض 

ھای سبك و سنگين بر آنان حمله بردند و با خط  انقالبيون ما با موشك و مسلسل» حنه«وصول اين ستون موتوری به صحرای 
ھای  قدم نيروھای دشمن درگير شدند. درگيری به مدت پنج ساعت و چھل دقيقه ادامه داشت كه دشمن نيروی ھوائی و توپم

  سنگين را به كمك گرفت تا حمله انقالبيون ما را دفع كند، ولی در مأموريتش شكست خورد و به ھيچ ھدف قابل ذكری نرسيد.

ً از صحنه خارج كرد. ھمچنين يك خودرو نفر كشته و مجروح داش ٦دشمن در اين درگيری  ت كه يك ھليكوپتر آنھا را سريعا
  نظامی دشمن از نوع بدفورد نيز نابود شد.

دسته از انقالبيون ما در  يك نشينی كرد. در سر راه، در اينجا دشمن راه خود را تغيير داد و بطرف مرباط شروع به عقب
ين كرده بودند. به محض رسيدن نيروھای دشمن به اين محل، درگيری كيلومتری شھر مرباط كم ٣به فاصله » اذعاطاط«

انقالبيون ما با آنھا در ساعت دو بعدازظھر آغاز و به مدت نيم ساعت ادامه داشت. در اينجا دشمن ھواپيماھای جنگنده خود را به 
شمن در اين برخورد سه نفر كشته و باكانه و بدون ھدف زير آتش گرفتند. خسارات د وار، بی كمك گرفت كه منطقه را ديوانه

زخمی بود كه يك ھليكوپتر آنھا را از صحنه خارج كرد. به رفقای ما ھيچ خسارتی وارد نشد و انقالبيون ما به سالمت به 
  ھايشان بازگشتند. پايگاه

  جبھه خلق برای آزادی عمان: ٢٩٨اطالعيه نظامی شماره 

ساعت  ھای سنگين بمدت نيم بخش خلق با بكار بردن توپ نيروھای ارتش آزادی ديماه يك دسته از ٩بعدازظھر روز  ٣در ساعت 
  شرح به دشمن وارد ساختند: در منطقه غربی زير آتش گرفتند و خساراتی بدين» قيطان«مواضع دشمن را در 

  نفر از افراد دشمن. ٩ـ كشتن و زخمی كردن ١

  ـ نابودی كامل شش سنگر دفاعی.٢

انتقام، وحشيانه منطقه مجاور را زير آتش گرفت كه در نتيجه، يك غيرنظامی جراحت خفيفی   برایبدنبال اين حمله، دشمن 
  برداشت و انقالبيون ما به سالمت به پايگاه بازگشتند.

  جبھه خلق برای آزادی عمان: ٢٩٩اطالعيه نظامی شماره 

رقی، به يك مين زمينی برخورد كرد و كامالً ماه يكی از تانكرھای حمل آب دشمن در حجاب شمال منطقه ش در تاريخ اول دی
  كرد، كارگذاری شده بود. بخش خلق كه در منطقه شرقی عمل می وسيله واحد مھندسی نيروھای ارتش آزادی نابود شد. اين مين به
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  ) جبھه خلق برای آزادی عمان:١٩٧٥اطالعيه نظامی شماره (سال 

ديماه نيروھای ايرانی و انگليسی دشمن و سربازان  ١١حاد شنفيت: روز عمليات دو شھيد قھرمان سالم محاد سعيد و سھيل م
بخش خلق و  دسته از نيروھای ارتش آزادی خارج شدند. در ھمين اثنا يك» قيطان«نشانده از پايگاه خود در  مزدور قابوس دست

شدند. در اين درگيری كه به مدت  محض خروج نفرات دشمن، با آنان درگير گارد ملی (مليشيا) نزديك مركز سنگر گرفتند و به
ھای سبك و متوسط بكار گرفته شد و از حمايت موشكی برخوردار بود. خسارات دشمن به قرار  چھل دقيقه ادامه داشت، سالح

  زير بود:

