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  نبذة من تاريخ 
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  أهّم المحطات التاريخية في حركة مجاهدي خلق
1965  

بيد شباب الحركة الوطنية الموالية للدكتور محمد مصدق  تأسيس منظمة مجاهدي خلق 
  وإقامة نظام ديمقراطي في إيران نظام الشاه بهدف إسقاط

  
1972  

أعضاء اللجنة المركزية األولى للمنظمة على يد الشاه ما عدى مسعود رجوي الذي تحّول إعدام جميع 
   1979حكم إعدامه بالحبس المؤبد وبقي في السجن إلى عشرة أيام من مجيئ خميني إلى إيران في 

  
1975  
الح ان لصقاموا بانقالب داخل المنظمة. هذه العملية غيّرت المعادلة السياسية في إير الماركسيينبعض 

  لسلطة.دت األرضية لوصول خميني وأتباعه إلى االماللي ومهّ 
  

  1979فبراير 
ومسعود رجوي من السجن، سقوط نظام  الشعب اإليراني ضد الشاه وخروج قادة مجاهدي خلقانتفاضة 

  الشاه وبداية النشاطات السياسية للحركة. 
  

  1980كانون الثاني 
وتأييده من قبل مختلف شرائح وفئات الشعب خاصة الشباب  ترّشح مسعود رجوي النتخابات الرئاسة

  والنساء جميع األقليات الدينية والعرقية. خميني أصدر فتوى شطب بموجبه مسعود رجوي من الترشيح.
  

   1981حزيران  20
مشاركة أكثر من نصف مليون من أهالي تهران في مظاهرة بدعوة من المنظمة لالحتجاج على القمع 

ر تحيى الحرية. وبأمر من خميني أطلقت قوات الحرس النار على المتظاهرين أدى إلى والبطش بشعا
  استشهاد عشرات وجرح مئات، كما تم اعتقال آالف. منذ مساء ذلك اليوم بدأت اإلعدامات الجماعية. 

  
  1981حزيران وتموز 

وبعد تأسيس المجلس الوطني بعد بداية اإلعدامات الجماعية وانطالقة المقاومة المسلحة ضد نظام الماللي 
للمقاومة االيرانية في طهران كمجموعة سياسية شاملة لمختلف التوجهات المتنوعة السياسية لنشطاء 

  المعارضة، ذهب مسعود رجوي زعيم المنظمة إلى المنفى في فرنسا
  
  1982فبراير  8

 جراءمسعود رجوي  استشهد قائد قوات المقاومة في داخل إيران موسى خياباني وأشرف رجوي زوجة
  في شمال طهران  في أحد مقرات المجاهدينقوات الحرس  معاشتباك 

  
1981-1987  

يد حيثيات وتحد إقرار برامج المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية للفترة االنتقالية بعد سقوط نظام الماللي
ار وإقر للحكومة المؤقتة، نقل السلطة إلى الشعب من خالل االنتخابات العامة، وكذلك الواجبات المّحلة

مشاريع للحريات العامة، وللسالم في الحرب الدائرة بين إيران والعراق، وللفصل بين الدين والحكومة، 
  ولحكم الذاتي لكردستان اإليرانية ولحقوق وحريات النساء و... 
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1986  
  . قامة في العراقواإل ظمة مجاهدي خلق مغادرة فرنسات مناضطرّ  المالليمع  واتفاقهافرنسا تحت ضغوط 

  
1987  

تأسيس جيش التحرير الوطني اإليراني. عمليات هذا الجيش خالل عامين ووقف إطالق النار في الحرب 
  بعد أقل من شهر من تحرير جيش التحرير الوطني مدينة مهران الحدودية.  1988اإليرانية العراقية 

  
   1988تموز 
ية نفذتها المقاومة اإليرانية حيث توغلّت قوات جيش التحرير أكبر عملية عسكر» الضياء الخالد«عملية 

كيلومترا داخل إيران ووصلت إلي مشارف مدينة كرمنشاه. معارك ضارية لمدة ثالثة أيام بين قوات  170
  المقاومة ومجمل قوات نظام الماللي. 

  
1988  

إلى إعدام  أدىمما ي خلق خميني بإرتكاب المجازر ضد سجناء مجاهدأمر بعد قبوله وقف إطالق النار 
  على هذه المجازر وعزله من قبل خميني. ينيخليفة خممنهم. احتجاج منتظري  30000قارب ما ي

  
1990  

  العراق احتّل الكويت والحركة جّمدت جّل نشاطاتها في العراق
  

1993  
  إلنتقالية.المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية اختار السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية للفترة ا

  
1997  

في قائمة  مجاهدي خلق الواليات المتحدة منظمةبعد وصول خاتمي إلى الرئاسة  في إيران، أدرجت 
  2002واالتحاد االوروبي في  2001المنظمات اإلرهابية، تتبعها بريطانيا في 

  
   2002آب 

ناعة في نطنز وأراك لص سريّين للنظام اإليرانينوويّين المقاومة اإليرانية كشفت النقاب عن مشروعين 
األسلحة النووية. ويعترف جميع قادة النظام أن هذا اإلعالن كان الخط الفاصل وجرس إنذار للعالم في 

  مشروع النظام النووي. 
  

  2003أيار  -نيسان
قصف قواعد جيش التحرير من قبل قوات التحالف وسقوط ما اليقل عن قوات  التحالف احتلّت العراق. 

كل ذلك من خالل اتفاقات بين األميركان والماللي  نزع اسلحة مجاهدي خلق.مجاهدي خلق،  قتيالً من 50
  في أجتماعات في جنيف وأماكن أخرى.

  
  2003حزيران 

شخصاً من أعضاء وأنصارها  165هجوم الشرطة الفرنسية على مكاتب ومقاّر المقاومة اإليرانية واعتقال 
  بينهم السيدة رجوي.

  
   2004تموز 
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 مدنيين محميين تحت معاهده التحالف تعترف بالموقع القانوني لمجاهدي خلق وتعتبرهم اشخاصقوات 
  جنيف الرابعة.

  
2006-2008  
وتأييدها من قبل ثالثة ماليين من شيعة العراق في  2006مليون عراقي مجاهدي خلق في  5.2تأييد 

2008  
  
  2008حزيران  

  رف وبضرورة إخراج مجاهدي خلق من العراقحصار على أشالقرار الحكومة العراقية بفرض 
  

   2008حزيران 
خروج مجاهدي خلق من قائمة المنظمات المحظورة في بريطانيا بشكل نهائي بعد عدة قرارات قضائية 

  قرار البرلمان البريطانيمن ثّم و
  

   2009ثاني الكانون 
د صدور عدة أحكام قضائية من شطب مجاهدي خلق من قائمة المنظمات اإلرهابية في االتحاد اإلروبي بع

  محكمة العدل األوربية
  

   2009شباط 
الى ان أشرف من األمريكسكان نقل أمن وسالمة ز التفنيذ. وضع القوات) يدخل حيّ اتفاقية اتفاقية سوفا (

  الحكومة العراقية
  

   2009كانون األول  -حزيران
 فع شعار الموت للدكتاتور. المجاهدينانتفاضة الشعب اإليراني ضد مسرحية االنتخابات وضد النظام بر

  أدوا دوراً بارزاً فيها. إعدام عدد من مجاهدي خلق لهذا السبب. 
  

   2009تموز
منهم  36من السكان واحتجاز  13مخيم أشرف الول مرة، أسفر الهجوم عن مقتل  تهاجمالقوات العراقية 

  يوما. مئات الجرحى.72ل
  
  2011إبريل  8

  جريح حصيلة الهجوم. 300كثر من وأمن السكان قتيالً  37ة الثانية: أشرف للمرالقوات العراقية تهاجم 
  

   2011ايلول 
وتعريفهم بأن ، »طالبي اللجوء تحت القوانين الدولية«المفوضية العليا لشؤون الالجئين تعتبر سكان أشرف

  »الحماية االساسية في أمنهم وسالمتهمب أن يحظوا« من حقهم
  

  2011أيار 
قضائي في فرنسا بمنع المالحقة في ما يتعلق بتهمة اإلرهاب واإلعالن أن العمليات العسكرية  صدور قرار

  التي نفذها مجاهدو خلق في إيران اليمكن وصفها باإلرهاب.
  

  2011ديسمبر 
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االمم المتحدة والحكومة العراقية يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير حّل إنساني مسالم لسكان مخيم أشرف. مارتين 
  ر كتب رسالة للسكان يشرح لهم مختلف الضمانات كوبل

  
  2012إيلول -شباط 

في شباط نقل أول دفعة من سّكان أشرف إلي مخيم ليبرتي قسّريا بواسطة األمم المتحدة وبإشراف ممثلها  
   2012مارتين كوبلر. تم نقل أكثر من ثالثة آالف من السكان إلي ليبرتي في سبع دفعات حتى إيلول 

  
   2012أيار 

مجموعة االمم المتحدة بشأن االعتقاالت التعسفية اعلنت أن سكان مخيم ليبرتي محتجزين في انتهاك 
  ليبرتي يعتبر سجناً وليس مخيماً. للقوانين الدولية.

  
  2012إيلول 

قرار وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون باخراج مجاهدي خلق من قائمة المنظمات اإلرهابية 
 كم المحكمة الفيدرالية قبل ساعات من نهاية المهلة المحددة. تطبيقاً لح

 
  
  2013كانون األول  -شباط 

اشخاص وجرح أكثر من مائة. وقد  8أدى إلى استشهاد  في شهر شباط استهداف مخيم ليبرتي بالصواريخ
وجرح ين آخرهاد ستة أيضاً أديا إلى استش 2013تكّرر استهداف ليبرتي في حزيران و كانون األول من 

  . أخرى أكثر من مائة
  

  2013إيلول 
بقوا في أشرف لبيع األموال  101من أصل  52هجوم وحشي على أشرف وارتكاب مجزرة وإعدام 

  والممتلكات. اختطاف سبعة رهائن. 
 
 

  2014ايلول 
اومة قالقضاء الفرنسي يصدر قراره النهائي بإيقاف مالحقة المقاومة اإليرانية ويعترف بشرعية عمليات الم

ً «داخل إيران وعمليات جيش التحرير الوطني واعتبر المقاومة  وفق ما جاء في بيان حقوق » حقاً مقّدسا
  اإلنسان وحقوق المواطنة في الثورة الفرنسية. 

  
  

   2015اكتوبر 
ً بيد قوات القدس التابعة لنظام الماللي وأدى إلى استشهاد   24استهداف مخيم ليبرتي بثمانين صاروخا

 ً   من كوادر الحركة وإلى جرح أكثر من مائة منهم.  شخصا
بعد هذا الهجوم تم التركيز على نقل سّكان ليبرتي إلى خارج العراق وبشكل خاص إلى ألبانيا من خالل 

  التنسيق مع الواليات المتحدة واألمم المتحدة والحكومة العراقية.
  

  2016يناير 
مليات اإلرهابية، مظاهرة كبيرة في باريس نظمتها في وقت كانت فرنسا تحت حالة الطوارئ بسبب الع

ً على زيارة المال روحاني لفرنسا. بعد ذلك ألغى النظام زيارة روحاني للنمسا بعد ما  الحركة احتجاجا
  السلطات النمساوية رخصة ألنصار المقاومة إلقامة مظاهرة في فيينا.  أعطت
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   2016تموز 

في باريس بمشاركة أكثر من مائة ألف من اإليرانيين وبحضور  المؤتمر السنوي العام لحركة المقاومة
كبار الشخصيات السياسية من مختلف دول الغربيه والعربية والذي تكلّل بحضور األمير تركي الفيصل 

  من المملكة العربية السعودية. 
  

  2016آب 
من  المكلّفين» لموتلجنة ا«بّث الشريط الصوتي المسّجل من آية هللا منتظري ومحضر لقائه بأعضاء 

قبل خميني بإعدام المجاهدين المتبقّين في السجون. وقد أثار بّث هذا الشريط ضّجة كبيرة داخل نظام 
  الماللي. 

  
  2016إيلول 

نقل آخر مجموعة من مجاهدي خلق سّكان مخيم ليبرتي في العراق إلى ألبانيا. وبذلك انتهت حقبة تاريخية 
 عاماً في العراق.  30دة لوجود المقاومة اإليرانية لم
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 وعقيدة قضيةحركة،  منظمة مجاهدي خلق

 
على أيدي ثالثة من خّريجي جامعات  1965تأّسست  منظمة مجاهدي خق اإليرانية في السادس من أيلول 

طهران، وُهم: محمد حنيف نجاد وسعيد محسن وعلي أصغر بديع زادگان.  وكان هؤالء الثالثة من 
طين منذ عهد  الدكتور محمد مصّدق زعيم الحركة الوطنية اإليرانية في خمسينات القرن الماضي، الناش

ثم انضّموا إلى حركة التحرير التي كان يتزّعمها آية هللا محمود طالقاني ومهدي بازركان، سعياً وراء 
  .يّتههدف إنهاء ديكتاتورية الشاه وإقامة نظام وطني ديمقراطي يمثّل إرادة الشعب وحر

  
صورة نادرة تعود إلى بداية 
الستينات من القرن الماضي 
تجمع (من  اليمين) بين مؤسسي 
حركة الحرية د. يدهللا سحابي، 
آية هللا محمود الطالقاني، 
المهندس مهدي بازرجان 
والشهيد على أصغر بديع 
زادكان أحد مؤسسي منظمة 

  مجاهدي خلق
  
  
 

فّضل «ول إيماناً بقول اآلية القرآنية الكريمة تأتي تسمية المجاهدين في المقام األ
 ً ، وهي اآلية التي تتصدر شعار »هللا المجاهدين علي القاعدين أجراً عظيما

الثورة «المنظمة. كما تعود هذه التسمية إلى ما سبق إطالقه على مناضلي 
. وقد أ تت كذلك تيّمناً بنفس اإلسم 1906من أجل الحرية في العام » الدستورية

لذي أطلق على مجاهدي الثورة الجزائرية التي مّجدها الدكتور مصّدق في ما ا
ب ، وتمنّى أن يكون للشع»الجزائر والرجال المجاهدين«دّونه تعليقاً على كتاب 

 .اإليراني رجال مجاهدون يقومون بالتضحية ألجل وطنهم
  

في إيران،  األمر الذي دفع حركة مجاهدي خلق القطب األساس للشرعية النضالية  تحّولتوسرعان ما 
الماللي من أمثال منتظري ورفسنجاني وخامنئي وغيرهم إلى بذل كل جهودهم للتقّرب منها ومارسوا 

 – آية هللا الطالقانيضغوطاً على خميني من أجل تأييدهم في توّجههم هذا، وقد وصل األمر إلى حد  قيام 
إنهم فتية آمنوا بربّهم  «بأصحاب  الكهف قائالً: لى خمينيبتشبيههم في رسالة خاصة وّجهها إ -وقتها

  .»فزدناهم هدى
في مدينة قم من أمثال آية هللا شريعتمداري وجلبايجاني ونجفي أوفدوا السيد  نكما أن كبار المراجع الدينيي

إلى الشاه طالبين منه عدم أعدام قادة مجاهدي  -الذي كان على  صلة وثيقة بالحكومة –موسى الصدر 
  خلق.
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وعند كان مؤسسو مجاهدي خلق معّرضين باإلعدام بيد السافاك كتب منتظري  1972آذار  30وفي 
  طلب منه تأييد مجاهدي خلق. يشير فيها إلى هذه المساعي و رسالة إلى خميني

  
رسالة منتظري إلى خميني بخط 

  يده: 
   1392عام الشهر صفر من  15

  سمه تعالىاب
 سماحة أيـة هللا العظمى مّد ظله

  العالي
بعد تقديم التحيات والسالم، أعرض 
إلى سماحتكم بأنكم تعرفون آن عددا 
كبيرا من الشباب المسلمين 
المتدينين قد اعتقلوا ومجموعة منهم 
معّرضين لإلعدام. إن تمّسكهم 
وتصلّبهم بالشعائر اإلسالمية 
ومعلوماتهم الواسعة العميقة عن 
األحكام والمعتقدات الدينية معروفة 

ت إنتباه جميع السادة رجال جلبو
الدين. بعض المراجع الدينية 
ومجموعة من العلماء في البالد 
قاموا بإجراءات لتخليصهم وكتبوا 

نشر مكتوب جدير والزم رسائل. 
هم في تأييدأيضاً من قبل سماحتكم 

وتعزيزهم وحفظ دمائهم. هذا 
الموضوع في الظروف الراهنة 
ضروري ألن المناوئين يسعون 

منحرفون. الشك  رهم بأنهملتصوي
تتعلق بنظر نوعية النشر  أن

جنابكم. وفي الختام التمس منكم 
  م. (حسين علي منتظري)  -ع -. حهللا وبركاتهالدعاء الخير والسالم عليكم ورحمة 

  
السّرية  الشرطة إلي الشيوعي» تودة «أحد أعضاء حزب  تسريب بعض المعلومات من قبلوبسبب 

باعتقال جميع مؤسسي وأعضاء اللجنة  1971من العام  النصف الثانيفي  السافاكاستطاع  » السافاك«
، باستثناء السيد مسعود  رجوي، العضو 1972المركّزية للمنظمة، ثم جرى إعدامهم في العام التالي 

 ةالوحيد الذي نجا من اإلعدام،  وجرى تخفيف الحكم بحقّه إلى السجن المؤبد بفعل الحملة الدولية الواسع
التي قامت بها مختلف الهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان، وبفعل الحراك الذي قام به شقيقه 

 .البروفيسور كاظم رجوي
وهكذا بقي رجوي خلف قضبان السجن  إلى آخر أيام نظام الشاه، ولم يُطلًق سراحه إّال مع الدفعة األخيرة 

اج عنهم بفعل االنتفاضات الشعبية التي تصاعدت بعد هروب الشاه من السجناء السياسيين الذين تم اإلفر
 .من إيران
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ودفع د. كاظم رجوي ثمن هذه المبادرة بعد عقدين من الزمن حيث اغتاله اإلرهابيون التابعون لرفسنجاني  
  في سويسرا.  1990سنة 

  
حكمة العسكريه لنظام الشاه الشهداء في المقادة المجاهدين  رفاقهمع  الثالث من اليسار)(مسعود رجوي 

  1972بداية العام 
  

تقريراً قديما لها بشأن  1981وقد نشرت منظمة العفو الدولية في العام 
  التعذيب الوحشي الذي تعّرض له المجاهدون في غياهب سجون الشاه.

ويبدأ هذا التقرير من لقاء حصل في زنزانات سجن ايفين بطهران بين بعثة 
ولية وإثنين من أعضاء اللجنة المركزية في منظمة من منظمة العفو الد

مجاهدي خلق اإليرانية الشهيدين ناصر صادق وعلي ميهن دوست اللذين 
من شهر نيسان من العام  19تّم إعدامهما مع إثنين آخرين من رفاقهما في 

. وفي ما يلي مقتطفات من ترجمة هذه الوثيقة التاريخية باللغة 1972
 :العربية

  
       ت حقوق اإلنسان في إيرانانتهاكا

كشفت منظمة العفو الدولية أن السجناء في سجن إيفين في  1972في عام  
طهران يتعرضون للتعذيب، وشملت أساليب التعذيب المستخدمة حرق 
الضحايا على طاولة معدنية ساخنة. وقد نّظمت العفو الدولية حملة ضد 
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وال ط» اكالساف«انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبها 
عقد السابع من القرن الماضي. وبعد االطاحة بشاه ايران 

واصلت منظمة العفو الدولية  I979 في شباط من العام
تحقيقها بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان في إيران. وقد 
ً من السجناء  واصلت مهمتها بال هوادة حيث أن آالفا
السياسيين اليزالون يقبعون في السجون في إيران، في 

عض األحيان من دون توجيه أية تهمة إليهم، أو إجراء ب
ً منهم  محاكمة، أو بعد محاكمات فورية. كما أن بعضا
بقوا في السجن حتى بعد انقضاء مدة عقوبتهم. 
اإلجراءات القضائية غالبا ما تكون تعسفية وال يمكن 
التنبؤ بها. وتفيد التقارير أن المعتقلين السياسيين 

سوء المعاملة في مئات من مراكز يتعّرضون للتعذيب و
اعتقال سرية في جميع أنحاء البالد. عمليات الجلد وبتر 

التي تعتبرها منظمة العفو الدولية من أشكال  -األطراف 
تنفّذ  –التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 

كعقوبات قضائية. وتمّ إعدام آالف األشخاص، وفي كثير 
 .االستئنافعد محاكمات سريعة ومن دون وجود حق من األحيان ب

  
:  1972تقرير لبعثة منظمة العفو الدولية إلى إيران عام 

 زيارة المحامي نوري البال لسجن إيفين
على الرغم من العقبات التي شرحتها في تقريري،  ... 

من زيارة ناصر صادق » ل«استطعت أنا وزميلي 
جمان قدّما أنفسهما وعلى ميهن دوست. وقد رافقنا متر

من موظفي وزارة اإلعالم، وأعلنا في وقت الحق أنهما 
كانا تابعين لمكتب رئيس الوزراء، وفي الحقيقة كانا 
تابعين لفرع خاص من مكتب رئيس الوزراء، أي 

 .السافاك
  

في  1945وقال ناصر صادق لنا أنه ولد في شهر مايو 
طهران، وهو مهندس درس الكهرباء، وحصل على 

، وبعد الخدمة العسكرية عمل في 1967شهادته عام 
شركة بارس الكتريك. ألقي القبض عليه في سبتمبر عام 

في  1947. ولد علي ميهن دوست في أكتوبر 1971
مدينة قزوين، وهو مهندس ميكانيكي حصل على شهادته 

اعتقل ميهن دوست في  . وقال لنا أنه منذ ذلك الحين شارك بدوام كامل في األنشطة السياسية.1969عام 
 .1971شهر اكتوبر 
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قال لنا ميهن دوست إن أنشطته تركّزت على طهران قبل اعتقاله. وإنه كان يعمل سّراً وكان عضواً في 
مجموعة كانت تستعد للكفاح المسلح ضد النظام. ووّجه له اتهام أنشطة ضد الدولة، واالنتماء إلى منظمة 

طائرة. عمل صديقه ناصر صادق معه قبل إلقاء القبض عليه وشاركه (حركة خلق)، و ضلوعه في اختطاف 
 .في القيادة العامة للحركة

  
وضعت هذا السؤال أمامهما: أذكر لكم االتهامات التي وّجهت لكما. هل يمكن لكما أن تقوال من هم الذين 

 .وّجهوا لكم هذه االتهامات؟ فأجاب صادق: السافاك
عام العسكري منذ حوالي منتصف يناير. وعندما سألناهما متى رأوا قاضي لم يلتق أي منهما المدعي ال 

فبراير". وأودّ أن أضيف أنه بعد إلقاء القبض عليهما،  5المحاكم العسكرية للمرة األولى، فأجابا: "يوم أمس 
ّرره ساعة، هذا ما يق 24في سبتمبر وأكتوبر، كان من الواجب مثولهما أمام قاضي التحقيق العسكري خالل 

 .القانون اإليراني. وقد استذكر هذا القانون المتحدث باسم المحكمة العسكرية النقيب قوام
  

وعندما سألنا ناصر صادق عن التعذيب الذي خضع له، أجاب بردّ طويل باللغة الفارسية. وتمت ترجمة 
م إلقاء ليوم الذي تكالمه بشكل مقتضب من قبل أحد المترجمين على النحو التالي: " تعّرضا للضرب في ا

القبض عليهما." وأشار صادق إلى أن الترجمة غير صحيحة، ولذا فإنني كّررت السؤال حتى أصيب 
المترجمان بالملل بترجمة الموضوع نفسه؛ وأخيرا سألت ناصر صادق: "وهل أصدقاؤك تعرّضوا 

نتهت المقابلة وحان الوقت وهنا قال المترجمان ا». ال، قد اكتووا« للضرب؟ فأجاب باللغة اإلنجليزية: 
يتكلم باللغة الفرنسية إلى المترجمين » ل«للذهاب! فأشار صادق إلى أنه يريد التحدث معي، و حين كان 

الذين كانوا تدفعاننا على الرحيل، أكد صادق لي أنه تعرض للّضرب بعقب مسدس و أن هذا قد تسبّب له 
، [أحد المؤسسين الثالثة للمنظمة]وبديع زادكان في النزيف واإلغماء. وصّرح أن مسعود أحمد زاده،

وعباس مفتاحي، و بازركان كانوا بين األشخاص الذين تعّرضوا للحرق بوضعهم على طاولة معدنية تم 
تسخينها حتى احمّرت، وقد أدّت هذه العملية منذ ذلك الحين بالشلل في األطراف السفلى لبديع 

 حف إلى األمام باستخدام ذراعيهزادكان،،واليمكن له أن يتحرك إال بالز
بهروز دهقاني مات بالقرب منه في غرفة  ىالعليا. وآخر جملة قالها لي: " فليعلموا أنني سمعت شخصاً رأ 

 ."التعذيب
وأنا قادر على التأكيد أن وصف الطاولة المعدنية التي شرحها ناصر صادق يتوافق تماما مع عالمات 

  »أيتها في صباح ذلك اليوم نفسه على ظهر مسعود أحمدزادةالحروق المستطيلة التي كنت قد ر
  (نهاية تقرير منظمة العفو الدولية) 
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بعد ذلك اعدم نظام الشاه المؤسسين الثالثة 
للمنظمة محمد حنيف نجاد، سعيد محسن وعلى 
أصغر بديع زادكان مع إثنين آخرين من أعضاء 

   .رسول مشكين فام وعلي باكري اللجنة المركزية
 عددها الصادر بتاريخ  أعلنت صحيفة كيهان فيو

تم إعدام خمسة «: 1972م حزيران من العا 15
من المحكومين في المحكمة العسكرية رمياً 

  ونقلت أسماء المجاهدين الخمسة » بالرصاص
  

 اإلنقالب الداخلي في المنظّمة بعد إعدام قادتها
على أثر إعدام قادة مجاهدي خلق وقتلهم وزّج 

بعض  استغلّ منهم في السجون،  من تبقى
الشيوعيين غياب قادة الحركة وقاموا االنتهازيين 

بانقالب يحمل صبغة الماركسية الشيوعية داخل 
ً  والماللي الشاه سافاك حيث باركه المنظمة  ،معا

بَنّي تَ بنتيجته على جميع أعضاء الحركة  فرضواو
النهج الماركسي ونبذ الشعائر الدينية، كما قاموا 

فية الغالبية العظمى ممن وقفوا في وجه بتص
إنقالبهم، وعملوا على تغيير شعار المنظمة 

ً «فشطبوا منه اآلية الكريمة   .»فّضل هللا المجاهدين علي القاعدين أجراً عظيما
تحّول هذا اإلنقالب إلى فرصة سانحة للهجوم على المجاهدين من قبل الماللي. حدث  هذا في الوقت و

تى أن ال يستطيع ح«رفسنجاني لممثّلين عن المجاهدين أثناء زيارة له إلى دمشق أن خميني  الذي أََسّر فيه
  ». يشرب الماء دون إذن المجاهدين

جواء في تلك األألن وكان هذا االنقالب أحد أسباب احتكار السلطة من قبل الخميني والماللي بعد الثورة. 
 ضد الشاه. واستطاع خميني يتحّركالشعب اإليراني  وتأثيراتها، وفي ظّل تصاعد جرائم السافاك، بدأ

واعتماداً على الماللي وشبكة المساجد  -القطب األقوى في المعارضة -نتيجة ضرب وغياب المجاهدين
 .من ركوب موجة الثورة التي كان وقودها دماء المجاهدين قبل ذلك

 
ة واسعة داخل السجن بقيادة مسعود ذلك، حيث بدأت حمل دغير أن األمور لم تبق على حالها طويالً بع

الثة ثوتمّكن القائمون عليها خالل  وأفكارالمؤسسين والقادة األوائل.رجوي عملت ألحياء تراث المنظمة 
هداف اإلنقالب الذي وقع. فعلوا ذلك في ظروف السجن ووسائل أمن إنجاز عدة كتب كشفت خبايا و أعوام

، ونجحوا فيما يهدفون إلى توضيحه للجميع،  ذلك ألن األثر »اكالساف«التعذيب الرهيبة التي كان يمارسها
 .السلبي الذي خلّفه هذا االنقالب ترك نوعا من الغموض والشك لدى الكثيرين

  1979-1978 الثورة ضد الشاه

بعد أن كان النظام قد أعدم، أو زّج في السجون سائر زعماء المعارضة الديمقراطية، األمر الذي أّدى 
لم تبق أية قوة قادرة على اإلستفاده من  إذنحال إلى إضعاف قدرتهم على التأثير في األحداث. بطبيعة ال

هذا الفراغ السياسي غير الجهة الوحيدة المتمثلة بخميني وأتباعه من الماللي، بعد أن حظي وهو في باريس 
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يما ن الدول الغربية، والسبأكبر إمكانات االتصال إلى جانب اإلهتمام من قبل السلطات الفرنسية وغيرها م
الواليات المتحدة. وكان الفتاً منذ تلك األيام مسارعة الماللي إلى استخدام شبكة المساجد في خدمة أهدافهم 
للوصول إلى ما يسعون إلى تطبيقه. وهكذا نجح المتطرفون في استغالل فرصة تاريخية واستثنائية، 

  .للوصول إلى السلطة في إيران
المظاهرات الشعبية التي اندلعت ضد الشاه كان المواطنون يحملون صور شهداء مجاهدي  مع ذلك نرى أن

  خلق وكذلك عالمة المنظمة بجانب صور خميني وأحيانا صور علي شريعتي. 