  نفر از افراد او. ١١ـ كشته شدن و مجروح شدن ١

  بازوكا ساخت سوئد.  ـ نابودی يك موشك٢

  ـ نابودی يك مسلسل اون.٣

  اين برخورد خساراتی متوجه ما نشد و انقالبيون ما به سالمت بازگشتند.در 

  جبھه خلق برای آزادی عمان: ٢اطالعيه نظامی شماره 

بخش خلق و نيروھای دفاع ملی خلق (مليشيا) كه در  ديماه يك دسته از نيروھای ارتش آزادی ١١در ساعت سه بعدازظھر روز 
با بكار بردن آتش توپخانه سنگين، زير حمله » قيطان«ساعت تمام مواضع دشمن را در كنند، به مدت يك  منطقه غرب عمل می

  شديد خود گرفتند، در اين حمله، نيروھای ما خساراتی بدين شرح به دشمن وارد كردند:

  سنگر دفاعی. ٢١ـ نابودی كامل ١

  نفر از نيروھای دشمن. ١٢ـ كشتن ٢

ر دشمن نيز وارد كردند. سپس دشمن طبق معمول خويش پس از يك شكست، با نيروھای ما خسارات فراوانی به سنگرھای ديگ
حساب زير آتش گرفت. خسارت ما در اين برخورد، شھادت رفيق قھرمان مسعودالحل بوده  توپخانه سنگين مناطق مجاور را بی

در شمال صرفيت به مدت صبح ھمان روز يك دسته از انقالبيون ما با موشك، مواضع دشمن را  ١١است. ھمچنين در ساعت 
ساعت زير آتش گرفتند. در نتيجه اين حمله يك سنگر دشمن كامالً نابود شد و چند تن از افراد دشمن زخمی شدند. به ما  نيم

  خسارتی نرسيد.

كنند، با بكاربردن آتش توپ، به مواضع  دسته از انقالبيون ما كه در صرفيت عمل می ديماه، يك ١٢در ساعت ده صبح روز 
صبح  ١١ساعت ادامه داشت. در ساعت  حمله بردند. اين حمله بصورت پراكنده و به مدت نيم» صرفيت«شمن در شمال د

انقالبيون ما حمله به مواضع دشمن را تجديد كردند كه به مدت چھل دقيقه ادامه داشت. در اثر اصابت آتش ما به ھدف، به دشمن 
  خساراتی بدين شرح وارد گرديد:

  روح شدن پنج نفر از سربازان كه بوسيله يك ھليكوپتر و يك آمبوالنس آنان را از صحنه خارج كردند.ـ كشته و مج١

  سوخت.  ـ نابودی كامل يك انبار آذوقه و آتش گرفتن انبارھای خواربار كه مدت يك ساعت تمام می٢

  ـ نابودی كامل چھار سنگر.٣

برای زير آتش گرفتن مناطق مجاور به كمك گرفت ولی نتوانست به دشمن ھمچنين ھواپيماھای جنگنده و توپ سنگين خويش را 
  ھيچ ھدفی برخورد كند و انقالبيون ما به سالمت بازگشتند.

  جبھه خلق برای آزادی عمان: ٣اطالعيه نظامی شماره 

ھليكوپتر در  نشانده به پياده كردن نيرو بوسيله ديماه ارتش ايران و نيروھای مزدور قابوس دست ١٢صبح روز  ٩در ساعت 
در منطقه غربی ايالت ظفار دست زدند. به ھنگامی كه دشمن سربازان خود » رخيوت«واقع در شمال غرب » شيروس«منطقه 

كردند و قبل از اينكه  بخش خلق و چريك ملی (ميليشا) خود را برای روبرو شدن آماده می كرد، نيروھای ارتش آزادی را پياده می
ھای سبك و  شديد و خونينی بين انقالبيون شجاع ما و نيروھای دشمن درگرفت كه در آن، سالحنبرد  دشمن بتواند موضع بگيرد،
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ھای دستی مورد حمله قرار داده و با سالح  سنگين و موشك بكار گرفته شد. سپس نيروھای ما مواضع دشمن را با نارنجك نيمه
ای به شرح  ادامه يافت و دشمن تلفات سنگين مالی و جانی سرد با افراد آن در نبرد خونين درگير شدند. اين نبرد مدت شش ساعت

  زير متحمل شد:

  نفر از افراد او كه انقالبيون ما به ھشت جنازه از سربازان دشمن دست يافتند. ١٥٠ـ كشته و مجروح شدن ١

  ـ تصرف چھار تفنگ اون و سه مسلسل اون ساخت امريكا بوسيله نيروھای ما.٢

  نظامی و خواربار بوسيله نيروھای ما. ـ تصرف مقاديری از ذخائر٣

  در اين نبرد ھمچنين پنج نفر از رفقای قھرمان ما شھيد شدند كه اسامی آنان بشرح زير است:

  رفيق قھرمان عبدهللا الغضيلی ملقب به سرحان.

  رفيق قھرمان حسن سعيد حنسون.

  رفيق قھرمان علی مستھيل الشافعی.

  رفيق قھرمان مبارك اسلم عمر اسرخ.

  رفيق قھرمان محمد سعيدی زيدی.

  ھمچنين دوتن از رفقای ما مجروح شدند.

ھای سبك و نيمه  در ساعت دو بعد از ظھر ھمان روز، نيروھای ما حمله خود را به ھمان مواضع دشمن تجديد كردند و با سالح
ن نيروھای ما و نيروھای دشمن به سنگين و با پشتيبانی موشك از فاصله خيلی نزديك با آنان درگير شدند. زدوخوردی سخت بي

  مدت يك ساعت تمام درگرفت كه اين خسارات به دشمن وارد شد:

  نفر از افراد دشمن. ٧ـ كشته شدن و مجروح شدن ١

  ـ نابودی يك مسلسل سنگين.٢

  ـ نابودی كامل دو سنگر دفاعی.٣

  به رفقای ما ھيچ خسارتی وارد نشد.

  آزادی عمان:جبھه خلق برای  ٧اطالعيه نظامی شماره 

در منطقه غربی ايالت ظفار، به » سعبوت«واقع در ارتفاعات » حصل كزميم«ديماه دشمن از پايگاه خود در  ١٦در تاريخ 
حركت كرد. در ھمين اثنا انقالبيون قھرمان ما مواضع خود را در محل اشغال كرده و برای دشمن سنگر » حصل اجناد«طرف 
  بستند.

سبك و موشك زير آتش گرفتند و نبرد سھمگينی به مدت سه  ھای سبك و نيمه ا دشمن را با مسلسلظھر نيروھای م ١٢در ساعت 
نشانده درگرفت. در خالل اين نبرد، انقالبيون ما  ساعت و نيم بين نيروھای دشمن انگليسی، ايرانی و مزدوران قابوس دست

ح سرد با افراد دشمن درگير شدند. انقالبيون ما بر ميدان ھای دستی و سال كوبيدند و با بكاربردن نارنجك مواضع دشمن را درھم
نبرد تسلط كامل داشتند و خسارات سنگين جانی و ھمچنين بر مواضع دشمن، وارد ساختند. دشمن در اين جا برای شكستن حلقه 

ھا جسد از  كه ده ھای سنگين و ھواپيماھای جنگنده خود را در ميدان نبرد، به كمك گرفت و در حالی محاصره، تمام سالح
گرديد. انقالبيون » حصل كزميم«نشينی به مواضع خود در  سربازان و نظاميان و مزدوران محلی جا گذاشته بود مجبور به عقب

ھا و مجروحين را از معركه  ما بر برخی از اجساد و تجھيزات نظامی آنان دست يافته و يك ھليكوپتر نيز تعداد زيادی از كشته
  بيرون برد.

  رات دشمن در اين نبرد به قرار زير بود:خسا
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ھای دشمن ھمراه  جسد از كشته ١٢جمله دو تن افسر انگليسی. انقالبيون ما بر  نفر از افراد دشمن من ٥٠ـ كشته و مجروح شدن ١
دی كه انقالبيون ما شد. از بين اجسا با تجھيزات كامل نظامی آنان دست يافتند كه در بين آنان دو تن افسر فرمانده انگليسی ديده می

بر آنھا دست يافتند، سه جسد متعلق به مزدوران محلی بود كه اسامی آنان تاكنون كشف نشده است. ھمچنين انقالبيون ما بر سه 
  سيم قابل استفاده و برخی مدارك مھم دست يافتند. تفنگ خودكار و چھار دستگاه بی

  ھا عبارت بودند از: از طرف ما دو تن از رفقای قھرمان ما شھيد شدند. آن

  رفيق قھرمان عمر مليطاجداد.

  رفيق قھرمان محاد تمانم المقلب طلبات.

  و يكی از رفقای ما نيز مجروح شد.