بحر «فيه مسعود رجوي ورفاقه من السجون:أي في اليوم الذي خرج  1979يناير  20صحيفة كيهان 
  رة الكبيرة لخميني وعالمة المنظمة وصورة علي شريعتيوالصو» هادر من  ماليين البشر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تحّولت  المنظمة 
  بسرعة  ألى أكبر حزب في إيران

عند ما خرج مسعود رجوي وقياديي المنظمة من السجن لم يبق لهم سوى عشرات من الكوادر ورأس 
المتمثّل قبل كل شيئ في  مال كبير هو تاريخ المنظمة ودماء شهدائه وإحياء تراثهم العقيدي والفكري

  في وجه النظرة الضيقة المذهبية الرجعية  للماللي. اإلسالم الحقيقي المستنير 
نظراً و .ينالحاكم الماللية تاريخية جديدة غير متكافئة بين المجاهدين وتيار عند هذا المنطعف بدأت موج

 ً ً دينيا عمل على مزج االستحواذ ، وةنيبأقوى مكانة وسلطة ديكان يتمتّع ألن خميني بوصفه مرجعا
بالشرعيّتين الثورية والدينية مع شرعية الدولة، واستطاع من هذه األرضيّة المرّكبة السيطرة على جميع 
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وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة، ولم يتوان بعد ذلك عن شّن أكبر حرب نفسية ضد المجاهدين، وتوجيه 
 .ضد المجاهدين شتى اإلتهامات وأقذر األساليب واأللفاظ

أما المجاهدون، وبالرغم من أقسى الضغوط وحمالت خميني ضدهم، فقد تحّولوا في غضون سنة واحدة 
من سقوط الشاه إلى حركة سياسية واجتماعية في سائر أنحاء إيران، وقاموا بافتتاح فروع مكاتب لهم في 

ي الرقم القياسي ف» مجاهدال«باسمهم الناطقةمدينة إيرانية، كما تجاوز حجم توزيع أعداد صحيفتهم  250
  .ألف نسخة 600تاريخ الصحافة اإليرانية، حيث فاق حدود الـ

يجدر التذكير هنا إلى أنه في فترة وجود خميني في باريس، كان نجله أحمد على اتصال يومي بزعيم 
ة أعلنتم حركة علني أنتم جيل الثورة، والشّك أنكم إذا« المجاهدين رجوي، وكان دائم الترديدعلى مسمعه: 

 .»فماليين الشباب ستتوافد إليكم
جاهداً تحييد الحركة إن لم يتمكن من جّرها إلى أحضان الماللي. وحتى بعد نجل خميني  لقد كان يحاول 

عودة خميني إلى إيران كان ابنه على اتصال بقادة الحركة على الدوام سعياً منه وراء تحقيق ما يرمي 
 .إليه

صل إلي مراده، ولما لم تمض إّال بضعة أسابيع على عودة والده، قال لرجوي أثناء لقاء وعلى طريق الو
إذا قمت بتأييد اإلمام وعارضَت الذين يُعارضونه، فإن جميع األبواب ستُفتَح أمامك ، وستنال «جمعهما:

 .»كل ما تريد
 

جيل المواجهة الساخنة المنتظرة المجاهدون الذين كانوا على إدراك كامل بتعقيد الظروف وقتها، قّرروا تأ
قدر جهدهم، واالستفادة ما أمكن من جّو الديمقراطية النسبية الذي ساد البالد في الوهلة األولى التي تلت 

 .سقوط الشاه
 

 1980وتبعاً لهذا القرار  تكّررت لقاءات الحوار وتبادل الرأي وحتى اإلعتراض، ففي لقاء تم مطلع العام 
فسنجاني الذي كان وزيراً للداخلية، بُغية اإلحتجاج على عمليات تزوير االنتخابات بين مسعود رجوي ور

لفقيه لو كنَت مستعداً للقبول بوالية ا« البرلمانية لغير صالح المجاهدين، رّد عليه هذا األخير قائالً بالنص:
نصب وزير أو وكيل أبواب الحكومة، وكنّا في غنى عن البحث وراء مإلمام لكانت قد فُتَحت أمامك كل ل

  .»وزارة
 

فمن المفيد أخذ العلم أنه قد أتى أيضاً بعد فترة  -وهو كذلك وأكثر -إذا كان هذا الكالم يعني عرضاً واضحا
)، أّكد خالله خميني على 1979من لقاء آخر تم بين قادة مجاهدي خلق وخميني في مدينة قم (أول أيار 

والشيوعيين والملحدين، ولم يكن  من رجوي إّال أن رّد عليه ضرورة المشاركة في التصّدي للماركسيين 
بوحي من كالم اإلمام علي علي بن أبي طالب في نهج البالغة، مشّدداً على ضرورة التمّسك بمبدأ الحرية 

 .في التعامل مع أبناء الشعب
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 الشهيد موسى خياباني -خميني  -مسعود رجوي

  

 عند ما شعر خميني بالخطر اآلتي

ثل هذه األجواء بقيت األمور على هذا الحال. وخالل عامين ونصف من الثورة دخل المجاهدون في م
بسرعة قياسية إلى أكبر حركة منظّمة في تاريخ إيران. ومع ة منّظمال وتحّولت  مرحلة العمل السياسي،

س أسا  ،نيّة المتشددةتورية الديس الدكتاآنها قاطعت المشاركة في االستفتاء على دستور والية الفقيه ألنه يُكّرِ
حت مسعود شّ ر، و1980إّال أنّها شاركت في االنتخابات الرئاسية للدورة األولى في يناير/كانون الثاني 

ية نته قطاعات واسعة من الشعب بمختلف توجهاته وأحزابه وأقلياته القومية والديرجوي للرئاسة، وقد أيّد
دشتيين ...الخ، إلى جانب انة والمسحيين واليهود والزرومن أهل الس ،من عرب وأكراد وبلوتش وغيرهم

 .طلبة الجامعات والشباب والنساء ومختلف التيارات العلمانية
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تجّمع مجاهدي 
خلق في 
جامعة طهران 
بعد االنتخابات 
الرئاسية وبعد 
شطب مسعود 
رجوي من 
الترشيح من 
قبل خميني. 
الصورة تعود 

يناير   21إلى 
أي بعد  1980

عام أقل من 
من الثورة. 

 أعلن رجوي في هذا التجمع تمسك مجاهدي خلق بالعمل السياسي في إطار القوانين.  
 

شعر خميني بالخطر اآلتي نظراً لما يمثّله رجوي بالنسبة له شخصياً، وما يمثّله استناداً للقطاعات  لكن
توى خابات الرئاسية من إصدار فالتي تؤيده. لذا لم يتوان حتى في األيام األخيرة التي سبقت عملية اإلنت

تمنع مشاركة رجوي فيها، واعتمدت في فتواه التي أُعلنت قبل أسبوع واحد من بدئها على سبب اليُعقل، 
ان الذين لم يصّوتوا في اإلستفتاء لصالح الدستور اليمكنهم الترّشح في انتخابات الرئاسة. «حيث قال: 

... فقط، النه الوحيد الذي قاطع  االستفتاء. أي أن فتوى والغريب أن هذه الفتوى لم تشمل إّال رجوي
  !لم تقصد أساساً إّال شخصاً واحداً دون سواه  هو مسعود رجوي» اإلمام«
 

فتوى خميني بشطب مسعود رجوي من الترشيح للرئاسة 
  . 1980يناير  20نشرته صحيفة إطالعات اإليرانية في 

  
و مراسل كتب إريك رولفي تعليق له على الموضوع و

« ، قائالً:1980آذار  29عدد في صحيفة اللوموند الفرنسية 
وحسب التوقعات المختلفة فإنه لوال رفض اإلمام الخميني 
ترشيحه في يناير الماضي، لكان السيد رجوي قد حصل 
على ماليين األصوات، فقد كان يحظى بتأييد االقليات 

ً م تساوية القوميه والدينية، ألنه كان يدعم منحهم حقوقا
ً ذاتياً. كذلك كان سيحظى بقسم كبير من أصوات  وحكما
النساء اللواتي كان يؤيد حريتهن، وكذلك أصوات الشباب 
ً رجال الدين الرجعيين. وقد كشف  الذين يرفضون تماما
المجاهدون بالوثائق حاالت الفوضى والضغوط والتزوير والعنف التي صاحبت الدورة االولى من هذه 

شخص،  2500لتي جرت تحت حراب جماعات مسلّحة من حزب هللا، فقد جرح من أنصارهم االنتخابات ا
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. كما أقدمت قوات الحرس ..جماعات مسلحة من حزب هللاوأصيب خمسون منهم بإصابات بالغة على أيدي 
 لاالسالمي على مضايقة ممثلي المجاهدين في المراكز االنتخابية التي أرادوا التقّدم أمامها بشكاوى حو

  ».عمليات الطرد والضرب وحتى االعتقال

 
ثالثمائة ألف من جماهير محافظتي جيالن ومازندران شمال ايران تجمعوا لسماع خطاب مسعود رجوي 

    1980في الحمله االنتخابية لمجلس الشورى في فبراير 

 
  تجمع انتخابي لمجاهدي خلق في جامعة طهران لخطاب مسعود رجوي وموسى خياباني
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الرغم من كل ما وقع على المجاهدين من أضرار إّال أن هذه المعركة السياسية والمواجهات الدامية  وعلى
اتي رافقتها حّولت مجاهدي خلق إلى موقع القطب في المعارضة الرئيسية والبديل للنظام الحاكم، األمر 

 .الذي لم يتحّمله خميني والماللي الدائرين في فلكه
 

 صادقين شهادات من كتّاب كانوا
وللوقوف على جانب من ردود الفعل وفهم 
حقيقة ما جرى بين المجاهدين ونظام الماللي، 
نورد بعض ما جاء في كتاب "حكومات آيات 
هللا" لمؤلفه شاؤول بّخاش البرفيسور في التاريخ 
بجامعة جورج ميسون األميركية حول تطورات 

تّمت  1980في شهر شباط «تلك المرحله: 
» مجاهد«لف نسخة من صحيفة ا 60مصادرة 

وإحراقها. وهاجمت عصابات من األوباش 
مراكز المجاهدين، وجمعيات الطلبة الجامعيين 
والمؤتمرات العامة ونهبهوها. وأّدى الهجوم 
على مركز المجاهدين في مدينة قائمشهر إلى 

في مدينة مشهد،  400شخص و 700جرح 
كما فقد عشرة من اعضاء هذه المنظمة حياتهم 

 ...في مدن عديدة كمشهد، وشيراز وغيرهما
ً ضد المجاهدين كان  » الوّعاظ«وتحريضا

يؤججون األجواء نحو مزيد من الهجمات. كما 
كان حجة االسالم خزعلي يجوب المدن 
اإليرانية كي يحّرض ضد المجاهدين أيضاً، 
كقوله مثالً أمام تجمع في مدينة شاهرود "اذا لم 

ا بهم والقوهم في بحر قزوين"، وقوله في احد المجالس بمدينة مشهد "إن هؤالء يعلن هؤالء التوبة، إمسكو
حتى لو اختبأوا في جحور الفئران فسوف نخرجهم منها ونقتلهم. إننا متعطشون لدمائهم  وكان علينا قطع 

 » .شريانهم الحياتي
ين في خطاب علني باتهام المجاهد 1980حزيران/يونيو من العام  25وأكثر من ذلك، قام خميني في 

بأنهم منافقون ومشركون. ووصف رجوي بأنه ولد يعتبر نفسه قائداً. وعلى أثر هذا الخطاب عمد 
المجاهدون إلى إغالق جميع مكاتبهم حتى ال يتركوا مجاالً لتصعيد التوتر والعنف، وكي ال يعطوا أتباع 

 .»خميني الفرصة لمهاجمتهم وجّرهم الى مواجهات دموية
ان بقلب طهر» أمجدية«د أن نّظم المجاهدون تجمعاً شعبياً حضره مئتا ألف شخص في ملعب حدث ذلك بع

دعا فيها » ما العمل؟«حزيران من العام نفسه، وألقى فيه مسعود رجوي كلمة تحت عنوان  12بتاريخ 
قامة وإجماهير الشعب اإليراني إلى الدفاع عن الحريات بكافة أشكالها المشروعة كحرية الرأي والتجمع 

الجمعيات وما شابه. فما كان من قوات الحرس إّال العمل على تفريق المجتمعين بالقوة مستخدمة الغاز 
  .المسيل للدموع واالسلحة الناريه. مما أسفر عن مقتل أحد المشاركين في التجمع وجرح اآلالف

  



  

19 

  صورة عن آخر تجمع شعبي للمجاهدين في معلب أمجدية في قلب طهران 

وبعد مقتل عشرات من المجاهدي في مختلف المحافظات اإليرانية دعت  1981إبريل من العام  27وفي 
الحركة إلى مظاهرات في طهران للتنديد بهذه الوتيرة اإلجرامية. فمأل أكثر من مائتي ألف شخص من 

من أنصار الحركة خاصة النساء وأمهات المجاهدين شوارع طهران المركزية. ولم تستطع قوات الحرس 
  تحّرك ساكناً ضد المتظاهرين سوى قذفهم بالقنابل الدخانية. أن 
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  .في شوارع طهران المركزية 1981إبريل  27صورة من مظاهرة مجاهدي خلق في 

  
الذي اعتبر مفصالً في نضالهم والشعب  1981 حزيران 20رّد من قبل المجاهدين حصل في  لكن آخر

الحرية والديموقراطية، حيث تمت الدعوة بشكل سّري إلى قيام تظاهرة في  اإليراني على طريق تحقيق
الشوارع المركزية بطهران، شارك فيها أكثرمن نصف مليون إيراني احتجاجاً على حالة الكبت المفروضة 

سحقها بصورة ال سابقة لها تنفيذا لألوامر التي أصدرها خميني إلى  رعلى الشعب. فما كان من النظام غي
 القتلى والجرحى واعتقال ن، وكانت النتيجة سقوط المئات منات حرسه بفتح النار على المتظاهريقو

  .اآلالف
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 صورة من هذه المظاهرة في شوارع طهران المركزية

 
ومنذ مساء ذلك اليوم بدأت سلسلة اإلعدامات الجماعية التي طالت مئات المعتقلين تبعها بعد أيام إعدام 

ونشرت صحيفة  .تيات في العقد الثاني من أعمارهنالمجاهدين، وكان من بين هؤالء فدفعة كبيرة من 
شابة من مجاهدي خلق من اللواتي تم إعدامهن بشكل  12صور  1981حزيران  24اطالعات في 

جماعي دون الكشف عن هويتهن. وطلبت النيابة العامة من خالل هذا اإلعالن من العوائل مراجعة سجن 
 عليهن! ايفين للتعرف
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  : 1981حزيران  24 -صحيفة اطالعات
  النيابة العامة توّجه الدعوة إلى أولياء المعتقلين

ً بشأن المجرمين الذين تم ح اليوم أاصب صدرت العالقات العامة للنيابة الثورية اإلسالمية للعاصمة بيانا
ت ونفذّت األحكام بحقهم، جاء فيه: نعلن للعوائل القاء القبض عليهم خالل األحداث األخيرة وصدر

م صدرت األحكام وت والذينالمحترمين الذين تم اعتقال أبنائهم خالل األحداث األخيرة المناوئة للثورة، 
نشرت صورهن هنا بأن يراجعوا المكتب المركزي حاملين هوياتهم وهويات بناتهم اللواتي  ،تنفيذها بحقهم

  اتهن. لسجن ايفين لتسلّم بن
  العالقات العامة للنيابة الثورية اإلسالمية للعاصمة

  جدير بالذكر بأن أسماء أصحاب هذه الصور غير معروفة.
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هذه األحداث وثّقها على طريقته أروند آبراهاميان المؤرخ األمريكي إيراني األصل، والمعروف بعالقاته 
كتب عنها في الكتاب الذي أصدره أواخر القريبة من جناح إيران غيت في الخارجية االمريكية، وقد 

الثمانينات بعنوان " مجاهدو ايران "، جاء فيه بعد اإلشارة إلى التظاهرات التي عّمت العديد من المدن 
و[يوم التظاهر]بدأت شبكة اإلذاعة «... اإليرانية ومشاركة أكثر من نصف مليون في تظاهرة طهران:  

رات من المشاركة في التظاهر، كما كان مؤيدو النظام يوصون أفراد والتلفزيون (اإليرانية) توّجه تحذي
الشعب بالبقاء في منازلهم... وأقميت مظاهرات في المدن اإليرانية األخرى كتبريز، ورشت، وآمل، 

هواز، وكرمان األوقائمشهر، وجرجان، وبابلسر، وزنجان، وكرج، وأراك، وإصفهان، وبيرجند، و
لماللي أن كل المتظاهرين يعتبرون "محاربين ضد هللا" بغض النظر عن و...غيرها. وأعلن كبار ا

أعمارهم، ولهذا سيجري إعدامهم في المكان نفسه. وأعطيت األوامر لقوات الحرس بفتح النار عليهم، وقد 
ً وُجرح  50قتل في محيط جامعة طهران وحدها  باإلضافة إلى اعتقال ألف مشارك. لقد  200شخصا

الشتباكات بعد اندالع الثورة االسالمية، وأعلن رئيس سجن ايفين سعيداً على أثرها أنه تّم كانت هذه أكبر ا
 »)مجاهدو إيران«من كتاب  219و218(صفحتي  .»متظاهراً بينهم عدد من الفتيات الشابات 23إعدام 

 
  شهادة صحيفة لوموند  

وكتب في هذه الصحيفة مقالين  1980الفرنسية اريك رولو ايران مرتين عام  وفد صحيفة اللوموندوزار م
في شهري مارس ويونيو من العام نفسه حول ظروف مجاهدي خلق ومعركتهم السياسية والعقيدية مع 
نظام الماللي بشكل عام وخميني بشكل خاص. المقال الثاني نزل في صحيفة النيويورك تايمز األميركية 

  أيضا. 
 