  اند: ھای وسيع در بين صفوف نيروھای ايرانی كه به عمان فرستاده شده عمان ـ دستگيری

عمان، در بين صفوف نيروھای تجاوزگر ايرانی در  الثوره، نشريه ھفتگی جبھه خلق برای آزادی طبق گزارش روزنامه صوت
كه تعداد  ھای وسيعی از طرف فرماندھان مزدور ارتش صورت پذيرفته است. اين گزارشات حاكی است، عمان دستگيری

  اند. گردد. دستگيرشدگان برای محاكمه نظامی به تھران فرستاده شده نفر بالغ می ١٦٠دستگيرشدگان به 

  كند كه دو بندر را در منطقه غربی ايالت ظفار انقالبيون گرفته است: دروغ ادعا می عمان ـ رژيم شاه به

ھائی كه بين نيروھای شاه از يك طرف و انقالبيون عمان از  بھمن ماه جاری، رژيم شاه اعالم كرد كه طی درگيری ٨در تاريخ 
 ٧اند، دو بندر را كه برای مدت  ھای شاه توانستهطرف ديگر در منطقه غربی ايالت جنوبی عمان (ظفار) درگير شده است، نيرو

سال تحت تسلط نيروھای انقالبی بوده است بازپس بگيرند. و ليكن واقع امر چنانست كه اين ادعای رژيم، تنھا كوششی مذبوحانه 
، در درگيری برای منحرف كردن افكار عمومی مردم ايران و جھان از خسارات جانی و مالی سنگينی، كه نيروھای شاه مزدور

  باشد. اند می با انقالبيون رزمنده عمانی متحمل شده

اخبار رسيده از مناطق آزادشده حاكی از آنست، كه نيروھای ارتش شاه ھمراه ھمپيمانان انگليسی و عرب مزدور خود خسارات 
  ند و اين وضع ھمچنان ادامه دارد.اند، متحمل شده ا ھائی كه با انقالبيون عمان داشته فراوانی را طی سه ھفته اخير در درگيری

واقع در منطقه غربی بين نيروھای تجاوزگر ايرانی و » حصل جناد«ديماه كه در  ١٦تنھا طی يك درگيری سه ساعت و نيمه در 
كشته و مجروح داشتند. در صورتی كه  ٥٠انگليسی از يك طرف و انقالبيون عمانی از طرف ديگر درگرفت، نيروھای دشمن 

ديماه در  ١٢ن از انقالبيون به شھادت رسيدند. در درگيری خونين انقالبيون با نيروھای تجاوزگر ايرانی كه در روز تنھا دو ت
تن  ٥كشته و زخمی داشت، در حالی كه تنھا  ١٥٠واقع در شمال منطقه غربی ايالت ظفار رخ داد دشمن » شيروس«ھای  بلندی

شود كه تعداد نيروھای ايرانی كه برای مقابله با انقالبيون، در جريان حمله  میاز انقالبيون قھرمان به شھادت رسيدند. گفته 
  گردد. اند به ھزاران نفر بالغ می خائنانه جديد به ارتش شاه بر منطقه آزادشده ظفار، در بخش غربی اين ايالت پياده شده

  ی نصيب آنان نشده است.ترين موفقيت نظام رغم اين حجم وسيع نيروھای تجاوزگر شاه، تاكنون كوچك علی

 ٧كه رژيم شاه مزدور، برای فريب افكار عمومی مردم ايران و جھان ادعای تسلط مجدد بر آن پس از » رخيوت«شھر ساحلی 
سال پيش پس از تسلط انقالبيون بر اين شھر و بمباران شديدی كه ھواپيماھای  ٧سال دارد، شھريست خالی از اھالی. مردم آن 

ھای وسيع اخير، نيروھای مزدور  عاب اھالی آن انجام دادند، آن شھر را ترك نمودند. اكنون نيز در درگيریانگليسی برای ار
اكنون گروه كثيری از آن نيروھا در مناطق پر درخت اطراف اين شھر در  ارتش شاه نه تنھا نتوانستند آنرا بازستانند، بلكه ھم

اش قادر به  شده . و دشمن نيز بخاطر نزديكی انقالبيون با نيروھای محاصرهتوانند خارج شوند محاصره انقالبيون بوده و نمی
 بمباران منطقه نيست.
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