 
  المقال األول 

  في صدر صفحتها األولى 1980آذار  29السبت  -صحيفة اللوموند  
 

 
 

 إريك رولو لمبعوثنا الخاص

 انقسامات اإلسالم في إيران
 المجاهدون ضد الماللي الشيعة

آذار المتحدث الرسمي باسم البيت األبيض السيد "جودي باول" تنبيهاً الى  27وجه في يوم الخميس 
ألميركية في طهران قائالً:" إن الشعب األميركي السلطات اإليرانية حول الرهائن المعتقلين في السفارة ا

وحكومته كانا صبورين بشكل استثنائي بالنظر للصعوبات الداخلية التي تمر بها إيران، ولكن كل يوم 
ن الواليات المتحدة لم تغلق الباب وال أن تتذكر أتزداد فيه مسؤولية السلطات اإليرانية التي يجب  يمرّ 

 تي تملكها بموجب القانون الدولي".على أي من االحتماالت ال
يروس فانس" على اقتراح اللجنة الخارجية لمجلس الشيوخ األميركي امن ناحية أخرى وافق السيد "س

 اإليرانية خالل عهد الشاه. وذلك للمساعدة في حل االزمة.–بنشر "كتاب أبيض" حول العالقات األميركية 
  

ب إضاعتها في طهران هي دروس الفلسفة المقارنة التي يلقيها واحدة من أهم االحداث التي ال يج -طهران
 السيد مسعود رجوي بعد ظهر كل يوم جمعة.
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الف شخص حاملي بطاقات حضور، في حديقة جامعة "شريف" لالستماع آحيث يتجمع حوالي عشرة 
  خالل ثالث ساعات لزعيم "مجاهدين خلق" (مناضلي الشعب).

سنة) يجلب المعجبين. إن التجمعات السياسية  32(عمره  الشابشكله السيد رجوي ببالغته التعليمية و
مئة ألف مشارك. ضرها مئة ألف او مئتان وحتى ثالثفي العاصمة او المحافظات يح رجوي التي يعقدها

هو واألعضاء التسعة االخرون في "اللجنة  1971عام الفي  تم إيقافهشهرته قديمة وليست وليدة اليوم. 
 2500احتفاالت "بيرس بوليس" الباذخة والتي كانت بمناسبة مرور من جاهدين، قبل أيام المركزية" للم

النظام  سلطة. وخالل محاكمته قام باندفاع انتحاري بمهاجمة اإليرانيةسنة على قيام اإلمبراطورية 
ة ة دولي. ولقد حكم عليه باإلعدام ولكن حملبلده إيرانرات االمبراطوري والسيطرة األميركية على مقدّ 

للدفاع عن حقوق االنسان وجمعيات  عديدة منظمة العفو الدولية ومنظمات أوروبية لصالحه. لدعمه انطلقت
الحقوقيين والكتاب وعديد من الشخصيات السياسية الفرنسية وخاصة السيد فرنسوا ميتران والرئيس 

الحكم  فن يخفّ أ وافقد ستة أشهر بومبيدو، الكل طالب الشاه بالتساهل. هذه الحملة أدت الى ان الشاه وبع
يعاني كل أنواع التعذيب على  ظلّ  على السيد رجوي من اإلعدام الى السجن المؤبد. ولكن هذا لم يمنع انه

 سقوطقبل  قبل وذلك اسبوعان 1979عام اليناير من  -تم االفراج عنه في كانون الثاني يدي النظام حتىأ
 .نظام الشاه

تدريجيا الى حزب سياسي هدفه  يتحّولدأت ب اً ثوار اياتها كانت منظمة تضمّ مجاهدين خلق والتي في بد
األساسي هو " الدفاع عن القيم الثورية في اإلسالم". في محاضراته األسبوعية في جامعة شريف، يقوم 

الى القرآن، واالنجيل والتوراة ولكن  السيد رجوي بالدفاع عن أيديولوجية المجاهدين بالرجوع مطوالً 
دئ هيغل وماركس، الذين يقتبس منهم " مباسارتر وتشهد أيضا بالعديدين ومن بينهم أفالطون وسقراط ويس

 علمية مؤكدة".
   

ع في مدن المحافظات الخمس والثالثون، وتوزّ  فيديول على أشرطة تسجيل محاضرات السيد رجوي تسجّ 
 ار.وكذلك تطبع في كتيبات صغيرة وتباع بواقع مئة ألف نسخة عن كل إصد

او أربعة  ثالثةون منذ المجاهدون" هم حزب شعبي، وهو واحد من األفضل تنظيما في إيران وهم يحتلّ ”
خميني سمح للسيد رجوي بالمنافسة المام ن اإلألخارطة السياسية اإليرانية. ولو على ا ةمتميز ةأشهر مكان

لى ، حسب تقديرات مختلفة، عحصل قد يناير الماضي لكان\في انتخابات الرئاسة في شهر كانون الثاني
تي ثنية، الألقليات الدينية واإلابضعة ماليين من األصوات. وكان من المؤكد انه سيحصل على أصوات 

وقن اتي يتشودافع عن حقها في المساواة والحكم الذاتي. وكذلك على أصوات نسبة عالية من النساء، الل
ح ترشّ  ن". ولقديضون وصاية " الماللي الرجعيللحصول على حريتهن، وعلى أصوات الشباب الذين يرف

 غلب سيخسرها.في األسبوع الماضي ولكنه على األ لالنتخابات التشريعية
   

  االنتخابات المرفوضة
د المجاهدون بعدم شرعية االنتخابات وبالضغوط التي يتعرض له لوثائق المثبتة التهاماتهم ندّ ا من خالل

 ،من أعضائهم 2500قد جرح خالل جولة االنتخابات األولى. و رىالناخبون، والتزوير والعنف الذي ج
 .السّرية للمتطرفين اإلسالميين) منظمة ال (من قبل "حزب هللا"  ،خمسون منهم جروحهم خطيرة

بندقية الميليشيات اإلسالمية" والماللي  ن هذه االنتخابات دارت " تحت ظلّ أولقد صرح السيد رجوي 
وا ز" حتى يقنعالذين استعملوا" الحيلة وتشويه السمعة واالبتزا، إلسالميوناشطي الحزب الجمهوري ا

 م طردهمتنون من قبل المجاهدين ميين منهم بعدم التصويت "للكفار". والمراقبون المعيّ الناخبين وخاصة األ
 دمن مكاتب االنتخاب او ضربوا وحتى في بعض األحوال تم القبض عليهم عندما اشتكوا من التزوير. وأك

 فة. ولقد اضطر المالليصناديق االقتراع ببطاقات مزيّ  »ملئت«في عدد من المناطق  أنالسيد رجوي 
ل خاص وضع بشك«وعلى جولتين يجري ن نظامهم االنتخابي "نظام ظالم" أللقيام بهذا التزوير بالرغم من 

 .»الثورية التنظيماتمن  بهدف التخلّص
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ن تزوده بتقرير مفصل حول عريضة المجاهدين التي أجنة تحقيق الثورة" من ل قيادة ولقد طلب "مجلس  
تطالب بإلغاء انتخابات طهران، في مدة أقصاها شهر واحد. وأعلن السيد رجوي:" انه سيكون من المؤسف 

لقد سعينا بكل جهدنا إلنجاح اللعبة  نحن من جانبنا .ان ال يمثل إرادة الشعب الحقيقيةإذا كان البرلم
ألننا نؤمن بان تعدد اآلراء هو ظاهرة صحية. ولكن إذا استمر التزوير فانه سيصبح من الديموقراطية 

عن االنتخابات  تم إبعاديالصعب علينا السيطرة على غضب نشطاءنا الذين انزعجوا كثيرا عندما 
ً إن برلمانالرئاسية.  ً هزلي ا  ".اسيؤدي الى إلهاب المشاعر وقد يرمي بلدنا في صراعات ال تحمد عقباه ا

هذه التهديدات الغير مباشرة ال تقلق الحزب الجمهوري اإلسالمي، حيث ان جريدته اليومية " الجمهورية 
مئات  عتالمجاهدين وزعيمهم. وقبيل االنتخابات وزّ  تخفيفو ص صفحات عديدة لسبّ اإلسالمية" تخصّ 

). وكما هو واضح الف النسخ من منشور يتهم السيد رجوي بأنه عضو في السافاك (مخابرات الشاهآ
تين يعتبرون ان هؤالء "المسلمين اليساريين" أخطر عليهم بكثير من المنظمات وبديهي فان الماللي المتزمّ 

الماركسية التي "الحاديتها" تبعد عنها الغالبية العظمى من الشعب. ولقد قال لنا السيد رجوي ان " الماللي 
لى طريقة "مكارثي" ولسان حالهم يقول: إذا لم تكن من الخوف ع اً المتعصبين يحاولون ان ينشروا جو

معنا فأنت شيوعي. لقد أخذوا من الشاه "كذبة العصر" التي كان يرددها دوما وهي التي تدعي اننا 
ا ندافع عن أننلالتحاد السوفيتي بالرغم من  موالينستار اإلسالم. ويتهموننا أيضا باننا تحت ماركسيين 

جبه مو"مصدق" حول "التوازن السلبي" الذي ب رؤية [الدكتور]" وهو نفسه ال للشرقو"ال للغرب  شعار
استقالل  جلأبدون هوادة من  ندافعأية أفضلية في إيران. نحن  العظميينين نرفض ان نعطي ألي من القوت

 مبريالية،ضد اال  إيران ولذلك فنحن نحرج الرجعيين، ألنهم في واقع االمر يريدوننا ان نتوقف عن النضال 
ي ف عدونا األساسي، الواليات المتحدة التي تتمتع بنفوذ ال يقارن في جميع المجاالت في ايران،ضد ... 

 ...االقتصاد والثقافة والسياسة.
  



  

26 

 

  



  

27 

  
 
 



  

28 

   1980حزيران  14المقال الثاني الذي نشر بالتزامن في صحيفتي اللوموند ونيويورك تايمز بتاريخ 
  
  1980و يوني\حزيران 14السبت  -لوموندال

  إريك رولو
  
    

المصادمات العنيفة التي تدور في طهران بين "مجاهدين خلق" والمتطرفين الدينيين تزيد من احتمال 
  نشوب حرب أهلية

    
حزيران، بين جماعات سياسية متصارعة أدت الى مقتل  12المصادمات العنيفة في طهران يوم الخميس 

بطلقات نارية. وفي نفس الوقت صدر بيان من  13شخص منهم  600واحد على األقل وجرح حوالي 
المحكمة العسكرية أعلن أنه تم تفكيك "شبكة من الضباط المعادين للثورة" المتمركزين في "بيرانشهر" في 

كانوا يعملون على  11كردستان بالقرب من الحدود العراقية. وحسب السلطات فان "المتآمرين" وعددهم 
كذلك رئيس وزرائه "شابور بختيار". وكذلك أعلنت السلطات ان العراق إعادة الملكية، ورجوع الشاه و

قام بإيقاف اثنين من الدبلوماسيين اإليرانيين وضربهما قبيل ان يطردهما ردا على طرد إيران الثنين من 
  الديبلوماسيين العراقيين في طهران.

    
  طهران:

لحرب االهلية التي تلوح في األفق منذ عدة المصادمات العنيفة التي تدور رحاها في طهران تعكس حالة ا
أسابيع. حيث ان األعمال التخريبية واالختطاف، وأخذ الرهائن، واالعتداءات واالغتياالت تنتشر في كل 

خلق" وهم مسلمون يساريون،  إن التجمع الذي قام به "مجاهدو   انحاء أيران، دون التمكن من إحصائها.
وضد  الحتجاج على الهجمات التي تشن ضد مقراتهم ومراكزهمبعد ظهر يوم الخميس، كان هدفه ا

  نشطائهم.
 احدةمجدية" أي ساعة وأولقد ابتدأت أعمال الشغب حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر في محيط استاد "

ان نفس المك –الف من مناصري المجاهدين مصطفين على أبواب االستاد قبل بداية التجمع. عشرات اآل
ابريل طائرات الهليكوبتر األميركية حسب مخطط العملية  \نيسان  25ع ان تهبط فيه يوم الذي كان متوق

خ وترديد هتافات ضد المجاهدين: "يسقط المنحرفون" اابتدأت جماعات من حزب هللا بالصرعندها -الفاشلة
  ني"." الموت لمسعود رجوي" " ليس هناك اال حزب واحد هو حزب هللا وزعيم واحد هو االمام الخمي

في الواقع، حزب هللا ال يعلن والئه ألي تنظيم سياسي معين، ولكن من المتعارف عليه ان جند المصادمات 
من قبل  يدارون –الذين جلبوا من بين الرعاع وغالبيتهم من العاطلين عن العمل والبلطجية  –العائدين له 

لقيادة المركزية للمجاهدين في هذا اإلسالمي. ولقد لمحت االجمهوري جماعة يمينية متطرفة في الحزب 
       .ن"ين المحترفياألسبوع، ان الحزب اإلسالمي الجمهوري هو الذي يدير "المشاغب

    
حاول اتباع حزب هللا منع عقد االجتماع، فقاموا بعدة هجمات متتالية على مداخل الستاد. وألقوا بالحجارة 

شطين الواقفين في صفوف متالصقة لوضع اياديهم الف الناآباتجاه أفراد حفظ االمن مما دفع والطوب 
  على رؤوسهم لحمايتها من القذائف التي أمطرت عليهم.

ومما يلفت النظر ان قوات الشرطة والحرس الثوري (ميليشيات إسالمية) وألول مرة أبدوا حيادية كاذبة: 
لذين هم عشرة اضعافهم لم يساعدوا المهاجمين ولكنهم في نفس الوقت حموهم من ميليشيات المجاهدين ا

او حتى عشرين ضعفا. قوات حفظ االمن اكتفت بالفصل بين الفريقين والقاء القنابل المسيلة للدموع  عدديا
  أو بإطالق بعض الطلقات في الهواء.

    
  سنستمر بنضالنا



  

29 

صم تتصرف الناشطين يثير االعجاب والتقدير: فبينما المجابهات تستمر وطلقات األسلحة االوتوماتيكية 
األذان. صفوف النساء والرجال واألطفال استمرت بالتقدم، بهدوء ونظام وضبط للنفس، نحو أبواب 
االستاد. وجوه الناشطين كانت متوترة وعالمات الغضب بادية على وجوههم ولكن لم يقم أي منهم بالرد 

اهر بانغماسه في على استفزازات أعضاء حزب هللا وال على القائهم للحجارة. حتى ان بعضا منهم تظ
  ة او منشور.فيقراءة صح

هم قد أعطى ثماره، فلقد امتلئ االستاد تدريجيا. وبعد وعصاب الذي أظهره المجاهدون ومؤيدإن ضبط اال
  ألف شخص لالستماع لمسعود رجوي. 150ساعتين امتألت المدرجات وارض الملعب بحوالي 

لمسلمين التقدميين. ولقد تطرق للهجمات األخيرة "ماذا علينا أن نفعل" كان عنوان ومضمون خطاب زعيم ا
  التي تسببت بمقتل العشرات من المجاهدين.

  وهنا صرخت فتاة، مرتدية الزي الغربي، وهي تجهش بالبكاء: "لقد قتلوا أخي قبل البارحة"
الشاه وال سجونه، ولن نخاف من أي شيء  غطي رأسها، خاطبت الحشد:" لم نخشامرأة أخرى، التشادور ي

  او أي إنسان"
  فقام الحشد بترديد وبصوت واحد: "سنستمر بالنضال"

  فرد عليهم السيد رجوي قائال:" نعم، المعركة ستستمر حتى النصر مهما كان عدد شهداءنا"
جاذبية وشبابية السيد رجوي أسرت وسحرت الحضور:" بماذا يتهموننا؟ نحن مسلمون صالحون ونعيش، 

ستور اإلسالمي ولكنهم يطلقون ضدنا الغوغاء واإلرهابيين. إن الد حسب قولهم، في جمهورية مسلمة.
انين زيون والصحف والبرلمان. القويكل الحريات. ولكنهم يمنعونا من الراديو والتلف أيضمن من حيث المبد

تضمن حقوق االثنيات ولكنهم يحرمون االكراد وكذلك بقية األقليات من الحرية والعدالة، ويسفكون دمائهم 
  ما يطالبون بحقوقهم."عند

في خارج االستاد، المعركة استمرت على أشدها: أصوات االنفجارات، ورشقات األسلحة االوتوماتيكية، 
وصفارات انذار سيارات اإلسعاف غطت مرات عديدة على صوت الخطيب. في هذه االثناء غيوم 

 يتحرك كصخر الغرانيت، يستمع ورائحة الدخان انتشرت في االستاد، ولكن الحضور بقي جامداً ال  داكنة
في صمت، ويصدح من وقت ألخر بحماس وبصوت واحد على طريقة جوقات االنشاد الكالسيكية القديمة:" 

  ال إله إال هللا"
ين وال يوهنا توجه زعيم المجاهدين بالسؤال الى أعضاء حزب هللا:" هل تسمعون؟ نحن لسنا بشيوع

ون. نحن نجاهد من اجل الحرية واالستقالل التام إليران. أنتم متعاطفين مع االتحاد السوفيتي كما تدع
المسلمون الرجعيون الذين يخدمون االمبريالية الغربية، وتغطون على عمالتكم برشقنا باتهامات كاذبة. ألم 

   نسمعكم وأنتم ترددون أنكم تفضلون حكم الشاه ألف مرة على قيام جمهورية تقدمية إسالمية؟ 
    

  للعواطفإطالق العنان 
"ماذا علينا أن نفعل؟" ردد الخطيب:" إن اعضاء مجلس الثورة والمسؤولين عن اللجان والميليشيات 
اإلسالمية والوزراء ونواب البرلمان كلهم يحتفظون بالصمت المطبق ويغضون النظر ويتركون الحرية 

ا بوضع نطي" إذا لم يقومولعصابات المجرمين للتعدي على الشعب. وليأخذ العلم كل من يقلد "بيالطس الب
حد لإلرهاب، فإن المجاهدين، الذين لديهم اإلمكانيات الكافية، سيقومون هم أنفسهم بذلك. على المسؤولين 
الشرفاء في الجمهورية أن ال يعيشوا في األوهام: فبعد المجاهدين سيأتي دورهم وحتى دور الثورة 

  اإلسالمية نفسها."
اعه صرخة السيد رجوي:" الحرية ال تعطى ولكنها تؤخذ، هي منة من الحشد كله ينتصب وقوفا عند سم

  هللا أساسية ال يمكن االستغناء عنها هي كاألوكسجين األساسي للحياة والستمرارية الجنس البشري!".
انتهى االجتماع، ولكن المجابهات استمرت على أطراف االستاد. ميليشيات المجاهدين قامت بهجمات 

دران تمكنوا من صدهم. أطلقت النيران من أسطح األبنية المجاورة. على األرصفة سامضادة ولكن الب
  انتشرت أجسام هامدة. والشباب الصغار ركضوا في كل االتجاهات ووجوههم مخضبة بالدماء.

السيد رجوي، مثله مثل غالبية زعماء اليسار الذين كانوا يتوقعون انتشار العنف لم يناموا في بيوتهم تلك 
ة. زعيم المجاهدين منذ فترة يعيش حياة شبه سرية ويمتنع عن زيارة المقر العام لحزبه. وهو مقتنع الليل
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مثله مثل الرئيس بني صدر، والذين تجمعهما عالقات ودية متينة، بأن الحزب الجمهوري اإلسالمي يسعى 
ن قد الطالب اليساريأبريل المنصرم على \لالستئثار بالسلطة. إن هجوم حزب هللا في نهاية شهر نيسان

خر أطلقت عليه تسمية "الثورة الثقافية" والذي كان مخطط آالي مئة قتيل في الجامعات. هجوم خلف حو
يونيو الماضي وان يأخذ شكل "سانت برتيليمي" (مالحظة من المترجم: "مذبحة \حزيران 5له ان يتم في 

نسا بمذبحة كبرى ضد البروتستانت ، حيث قام الكاثوليك في فر1572أغسطس \آب 24سانت برتيليمي 
ألف هوغونوت "بروتستانتي فرنسي"). هذا المخطط أفشل من قبل رئيس  30راح ضحيتها حوالي 

واحدة منها، محادثة هاتفية بين  –الجمهورية في اللحظة األخيرة بعد ان قدم لإلمام الخميني "ادلة دامغة" 
  ا االجرامية لخصومه السياسيين.حول النواي-قياديين من الحزب الجمهوري اإلسالمي

إن من أسباب انفجار العواطف الذي نلحظه االن في إيران هي: االزمة االقتصادية واالجتماعية باإلضافة 
الى المتناقضات المنتشرة في هذا البلد الذي تعمه الفوضى. اللجوء للعنف يفسر أيضا باقترابانتهاء مدة 

" وتم انتخاب البرلمان، ولم يبقى اال تأليف أول الدستورم وضع "والية الحكومة المؤقتة. حيث انه قد ت
  حكومة دستورية للجمهورية اإلسالمية، والتي يؤمل ان تعطيها على األقل وجه ومضمون ثابتين.

بالرجوع لألنظمة القائمة، فانه من صالحيات الرئيس بني صدر ان يسمي رئيس الوزراء الذي يتقدم 
حصل على ثقته. ولكن الحزب الجمهوري الذي يتمتع بأغلبية في مجلس الثورة بوزارته الى البرلمان لي

وفي البرلمان مصمم على ان يختار هو رئيس الوزراء المقبل. ولكن رئيس الجمهورية يعارضهم مستندا 
على صالحياته الدستورية وكذلك بطريقة غير مباشرة على دعم القوى اليسارية في المعارضة، وفي نفس 

  إن الهجمات تتالى على المجاهدين وعلى الفدائيين وعلى بقية األحزاب التقدمية.الوقت ف
السيد بني صدر كان يريد تكليف إما السيد علي نوباري، حاكم المصرف المركزي، او السيد أحمد 
سالماتيان، النائب عن أصفهان لتأليف الحكومة المقبلة. ولكن أمام الرفض العنيف الذي جوبه به من قبل 

صومه، اقترح تسمية السيد حسن حبيبي، الذي يجب أن يكون مقبول لديهم من الناحية النظرية كونه خ
شتي ترفض أي نوع من الحلول الوسطى. ولقد أدلى هالثورة. ولكن مجموعة آية هللا بعضو في مجلس 

 اتان" قالت منذ يومين بتصريح للموفد الخاص ل "لو مم للحزب الجمهوري اإلسالمي د. آياألمين العا
  فيه:" الوزارة الجديدة يجب ان تكون كاملة االنسجام وتحت قيادة حزبنا".

  وبالنظر لألوضاع الحالية فإن الخيار، كما يراه بعض المراقبين، هو بين المصالحة أو الحرب االهلية.
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  شهادة من نائب وزير خارجية الواليات المتحدة األميركية
كتب السيد جورج بال نائب وزير خارجية الواليات المتحدة مقاال في واشنطن بوست األميركية بتاريخ 

شرح فيه أن االحتمال األغلب للتغيير في إيران هو » مستقبل إيران غير معلوم«بعنوان  1981آب  19
 ما يلي نص هذا المقال:أن تستطيع منظمة مجاهدي خلق أن تأخذ بيدها زمام المبادرة في هذا المجال. وفي 

 

 
August 19, 1981 

  
  

 

ر بالخير   مستقبل إيران ال يبّشِ
  George W. Ballبقلم : 

  1981 أغسطس 19  -واشنطن بوست
ة أمة ال يعتبرها قائدها أم إيران متجهة اليوم نحو االنهيار وكل شيء فيها ليس على ما يُرام بالنسبة إلى

ي، ال ينظر إلى نفسه أبدا كقائد لكيان سياسي بل كرسول بعثه هللا إلى أمة ! ثم إن قائدها هذا، الخمينأصال
الشيعة التي ال تعرف حدودا جغرافية. إنه يحكم، ليس بواسطة وسائل سياسية بل بواسطة جهاز من رجال 

 هم الوحيد تطبيق منظومة من القواعد الصارمة التي تحكم جميع مناحي الحياة.الدين همّ 
غماتي، غير أنه من الصعب جدا االماللي فيها بعض الرجال من ذوي العقل العملي البرالشك أن قيادة 

 Salvador Daliإدارة نظام دستوري جاء تصور مؤسساته بشكل بهلواني على طريقة الرسام اإلسباني 
حسن تفي فنِّه. كما أن نزعة آيات هللا والماللي للتدخل في كل شيء خدمة لمصلحتهم ال يسمح بأي تفاؤل ب

األمور. فاقتصاد البالد ما انفك يتدهور وهناك من مليونين إلى أربعة ماليين إيرانيين ال يجدون عمال 
إضافة إلى أكثر من مليون منهم يعيشون اليوم الجئين بسبب الحرب مع العراق. زد على ذلك التقلص 

ي يختمر على مستوى المناطق الت الهائل الذي يعرفه احتياطي البالد من العملة الصعبة. ثم إن هناك تمردا
  تتواجد بها قبائل غير الناطقة بالفارسية في إيران.

  
ولما وجد نظام الحكم الحالي نفسه عاجزا عن تسيير شؤون البالد عمد إلى التنفيس عن همه من خالل 

رية سنة، يصرح عالنية أن الدكتاتو 20البطش إلى درجة جعلت حفيد الخميني ذاته، البالغ من العمر 
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الدينية أقبح من دكتاتورية الشاه وأن البالد "يحكمها فاشستيون هم أخطر من مؤسسي الفاشية" وأن "المحاكم 
الثورية تعامل، اليوم، شعبنا بقسوة أكثر من قسوة المغول في زمنهم". في هذه األثناء، تجد معارضة 

ة عن طريق القصف، االغتياالت مجاهدي خلق نفسها تواجه اعتقاالت بالجملة وإعدامات من دون محاكم
من نواب البرلمان وأربعة  % 10والرمي بالرصاص. خالل األشهر األخيرة، وقع اغتيال ما ال يقل عن 

  أعضاء من الحكومة.
  

تشهد المرحلة الحالية التي بلغتها الثورة تنافسا متزايدا في شدة قمع الفصائل اإلسالمية، من جهة، 
من الجمعات الساخطة للحد من بطش الماللي وإلقناع الشعب اإليراني  ومحاوالت مجاهدي خلق وغيرهم

أنهم هم الذين سينتصرون في نهاية األمر. فلو توفي الخميني أو اقتنع عدد ال بأس به أفراد الشعب بحتمية 
انتصار المعارضة فلن تستطيع أية قوة، مهما بلغت من الوحشية، أن توقف الموجة العارمة. الجيش هو 

فاعل محتمل إذ قد يتدخل، في أي وقت تقريبا، إما لنصرة مجاهدي خلق أو القيام بانقالب عسكري  أيضا
  يميني.

اللهم إال إذا استمر الماللي في بطشهم مدة طويلة واستطاعوا كسر إرادة أمة كاملة، فإن الشعب سيعمد، 
جاهدي خلق) أو ذي نزعة يمينية في وقت ما، إلى تبديلهم بنظام حكم وطني إما ذي نزعة يسارية (بقيادة م

  (تحت سلطة العسكر). من بين هذين االحتمالين، يبدو الحكم اليساري أكثر حظا.
  

ورة حدة األمريكية والغرب بصوعليه، ما المعنى الذي سيحمله مثل هذا التغيير بالنسبة إلى الواليات المت
ع وسائل اإلعالم، عادة، إلى وصف مجاهدي خلق بأنهعامة م تنظيم "يساري" إنما يزيد في غموض ؟ تسرُّ

الصورة. فكما هو معلوم، مسعود رجوي (الذي وصل مؤخرا إلى باريس بصحبة بني صدر) هو زعيم 
هذا التنظيم الذي يسعى لتبديل النظام اإلسالمي المتخلف السائد حاليا بـ"نظام شيعي عصري يستمد مبادئه 

 1977وقد اتَّضحت غاية هذا التنظيم المبدئية سنة  في المساواة من القرآن وليس من كارل ماركس".
عندما انشق جناح ماركسي علماني عنه باسم "بيكار". زعيم المجاهدين الروحي هو أستاذ درس بفرنسا 

، لكن تعاليمه تظل ذات أثر عميق في توجهات التنظيم. وعليه، 1977واسمه علي شريعتي وقد توفي سنة 
سي الظن أن موسكو قادرة على التأثير في هذه الحركة ذلك أنه حتى وإن سيكون من باب الخطأ الدبلوما

كان قادتها أشد الناس عداوة للغرب وللصهيونية فإنهم يظلون وطنيين إلى درجة كره األجانب وأقوى 
  مقاومة ضد أي نفوذ أجنبي.

  
نهاية الثورة. فلن يكون معنى ذلك  –أو حتى نظام عسكري يميني  -فلو وصل مجاهدي خلق إلى الحكم 

الذي  (Tudeh Party)ربما هناك مرحلة أخرى قد تتسم بصراع طويل بين نظام الحكم وحزب توده 
سيجد، من دون أي شك، دعما متزايدا من طرف االتحاد السوفييتي. لعل الكرملين راٍض، اليوم، بالعيش 

مية اشتراكية بقيادة مجاهدي خلق مع النظام اإلسالمي الحاكم في إيران لكنه لن يقبل أبدا قيام دولة إسال
ترفض الخضوع لنفوذه. إن احتمال قيام مثل هذا النظام من شأنه أن يهدد تماسك االتحاد السوفييتي نفسه 
ألنه سيوحي بإمكانية قيام نظام إسالمي على نمط تيتو في يوغسالفيا بالنسبة إلى األقليات المسلمة داخل 

  ي اآلن غير مستقرة تحت سيطرة موسكو.االتحاد السوفييتي وخارجه والتي ه
  في الواليات المتحدة األمريكية. وزير الخارجية الكاتب سبق له أن شغل منصب نائب

  
  



  

35 

 أساس الشرعية في نظر المقاومة
ً خالل  مجاهدون بذل المتنفس بسيط للتحرك  من بداية حكم خميني الذي كان فيهسنتين ونصف تقريبا

ر على حظلحيلولة دون أن يفرض الماللي الضة الديمقراطية أقصى وسعهم لوالمتحالفون معهم في المعار
النشاط السياسي لألحزاب المعارضة، وكانوا يطالبونهم باستمرار وحتى بعد بدء مسلسل اإلعدامات 
الجماعية بفتح المجال أمام انتخابات حّرة تحت إشراف األمم المتحدة، غير أنهم رفضوا اإلستجابة لذلك 

جيداً أن  النتيجة لن تكون لصالحهم. وحول هذه النقطة تحديداً تحّدث مسعود رجوي في مقابلة   إلدراكهم
اإلسالم الذي ندعو إليه ال يحّض على إراقة الدماء. «قائالً:  1981في العام  مع صحيفة لومانيتيه الفرنسية

لة إلى خميني حتى يصبح إننا لم نكن نرحب أبداً بالمواجهة والعنف. دعوني أن أرسل من خاللكم رسا
األمر أكثر وضوحاً... رسالتي هي: لوكان خميني مستعداً الجراء انتخابات حقيقية، فإنني سأعود فوراً 

 .»إلى بلدي، وسيتخلى المجاهدون عن أسلحتهم ويشاركون في هذه االنتخابات، إننا نقبل نتيجتها أياً كانت
يارات نضال المسلح كنا قد إستنفدنا كافة المجاالت لترجيح خقبل بدء ال«وأضافت قائالً للصحيفة الفرنسية: 

النشاط السياسي، غير أن عمليات القمع ضدنا دفعتنا إلى حمل السالح. لوكان خميني قد أتاح أمامنا نصف 
 ».د حقّقنا الفوز بطرق ديمقراطيةأو ربع ما هو موجود في فرنسا من الحرية لكنا قطعاً ق

 
نتباه نظراً فت لإلالتزام المقاومة المسبق بنتائج اإلنتخابات الحّرة والعادلة موقف الغني عن التأكيد هنا أن 

لموقفهم الجاد الصادر عن ثقة  بأنفسهم، كما يثبت في المقابل أن الماللي هم الذين لم يتركوا  لكونه معياراً 
 اختيار من يريد أن أمام المقاومة غير طريق النضال المسلح لنيل الحق االساسي للشعب اإليراني في

يتولّوا المسؤولية أمامه.  وهذا هو صميم الخالف الجوهري بين المجاهدين ونظام الماللي حول أساس 
الل أم تأتي من خ الولّي الفقيه كما يقول الماللي،شرعية الحكم: هل تأتي من لدّن رجل دين يعرف باسم 
 .كما يرى المجاهدون ذلكاإلقتراع الحر وما تفرزه صناديق االنتخابات النزيهة، 

 
وللتذكير، فإن مطلب مجاهدي خلق إجراء االنتخابات تحت إشراف األمم المتحدة أعيد تكراره من جديد 
في السنوات األخيرة أيضاً. ففي كلمة ألقتها السيدة مريم رجوي على إثر خروجها من السجن الفرنسي إلى 

منذ اليوم «آالف إيراني وفرنسي أتوا الستقبالها:  3قالت أمام حوالي   2003تموز 3اوفيرسوراواز في 
األول قلنا ونكرر القول اآلن أننا نقبل االنتخابات الحرة  في إيران على أساس سلطة الشعب وليس سلطة 

 .» دةاف األمم المتحوالية الفقيه شريطة أن تجرى هذه االنتخابات تحت إشر
 
وأمام عشرين ألفاً   2002أيار  13ب سابق بتاريخوكانت السيدة رجوي قد سبق لها أن أكدت في خطا 

هم بامكانهم أن يجّربوا حظّ «من اإليرانيين المتظاهرين في بروكسيل على أن الماللي الحاكمين في إيران 
أمام المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية باجراء انتخابات رئاسية حرة أو انتخابات مجلس تأسيسي، مع 

ف االمم المتحدة. وعليه، نكّرر مرة أخرى أن المقاومة المضّرجة بالدماء لديها ضمانات كافية وتحت اشرا
من القدرة ما يثبت مشروعيتها، وهي ترضخ الي اختبار مسالم كإجراء استفتاء أو انتخابات حّرة مع 

 ».ضمانات دولية، لكي نُثْبت للجميع عدم مشروعية النظام الالإنساني الحاكم في إيران
 

، فإن ذلك ال يلغي اعتراف 2001هدو خلق  قد تخلّوا عن خيار المقاومة المسلحة منذ العام إذا كان مجا
الدكتاتورية  المتسترة بالدين وبأبسط حقوقه المعترف بها  دالعالم بحق الشعب اإليراني في المقاومة ض
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ل ين سياسي خالألف سج وعشرين دولياً كحق التمرد المشروع ضد نظام الماللي الذي أعدم أكثر من مائة
 .1988فترة حكمه وارتكب مجازر بحق أكثر من ثالثين ألف سجين سياسي خالل أسابيع فقط في العام 

 
معروف بالطبع أن االعالن العالمي لحقوق اإلنسان يعترف بشرعية حق المقاومة وينص في مقدمته 

ان لكي ال يضطّر المرء آخر ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق اإلنس« ... بالقول: 
 ».األمر إلى التمّرد على االستبداد والظلم...

 
كما تعترف الكنيسة الكاثوليكية أصالً بمعارضتها للعنف بهذا الحق أيضاً، وقد عبّر الكاردينال جوزف 

تمر سالكفاح المسلح هو آخر خيار النهاء القمع الصارخ والم«رتزينغر رئيس لجنة االنجيل عن ذلك بقوله: 
 ».الذي ينتهك الحقوق األساسية لألفراد ويهّدد المصالح العامة للبالد بصورة خطرة

 
عند ما تعمل أية حكومة ضد حقوق الشعب، «وفي السياق نفسه نقرأ في بيان االستقالل األمريكي قوله: 

د لى وجوفمن حق الشعب أن يغيّر تلك الحكومة أو يسقطها. وعندما تقع انتهاكات وتجاوزات  تؤشر ع
توّجه إلقامة دكتاتورية مطلقة، فمن حق الشعب ومن واجبه أن يبعد مثل هذه الحكومة عن السلطة ويختار 

 »قادة جدًدا لتأمين مستقبله.
 

 1789وكذا األمر فيما تتضمنه المادة الثانية من اعالن حقوق االنسان والمواطنة المصادق عليه في العام 
ً «سية التي تعتبر حق المقاومة في وجه اإلستبداد من قبل الجمعية الوطنية الفرن  ».حقّاً مقّدسا

 
من هنا البّد من اإلقرار المنصف على أنه إذا كانت المقاومة الفرنسية ضد الفاشية الهتلرية حقًا طبيعيًا 
للشعب الفرنسي، وحروب االستقالل للشعب االمريكي حقًا للشعب االمريكي، فان المقاومة إلسقاط نظام 

اللي المثال األبرز للدكتاتورية المطلقة في عصرنا الحاضر هي حق طبيعي مؤكد للشعب اإليراني الم
 .أيًضا

  
  قمع شامل

وما حدث فيها، استشهاد قائد  السنوات األولى من عقد الثمانينات داخل إيران وال ننسى ذكر تطورات
جوي خالل اشتباك حصل مع قوات المقاومة داخل إيران موسى خياباني وأشرف رجوي زوجة مسعود ر

وقد حصلت مئات االشتباكات من هذا قوات الحرس إثر هجوم على مركز للمقاومة في شمال طهران. 
النوع مع مسؤولي المقاومة والتي أدت إلى استشهاد أعداد كبيرة منهم في مراكز المقاومة في طهران 

آالف مؤلفة من أنصار مجاهدي خلق في ثم إعدام النظام العاصمة وكذلك في مختلف المدن والمحافظات. 
عشرات السجون اإليرانية. عدا روايات القصص الرهيبة على ألسن بعض السجناء حول اإلعدامات 
الجماعية وصنوف التعذيب الهمجي. فعلى سبيل المثال ، كان عدد اإلعدامات في سجن ايفين يتجاوز في 

ة. وكان السجناء يعّدون وهم داخل زنزاناتهم رصاصات كثير من األيام المئة والمئتين وأحياناً األربعمئ
  .الرحمة التي تُطلق من أجل معرفة العدد اإلجمالي لمن تم إعدامهم

  
   عدامات جماعيةإ
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بدأت االعدامات الجماعية. وفي كل يوم أعدم النظام في طهران  1981منذ مساء العشرين من حزيران 
  ات من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق. وفي المدن األخرى في كافة أنحاء ايران مئ

من عناوين الصحف التابعة للنظام االيراني التي نقلت بعض هذه االعدامات.  القصاصاتبعض  هنا ونعرض
الحاجة للتأكيد  إلى أن معظم االعدامات كانت تنفّد في سرية لكن هذه هي بعض ما نزل في صحف النظام 

  عن االعدامات الجماعية:
بيقاً : تط1981سبتمبر  29صحيفة كيهان  -

ة االسالمية لحكم أصدرته المحكمة الثوري
في العاصمة: تم  تنفيذ حكم االعدام رمياً 

شخصاً من المشاركين  54بالرصاص بحق 

 1981سبتمبر  27في مظاهرة يوم 
:تم إعدام 1981سبتمبر  29صحيفة كيهان  -

 محارباً ومنافقاً بالرصاص في طهران. 82
: إعدام 1981ر سبتمب 30صحيفة كيهان  -

ً من المناوئين للثورة في سجن  43 شخصا
 ايفين بطهران.

اكتوبر  6صحيفة جمهوري اسالمي  -

من عوامل االغتياالت  61: تّم إعدام 1981
 والتفجيرات والمظاهرات المسلحة.

 من المعدومين 57أسماء وجرائم  -
: تّم 1981سبتمبر  30صحيفة اطالعات  -

ً في طه 53إعدام  ً وباغيا ران محاربا
 والمحافظات.

اكتوبر  12صحيفة جمهوري اسالمي  -

من  96م رمياً بالرصاص بحق ا: أعد1981
منفذي االغتياالت والتفجيرات والمظاهرات 

 المسلحة في طهران وسبع مدن أخرى.
من  43: إعدام 1981آب  8صحيفة كيهان  -

 المناوئين للثورة
صحيفة اطالعات الثالثاء االول من ديسمبر  -

ً تابعا للجماعات المحاربة والمناوئة للثورة في طهران  36فيذ االعدام بحث : تّم تن1981 شخصا
 ومدينتين أخريين.

من أعضاء وعناصر جماعة منافقي[!] خلق رمياً  66: تّم إعدام 1981اكتوبر  4صحيفة كيهان  -
 بالرصاص.

ي المظاهرات شخص من المشاركين ف 57: تمّ تنفيذ االعدام بحق 1981سبتمبر  29صحيفة اطالعات  -
 المسلحة االخيرة في طهران.



  

38 

شخصاً من االرهابيين  49: إعدام رمياً بالرصاص بحق 1981نوفمبر  26صحيفة جمهوري اسالمي  -
 والمخربين.

 إرهابياً في مدينتي زنجان وكجساران.  28: إعدام 1981اكتوبر  19صحيفة جمهوري اسالمي  -
 مدن. 5واضعي المتفجرات إعدموا في إرهابياً و 37: 1981اكتوبر  14صحيفة اطالعات  -
 محارب مسلّحاً. 35: إعدام رميا بالرصاص بحث 1981سبتمبر 28صحيفة اطالعات  -
 إرهابياً آخر. 116: القاء القبض على 1981آب  16صحيفة جمهوري اسالمي  -
 منافقاً مسلّحاً. 35: إعدام 1981سبتمبر 27صحيفة اطالعات  -
اً ألحكام محاكم الثورة االسالمية في مدن بروجرد، وكازرون : تطبيق1981سبتمبر 27صحيفة كيهان  -

 شخصا بجريمة االنتفاضة المسلّحة. 22وبابل تم تنفيذ االعدام رميا بالرصاص بحث 
 من نشطاء منظمة المجاهدين في سجن ايفين 25إعدام  -
 من عناصر الجماعات االرهابية في ثالث مدن 17: إعدام 1982مارس  8جمهوري اسالمي  -
 محارباً مسلّحاً في مدينة تبريز.  35: إعدام 1981سبتمبر 27يفة اطالعات صح -
 شخصا من أعضاي الجماعات المناوئة للشعب. 19إعدام  -
 باغياً في أربع مدن 18إعدام  -

كما آن صحيفة فرانسوآر 
 17الفرنسية كتبت في 

بأن مائتي  1981اكتوبر

عاماَ]  18[تحت سن طفل 
 ايراني تّم إعدامهم في يوم

  ....واحد في طهران.
  
  
  
  

ورّداً على سوآل عن إمكانية الهجوم  1980وفي عام 
على مجاهدي خلق صّرح القاضي الشرعي المنصوب 

  من قبل خميني في مدينة بم االيرانية بقوله:
  بسمه تعالي«

بأمر من االمام الخميني يعّد مجاهدو خلق مرتدين و 
 في أسوأ من الكفار. الحرمة لهم في األموال وال

األنفس. إذن على المحكمة الثورية االسالمية أن 
  »اليعتبر شكواهم مأخذ جّد. التوقيع والختم
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  سحب دماء الحكومين باإلعدام 
وثيقة صادمة حصلت عليها المقاومة من 

 20داخل أجهزة قمع الماللي بتاريخ 
  ننقل نصها حرفيا: 1981اكتوبر

من: النيابة العامة الثورية لجمهورية 
  سالميةاإل

إلى: كافة محاكمة النيابة الثورية في 
  المحافظات واأللوية

بناءاً على طلب قيادة الحرس فإن اإلخوة في 
الحرس المصابين بالجروح في اشتباكات 
داخل المدن أو في جبهات الحرب وعند  ما 
يتم نقلهم إلى المستشفيات وهم بحاجة عاجلة 
إلى الدم، وبسبب عدم وجود الدم هم في 

ضون الوفاة؛ لمعالجة هذه المشكلة يجب معر
إصدار األوامر بشكل سري ليقوم األطباء 
الموثوقون بسحب دماء األشخاص 
المحكومين باإلعدام قبل تنفيذ الحكم بهم، 
ونقل هذه الدماء بأكياس خاصة إلى أقرب 
مراكز الصحة او بنوك الدم لألستفاده منها 

 سفي الحاالت الضرورية إلنقاذ اإلخوة الحر
  الجرحى.

وتجدر اإلشارة  إلى أن هذه العملية ال تنافى 
الشرع ألن والية الفقيه اإلمام الخميني مؤسس وزعيم الجمهورية اإلسالمية مذ ظلّه العالي ُسئل في األمر 

  وأصدر فتوى بقوله: ال توجد مخالفة شرعية.
 التوقيع والختم –النائب العام الثوري للجمهورية اإلسالمية 

 
  

   للمقاومة اإليرانية الوطني المجلس
 مهاّمه األساسية وخطوطه العريضة 

وحتى يؤتي نضال الشعب اإليراني ثماره كان البّد من وجود ائتالف واسع  التي سبقت في ضوء الحقائق
بين فصائل المعارضة الديمقراطية يمثّل البديل السياسي للنظام. وقد تبلورت اولى دعائم هذا االئتالف في 

خابات رئاسة الجمهورية والبرلمان. وبعد تصعيد عمليات القمع واإلعدامات أصبح من الملّح إعالن أول انت
 1981تموز  21هذا االئتالف، وهكذا تّم بمبادرة من مسعود رجوي تشكيل المجلس الوطني للمقاومة في 

التأييد الدائم ، وتأكيداً على 1952في طهران، أي في ذكرى انتفاضة الشعب اإليراني ضد الشاه عام 
 .للزعيم الوطني اإليراني الدكتور محمد مصدق
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عاًما على هذا التأسيس يمكن القول إن هذا المجلس هو أقدم ائتالف سياسي في تاريخ  35وبعد مرور 
إيران المعاصر، وهو يضم أكثر من خمسمئة عضو نصفهم من النساء، وينتمي أعضاؤه إلى كافة فصائل 

وتوجهاتها، ومن ممثلي االقليات القومية والدينية، وهو يعمل بمثابة برلمان للمقاومة  المعارضة الديمقراطية
وتعتبر لجانه التي تبلغ خمساً وعشرين مرتكزات الحكومة االئتالفية المؤقتة القادمة. وسيقوم المجلس بعد 

امه األولية تكون مهسقوط نظام الماللي بتشكيل حكومة ائتالفية تتولى السلطة لمدة أقصاها ستة أشهر، وس
  .اجراء انتخابات عامة وتشكيل مجلس وطني تأسيسي

 
  صورة من اجتماع المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية برئاسة مسعود رجوي

  
وطبقًا لما أقّره المجلس فإن االنتخابات والتصويت العام هما أساس شرعية كّل من النظام واالحزاب 

ّرة ... وغيرها. وسيتم ضمان المساواة والعدل أمام القضاء  لجميع والصحافة والجمعيات السياسية الح
أبناء الشعب، وكذا الحقوق المنصوص عليها في االعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وستلغى جميع 
االمتيازات الجنسية والقومية والعقائدية، كما سيمنع أي تمييز بين أتباع الديانات والمذاهب المختلفة، ولن 

 سيتم في إيران الغد ضمان التجارةو ي امتياز أو يُحَرم منه أي شخص بسبب اعتناقه لدين أو مذهب،يُمنَح أ
الحّرة ورأس المال الوطني والملكية الشخصية واالستثمار بهدف تحقيق التنمية االقتصادية الوطنية، وتأمين 

الوطنية ال تستقيمان إّال على  حقوق مختلف القوميات الموجودة في إيران، ألن وحدة تراب الدولة والوحدة
 .أساس تحقيق الحقوق المشروعة لجميع العناصر المكونة لها

 
أما في السياسة الخارجية فستكون إيران الغد مدافعة عن السالم والتعايش السلمي والتعاون االقليمي 

تم ضمان  الرجال، وسيوالدولي. وطبقًا لمقرّرات المجلس، فان النساء سيتمتّعن بكامل حقوقهن بالتساوي مع 
حقوقهن في االنتخاب والترّشح، وحق اختيارهن الحّر للعمل والدراسة والفعاليات السياسية، وكذلك التنقّل 

 .الحّر والحرية التامة فيما يتعلق بالزواج والطالق وحتى االختيار الحّر للباس
 

ق والفصل بين الدين والدولة، وتحقي ويبقى القول أن هذه المشاريع والبرامج التي تشمل الحريات العامة،
الحكم الذاتي لكردستان إيران، وما يتعلق بحرية النساء والتعايش السلمي مع الدول األخرى وعدم التدخل 
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في شؤونها...الخ، قد تمت المصادقة عليها من قبل المجلس الوطني للمقاومة بعد نقاشات ومداوالت مركّزة 
  .1987وحتى  1981استمرت من العام 

  
 

1983 -للمقاومة االيرانية الوطني للمجلس مشروع السالم  
 لسالمج رئيس ،رجوي مسعود والسيد العراق، وزراء رئيس نائب عزيز، طارق السيد بين اجتماع عقب

 و عادل سالم إقامة إلى يدعو الذي مشتركال البيان ،1983 يناير 9 والبيان الصادر في ،للمقاومة الوطني
 التام قاللهواست سيادة كل بلد أساس على مباشرة مفاوضات خالل من البلدين بين لنزاعل السلمية التسوية

 ،والعراق ايران البلدين لكال الحرة اإلرادة واحترام ،اآلخر للطرف الداخلية الشؤون في التدخل عدم و
 للمقاومة الوطني المجلس ويعلن ،المنطقة في االستقرار و والتقدم السالم خدمة في المتبادل التعاون وحسن

 كلتش االتفاق هذا في عليها المنصوص الفاصل النهر و اإلقليمية والحدود) الجزائر( 1975إتفاقية   أن

 . ودائم عادل لسالم أساسا
 من هاقتراح علني إيران، في والحرية والسالم االستقالل أجل من افحيك يالذ ،للمقاومة الوطني المجلس

 : التالي النحو ىعل"  تفصيلي سالممشروع " اجل
 . والبحر األرض والجو على الدولتين من القوى جميع بين النار إطالق لوقف فوري عالنإ -1
 دةالمتح لألمم العام األمين قبل من أو مقبولة من الطرفين سلطة رأسهات مراقبة لجنة تشكيل  -2

 .القوات نسحابا و النار إطالق وقف على لإلشراف
 دودالح ترسيم إعادةب الخاصة البروتوكوالت في المحددة لحدودا وراء إلى البلدين قوات سحب  -3

 راقالع بين المائية الحدود تحديد بشأن الخاص بروتوكولال و، والعراق إيران بين اإلقليمية
 هذه. أعاله بروتوكوالتلل تكميلي جوية صور و الخرائط على االجتماعات محاضر و، وإيران

 ةالدولي الحدود إلى لالنسحاب الالزم الوقت تحديد موسيت. الطرفين تواقيع تحمل المحاضر
 . النار إطالق وقف إعالن قبل النار إطالق وقف مراقبة لجنة قبل من أعاله المذكورة

 مع النار، إطالق وقف إعالن بعد أشهر ثالثة أقصاها فترة خالل الحرب أسرى جميع تبادل  -4
 .األحمر للصليب الدولية اللجنة إشراف تحت و الدولية القوانين جميع مراعاة

 نم الهاي في الدولية العدل محكمة إلى الحرب عن الناجمة األضرار بشأن التحكيم قضية إحالة  -5
 هذا يف المحكمة حكم. ايران حقوق فيها تتحقق أن ينبغي التي والطريقة األضرار هذه تحديد أجل

ً ملزمسيكون  الصدد  .ا
 العفو بإعالن ،المعني البلد إلى البلدين من الالجئين دةلعو التسهيالت تقديم على الجانبين التزام  -6

 . وممتلكاتهم أرواحهم أمن ضمان و العام
 واالستقالل الوطنية للسيادة الكامل االحترام أساس على، البلدين بين دائم سالم معاهدة إعداد -7

 حصانة و الجوار وحسن اآلخر للطرف الداخلية الشؤون في التدخل وعدم اإلقليمية والسالمة
 . من االعتداء الحدود

 . للمقاومة الوطني المجلس في باإلجماع عليه المصادقة تمت و فقرات سبع و مقدمة الخطة هذه وتضم
 رجوي مسعود
 للمقاومة الوطني المجلس رئيس

 1983 مارس 13
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  الخطوط العريضة ومشاريع مجلس الوطني للمقاومة اإليرانية إليران المستقبل
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  طوط العريضة العامة التي أعلنتها السيدة مريم رجويالخ... و
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ومن على منبر البرلمان األوربي في مدينة استراسبورغ أعلنت عن مشروع مكّون من  2005ام وفي الع
عشرة مواد لتلخيص المبادى الرئيسية التي تعتمد عليها المقاومة وتراها رؤوس خطوطها العريضة إليران 

  المستقبل وهي: 

 رؤوس برنامج المقاومة االيرانية اعلنتها السيدة مريم رجوي

 لىع قائم جمهوري بحكم نطالب اننا األساس هذا وعلى فقط المعيار هي المواطنين أصوات ان برأينا. 1
 يةالشخص الحريات كافة نحترم. واالجتماعات األحزاب وحرية تعددي بنظام نطالب اننا. الشعب أصوات

 .شرط أو قيد أي دون االنترنت الى الجميع ووصول االعالم لوسائل كاملة حرية على ونؤكد
 .بذلك ونلتزم االعدام حكم الغاء عن سندافع المحررة الغد ايران وفي اننا. 2
 اناتالدي جميع أتباع بشأن تمييز أي وسيكون الحكومة عن الدين فصل ستنفذ االيرانية المقاومة. 3

 .محظوراً  أمراً  والمذاهب
 ركةومشا واالجتماعية السياسية الحقوق جميع في والرجال النساء بين الكاملة بالمساواة نؤمن اننا. 4

 في الحر الختيارا بحق وسيتمتعن الغائها سيتم النساء ضد التمييز أشكال جميع. السياسية القيادة في النساء
 .الملبس ارتداء

 وطائفة وميةق أي من مواطنيننا وثقافة لغة ونعتبر المختلفة القوميات بين الكاملة المساواة عن دافعن اننا. 5
 ايران في اونشره تنميتها يتم أن يجب حيث االيراني الشعب أبناء لجميع البشرية الثروات عداد في كانوا
 .الغد

 حقو التظلم وحق الدفاع وحق لبراءةا  مبدأ احترام على قائم حديث قضائي نظام باقامة نطالب اننا. 6
 .لغدا ايران في له مكان ال الماللي شريعة قانون. للقضاء الكامل واالستقالل علنية بمحاكمة التمتمع

 لدوليا العهد« منها الدولية واالتفاقيات والصكوك »االنسان لحقوق العالمي البيان« بـ متعهدون اننا. 7
 ضد التمييز أشكال كافة الغاء اتفاقية«و »التعذيب مناهضة اتفاقية«و »والسياسية المدنية بالحقوق الخاص
 .»النساء

 ورةضر مبدأ أعيننا نصب ونضع الحرة والسوق الخاص واالستثمار الخاصة بالملكية نعترف اننا. 8
 .العمل أو الكسب أو الشغل في سواء االيراني الشعب أبناء لجميع المتكافئة الفرص توفير

 احترامو واالقليمي الدولي التعاون و والسالم السلمي التعايش على قائمة ستكون خارجيةال سياستنا. 9
 . الدول جميع مع العالقات  ميوسنق. المتحدة األمم ميثاق

 .  الشامل الدمار أسلحة عن وعارية نووية غير دولة الغد ايران تكون بأن نطالب اننا. 10
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 قعالقة المقاومة اإليرانية بالعرا
وهو خروج القوات العراقية من األراضي اإليرانية،  وإعالن العراق  1982في العام كبير  تطّور حدث 

عن استعداده لوقف إطالق النار، وهو ما أدى إلى االلتقاء مع المقاومة اإليرانية على طريق السالم. وقد 
وما تاله من مستجدات  تمثّل ذلك في  لقاء مسعود رجوي وطارق عزيز في باريس. ثم ما رافق ذلك

كمشروع المجلس الوطني للمقاومة، وتصعيد الضغوط الفرنسية عليها وعلى مسعود رجوي بشكل خاص 
للتقليل من نشاطاتهما السياسية. وهو ما أدى إلى رحيل مسؤولي المقاومة من فرنسا إلى العراق وما تبعه 

سكرية التي شنّتها قواته، وصوالً إلى والعمليات الع الوطني من تطورات مهمة كتأسيس جيش التحرير
  .1988إليرانية العراقية في العام نهاية الحرب ا

 الصفحة االخيرة من بيان السالم الموقع من قبل طارق عزيز ومسعود رجوي
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بيان رسمي من الحكومة العراقية وقبول مشروع السالم المقّدم من المجلس الوطني للمقاومة 
  اوضات السالمااليرانية كأساس لمف

  
 
صرح السيد لطيف نصيف جاسم وزير الثقافة واالعالم تعقيبا على البيان الصادر من المجلس الوطني «

إن البيان المذكور ينسجم بصورة عامة مع الروح التي سادت المحادثات التي  للمقاومة في إيران بما يلي:
ل المجلس سيد مسعود رجوي مسؤويس الوزراء والجرت في فرنسا بين السيد طارق عزيز نائب رئ

ي يرانوالتي أكد فيها الطرفان رغبة الشعبين العراقي واإل 9/1/1983الوطني للمقاومة في ايران بتاريخ 
وإقامة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ... وعلى هذا االساس فإننا نحيّي  في العيش بسالم

الوطني للمقاومة في ايران ونؤكد حرص العراق على قضية  المبادرة السلمية التي عبر عنها المجلس
السالم واستعداده التام للتعاون مع المجلس الوطني للمقاومة في ايران ومع كل من يرغب من اإليرانيين 

  » في إقامة السالم مع العراق وبناء العالقات بين البلدين علي أسس وطيدة...
  
  

حيث حظي مشروع سالم المقاومة اإليرانية  1986وحتى  1983حملة سياسية عالمية لثالث سنوات من 
دولة  57بمباركة أكثر من خمسة آالف من نواب البرلمانات وأعضاء  حكومات ورؤساء أحزاب و... من 

  في العالم. وقد نشر هذه األسماء في كتاب نعرض جلده هنا
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ً  المعارضة العراقيةرّحبت لعراقية في خّضم هذه النشاطات عالوة على الحكومة ا بخطة سالم  أيضا
عث جالل الطالباني رئيس االتحاد الوطني لكردستان العراق (الرئيس العراقي الحقاً) المقاومة اإليرانية. وب

  . برسالة مباركة خطاباً للسيد مسعود رجوي
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لمدة ثالثه سنوات لتوعية ن داخل إيراوفي الوقت نفسه قامت المقاومة بحملة واسعة إعالمية وعسكرية 
أبناء الشعب اإليراني بأن السالم في متناول اليد وأن الطرف الذي اليريد السالم ويصّر على مواصلة 

   الحرب هو نظام خميني. وكان ثمن هذه الحملة آالف الشهداء من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق. 
  رجوي وأعضاء الحركة إلى العراق. توجه زعيم المقاومة اإليرانية مسعود  بعد هذه النشاطات،

وفي أول لقاء حصل بين مسعود رجوي وصدام حسين، أكد الرئيس العراقي على استقاللية المجاهدين في 
  العراق. واحتّل هذا الموقف المانشيتات األولي لجميع الصحف العراقية.

  
  

  
  
  

 عمل مجاهدي خلق في العراق. من بينهاوهناك مئات الوثائق العراقية والدولية التي تشير إلى استقاللية 
  تقرير من وكالة األسيوشيتدبرس
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وقد صّرح صدام حسين على هذه الحقيقة في حديث له مع كبارقادة جيشه في األسابيع األخيرة من الحرب 

  اإليرانية العراقية 
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ر الكردستاني العراقي (وزي كما أن هوشيار زيباري المسؤول عن العالقات الدولية في الحزب الديمقراطي
خارجية العراق الحقاً) قد صّرح في رسالة له إلى محكمة في هولندا بأن مجاهدي خلق لم يتدخلوا في 

  الشؤون الداخلية للعراق.
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  ونقلت وكالة رويتر لألنباء أيضاً هذا الواقع في تقرير لها في هذا المجال
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  تحدة للبحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق (األونسكوم) هذه الحقيقة نّص عليه تقرير فريق األمم الم
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التي كان نظام الماللي ومن تبعهم يتهمون مجاهدي خلق بقمعهم » االنتفاضة الشعبانية«والمسؤولين عن 
  أيضاً أصدروا بياناً فنّدوا فيه هذه االتهامات
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رسالة أياد عالوي وصالح مطلق إلى وزيرة خارجية األميركية بشأن عدم تورط مجاهدي خلق في العراق 
  في قمع الشعب العراقي.
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  حرير الوطني اإليرانيجيش الت
بعد عام من وصول مجاهدي خلق إلى العراق والقيام بمئات العمليات على طول الحدود اإليرانية العراقية 
أعلن السيد مسعود رجوي عن تأسيس جيش التحرير الوطني اإليراني في  يوم العشرين من حزيران عام 

1987 .  
الحربية لنظام خميني ونفذّت عمليات عسكرية على  دخلت وحدات هذا الجيش في العمليات ضد الماكنة

استطاعت قوات جيش التحرير أن تجمع قواته وشنـت  1988طول الحدود. وفي شهر مارس من العام 
من  500وأسر أكثر من  حملة في منطقة فكة بجنوب إيران واستطاع من دحر كتيبتين من قوات النظام

  . من األسلحة والمعدات والعتاد قوات النظام واالستيالء على كميات كبيرة
  صور من هذه العملية
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بعد 
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في القاطع األوسط من الجبهة » الثريا«ذلك بثالثة أشهر خاضت قوات جيش التحرير عملية بعد 
أمير «قزوين المدرعة) وفرقة من الحرس (فرقة  16واستطاعت من دحر فرقتين من الجيش (فرقة 
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) واالستيالء على منطقة مهران بمساحة حوال ألف كيلومتر مربع وتحرير مدينة مهران »المؤمنين
هذه العملية استمّرت ثالثة أيام وخالل هذه الفترة لم يستطع النظام من التقدم. جميع قوات الفرقة  الحدودية.

واندحروا. وتم  التابعة للجيش إما استسلموا وإما هربوا أمام قوات جيش التحرير وقوات الحرس قاموا
من قوات النظام، كما استولت قوات جيش التحرير على بحر من مختلف األسلحة  1500أسر أكثر من 

  صور عن هذه العملية الثقيلية والمتوسطة والخفيفة قّدرت بملياري دوالر. 
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  المجاهدون داخل مدينة مهران المحّررة 
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  قوات جيش التحرير الف وخمسمائة أسير من الضباط والجنود بيد
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  صحفياً زاروا مدينة مهران المحّررة 40

  
  1988حزيران من العام  20ئم عملية الثريا في جانب من غنا
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لمجلس  598قرار  مبعد هذه العملية بأقل من شهر خميني أعلن االستسالم وقال إنه تجّرع السم وخضع اما

ن قبول وقف إطالق الناركتب خميني رسالة سرية إلى أركان وقبل إعال طالق النار.األمن وقبول وقف إ
  م نظامه شرح فيها موقف نظامه واستعداده للتراجع عن شعاراته ولتجّرع السم. حك
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بخط يده إليضاح القرار المّر الذي اتخذه بقبول وقف  خميني الوثيقة التي كتبها هذه من فقراتترجمة 
ا منظور ليس أمامن :«...نظراً لعدم التمكن من مواصلتها 1988عام  في تموز منالحرب مع العراق 

. غير أنه من الممكن إذا استطعنا الحصول على إمكانات خالل خمس سنوات لالنتصار حتى خمسة أعوام
لواء مشاة  350: 1993فإنه بمقدورنا القيام بعمليات حاسمة اومواجهة العدو، أي إذا كان لدينا في العام 

طائرة هليوكوبتر والقدرة على تصنيع كمّ البأس  300طائرة حربية و 300مدفع و 3000ابة ودب 2500و
 القيام هللا به من اسلحة الليزر والنووي التي  تستلزمها الحرب القادمة، وقتها يمكن القول أننا نستطيع بإذن

عفين ونصف ضعاف والجيش معدل ضيادة أعداد قوات الحرس بمقدار سبعة أ... زبعمليات هجومية
المسؤولون للحرب يقولون أن حجم األسلحة التي خسرناها خالل الهزائم األخيرة كان بحجم كل الميزانية ...

التي خّصصناها للجيش والحرس في العام الجاري، والمسؤولون السياسيون يقولون إن أبناء الشعب أدركوا 
ذا وأنتم تعرفون جيداً أن هتقلّلت فيهم. أن ليس هناك انتصار سريع فالرغبة للذهاب إلى جبهات الحرب 

القرار[قبول وقف إطالق النار] كان مّر علي مثل السّم القاتل... لكنني أنفقت ماء وجهي إذا بقي لي ماء 
  »وجه...

  
  

  عملية الضياء الخالد
داخل أرض الوطن  باتجاهقوات جيش التحرير  تحّركتفي هذا الوقت ودون وجود اإلعداد واالستعداد 

كيلومترا في بوابات مدينة  170إلى  عمق األراضي اإليرانيةحرت جميع قوات النظام ودخلت ود
لمدة ثالثة أيام بالليها. صحيح أن قوات جيش  كرمنشاه. وفي هذه المنطقة دارت اشتباكات عنيفة جدا

لحد اليوم والتحرير لم تستطع من الوصول إلى طهران لكن نظام والية الفقيه تلقى ضربة قاضية حيث أنه 
  يقول للجميع بأن لم يسقط.

في هذه العملية كان المجاهدون على وشك النجاح في تخليص الشعب اإليراني من نظام الحقيقة هي أن 
والية الفقيه. وإذا كان هناك قليل من الوقت لالستعداد لهذه العملية، أو إذا كان هناك إسناد جوي لقوات 
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ستطاعت الوصول إلى المدن الغربية الكبرى من أمثال كرمنشاه جيش التحرير الشك أن هذه القوات ا
وهمدان والتحاق عشرات اآلالف من الشباب بقوات جيش التحرير و من ثم حسم المعركة في طهران 

  العاصمة.
  صور عن عملية الضياء الخالد
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  التحرير الوطني اإليراني في معسكر أشرف قوات جيش
  1991في العامعرض عسكري لقوات جيش التحرير 
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  مجزرة بحق السجناء المجاهدين خميني أمر بارتكاب 
  

بالنسبة لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب ووقف إطالق النار، فقد سارع خميني إلى إصدار أمر يقضي بإعدام 
، عالقة مباشرة بين الحدثيناألمر الذي يؤشر بوضوح إلى وجود  في السجون.كافة المجاهدين المتبقّين 

الجماعي هذه على موضوع الحرب و » فتوى اإلعدام«ذلك ألنه لم يكن من الصدف أن يرّكز خميني في 
دور مجاهدي خلق فيها، وأنه عندما اتخذ قرار وقف الحرب، الذي عبّر عنه بتجرع السم، قّرر في الوقت 

 السبب؟ ذاته التخلص ممن بقي منهم  في السجون؟ لماذا وما هو
للردّ على هذا السؤال يكون من األفضل العودة إلى تصريحات خميني ذاته وأركان نظامه أيضاً فيما يتعلق 

 .بهذه الحرب ورهانه عليها
الريب أن نظام خميني عند ما رفع شعار تصدير الثورة فور وصوله إلى السلطة كان جاّداً، وقد ترجمه 

مختلف الدول العربية واإلسالمية، وكان العراق هو المرشح األول منذ البداية من خالل التدخل في شؤون 
للتدّخل تحت شعار تصدير الثورة إليه. لذا قام نظام الماللي بتمهيد األرضية السياسة لذلك. وبعد اندالع 
الحرب رفض جميع الدعوات اإلقليمية والعالمية لوقف إطالق النار، ثم أعلن شعار فتح القدس عبر 

  .كربالء
وبعد خروج القوات العراقية من اإلراضي  1982يكن من الصدف أن قوات الحرس نشرت في العام  مفل

الهدف ليس ذلك بل الهدف هو جعل العراق منصة إطالق للوصول  أن اإليرانية خريطة سرية تشير إلى
  إلى جميع دول المنطقة

 
حرب حتى اللبنة األخيرة من مدينة كما عمد خميني إلى التصريح على الدوام إنه لن يتراجع عن هذه ال

وهذا يعني أن رهانه على االنتصار في الحرب »! إن السالم دفن لالسالم«طهران. وكان من أغرب أقواله 
مع العراق كان رهاناً استراتيجياً، ألنه كان يريد تحقيق الخطوة التالية وهي التقّدم نحو الدول األخرى في 

ما أخفق في تنفيذ هذه الخطة وأُرِغم على وقف الحرب بدأ يتهاوى شخصياً، المنطقة. والدليل على ذلك أنه ل
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وهذا ما كشفه بعض المقّربين كقول عبدهللا نوري وزير الداخلية األسبق للنظام، بأن خميني كان يجلس 
 .أمام الحائط وال يتكلم مع أحد وكان يبكي ويضرب نفسه، وهذا معناه أنه شعر بنهاية آماله ونواياه

ا السبب كان من الطبيعي أن يتمثّل أبرز رّد فعل له على ذلك بتركيزه على الثأر من مجاهدي خلق لهذ
الذين كانوا المعارضين الحقيقيين له، من خالل إصدار فتوى اإلعدامات الجماعية للباقين على قيد الحياة 

  .في السجون
د مرة أقدم عليها، نورد نص الفتوى بخط يوللتعّرف على عقليته وحالته النفسية بعد أن هُِزم في أكبر مغا

 :خميني، وهي تدّل على ذلك إذ يقول
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

باقرار و ؛من المكر والنفاق يأتي يقولونهكل ما إن و ،باإلسالم  بما أن المنافقين الخونة ال يؤمنون أبًدا«

االعتبار حروبهم النظامية  فيمع األخذ و ،نظراً ألنهم محاربونو .قادتهم يعتبرون مرتدين عن اإلسالم

تعاونهم مع حزب البعث العراقي وقيامهم بالتجسس لصالح صنوف و ،في شمال وغرب وجنوب البالد

وها منذ الغادرة التي وجه ضرباتالو ،باالستكبار العالمي باتصاالتهم ، ومع العلمالمسلم الشعبصدام ضد 

ن متمسكي اليزالون الذين فان الموجودين منهم في السجون ؛ناإلسالمية وحتى اآلقيام نظام الجمهورية 

آراء ة ذلك في طهران بأكثري تحديدويتم  . يعتبرون محاربين ويحكم عليهم باإلعدام بموقف النفاق فإنهم

» رانطهفي عام المدعي ال«والسيد اشراقي » يقاضي الشرعال«السادة حجة اإلسالم نيري دامت افاضاته 

ث حي وهكذا االمر بالنسبة لسجون المحافظات  . مع االحتياط يقتضي أجماعهم.مخابراتوممثل وزارة ال

كحكم  رأي أكثرية األصوات من السادة قاضي الشرع ومدعي عام الثورة وممثل وزارة المخابرات يؤخذ

ي الت دئالمبامن هو الحزم اإلسالمي حيال أعداء هللا استخدام ان  ملزم. ومن السذاجة الترحم بالمحاربين.

 ينكم الثوريحقدوغضبكم استخدام هللا ب ىأن تكسبوا رض آمل لكم .ال مجال للتردد فيها في النظام اإلسالمي

 ،ك أبًداأن ال يترددوا في ذل في تطبيق المصاديق على السادة الذين يتولون المسؤوليةوضد أعداء اإلسالم. 

جاهل وتاإلسالمي إهمال الثوري مسائل القضاء  فان التردد في ].أشداء على الكفار[وأن يسعوا ليكونوا 

                . والسالملدماء الشهداء الزكية 

  »روح هللا الموسوي الخميني    

  
أمام هذا النص الذي تضّمنته رسالة الفتوى، ارتبك الماللي الذين كان عليهم تنفيذ مضمونها بالحرف، 

رأ أن . لكنه لم يتجالقضائية موسوي أردبيليس السلطة عن طريق رئي» اإلمام«فقاموا بنقل قلقهم  إلى 
عن طريق إبنه أحمد، فكتب هذا األخير ألبيه طارحاً عدة أسئلة حول كيفية يكتب مباشرة إلى خميني فعمل 

  سائالً: تنفيذ فتواه
  سماحة اإلمام مد ظله العالي:والدي المحترم «

  بعد التحية 
ار عن بعض مما ورد في الحكم الصادر مؤخًرا عن اتصل بي هاتفيا آية هللا موسوي اردبيلي لالستفس

  سماحتكم بخصوص المجاهدين، من خالل ثالثة أسئلة طرحها وهي:
الذين كانوا في السجون وسبق أن تمت محاكمتهم وحكم عليهم باإلعدام هؤالء هل هذا الحكم يشمل  - 1

  إلعدام؟ لم يحاكموا ولم يحكم عليهم باذ الحكم بحقهم بعد؟ أم حتى الذين يدون أن تتغير مواقفهم ولم يتم تنف
هل يشمل المنافقين المحكوم عليهم بالسجن وقضوا فترة من محكوميتهم إال أنهم مازالوا متمسكين  -2

  بنفاقهم؟
بالنسبة للمنافقين في المحافظات المستقلة قضائيا وغير تابعة لمركز المحافظة هل يجب إرسال ملفاتهم  -3

  »إمكانهم العمل بشكل مستقل؟إلى مركز المحافظة أم ب
   أحمد -ولدكم 
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  فأجابه والده بكلمات غاضبة ومقتضبة بما يلي:  
في جميع الحاالت المذكورة أعاله، فإن أي شخص كان وفي أية مرحلة كانت، إذا ما زال متمسكاً « 

ملفات ظر في البفكرة مجاهدي خلق فليحكم عليه باإلعدام. أبيدوا أعداء اإلسالم بسرعة. وفيما يتعلق الن
ومثل هذه القضايا فإنه يجب العمل على تنفيذ األحكام بأسرع ما يمكن. هذا ما أريده. روح هللا الموسوي 

 .»الخميني

 
  رسالة أحمد خميني إلى أبيه ورد أبيه له

  
 ن هذافي مذكراته ع ،يعني الرجل الثاني في النظام ،كتب آية هللا منتظري الخليفة المعين لخميني آنذاك

  الموضوع بقوله: 
كن ي... رسالة اإلمام لم في ذلك الوقت قّرر البعض القضاء على مجاهدي خلق كاملة حتى ترتاحوا منهم«

 القضائية ةالسلط في المسؤولين أحد ءنيجا عليها تاريخ لكنها صدرت يوم الخميس ووصلتني يوم السبت...
 نأ يقول... منهم نرتاح حتى بسرعة هؤالء قتل يجب قال ألنه قم مدينة في المخابرات رئيس من وشكا
 حيحص غير األسلوب هذا بأن فشعرت.... الحكم هذا ننفّذ أن يجب فقط ونحن بحقهم الحكم أصدر قد اإلمام

  »اإلمام إلى رسالة أكتب أن فقّررت
  
  



  

86 

  
  رسالة منتظري األولى لخميني

  
  1988تموز  31التاريخ : 

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  آية هللا العظمى االمام الخميني مّد ظله العاليبحضور سماحة 

بعد التحية والسالم، بخصوص الحكم الصادر عن سماحتكم مؤخًرا بإعدام المنافقين الموجودين في السجون 
ليه أثر ال يترتب عيبدو أن و يقبله الشعب والمجتمعأقول إن إعدام المعتقلين بسبب األحداث األخيرة أمر 

  :وجودين سابقًا في السجون فإنهالمولكن إعدام  ؛سيئ
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  والثأر. االقتصاص على سيحمل في الظروف الراهنة -أوالً  
 ً مؤلمة، مكلومة ويجعلها تنزعج جداً  ئالت كثيرة من العائالت الثورية المتمسكة بالدينعا سيجعل -ثانيا
  منا.
 ً أنّهم ض المسؤولين يعاملونهم بأن بعمتمسكين بمواقفهم إال غير السجناء علًما بأن الكثير من هؤالء -ثالثا

  متمسكين بالموقف
 ً دام لصالهجمات األخيرة بسبب  مظلومين أمام العالم بسبب الضغوط و فيها أصبحنا في ظروف -رابعا

صلحة ما فليس من مصلحة النظام وللمنافقين والعديد من وسائل اإلعالم والشخصيات شرعت بالدفاع عنّ و
  ة أخرىمرّ  عاياتحملة الدّ علينا  سماحتكم أن تشنّ 

 ً بشكل ن الذين حكمت عليهم المحاكم طبقًا للقوانين بأحكام أقل من اإلعدام فان إعدامهم دون إ  -خامسا
، وأحكام القضاءالقضائية  بشيء من المعاييرعدم االلتزام  معناهدون قيامهم بأنشطة جديدة  منومرتجل 

   لها مردود ايجابي.كون ولن ي
 ً المقدس «مستوى  في نظامنا علىفي القضاء واالدعاء العام والمخابرات ن والمسؤول ليس -سادسا

سماحتكم  قًا لحكميطبتو؛ وارد بشكل كبير وإنفعالهم واحتمال وقوعهم في الخطأ[في التقوى]  »األردبيلي
يعّد  المهمةوفي األمور  ،الذنب يبرياء أو أفراد خفيفاأل كثيرون من االشخاص األخير سوف يعدم أيًضا

   أيًضا.  ًزاحتمال منجّ اال
مزيد من الحمالت اإلعالمية القتل والعنف سوى تعرضنا لأعمال حتى اآلن شيئًا من  إننا لم نجن -سابعًا

عطف بالرحمة وال نتعاملمن المناسب أن . فالمنافقين وأعداء الثورة ، وزدنا في المقابل من جاذبيةةالمضادّ 
  .ة، وسيكون ذلك جذّابة لكثيرين دون شكّ لفتر

 ً ذ رار المتخّ الق ففي األقّل أصدورا أمرا ألن يكون المعيار بأمركم بقيتم مصّرين كمإنوإذا افترضنا و -وثامنا
خاصة  ،النساء وأن تستثنىل المخابرات وليس بأكثرية األصوات بإجماع آراء القاضي والمدعي العام وممثّ 

ً  ،أوالد هنّ لاللواتي   كونيلن ٔ ضعة أيام لن يكون له مردود جيّد وبأن إعدام عدة آالف شخص خالل ب علما
ألخذ أيًضا ا المستحسن. ومن جّداً  ينئمستا المتدينين ولهذا السبب كان بعض القضاة .بمنأى عن الخطأ

  بالحديث النبوي الشريف التالي:
ان ف ؛هسبيل اوخلّ فإن كان له مخرج ف ،المسلمين ما استطعتم عنحدود درؤوا الإ«قال رسول هللا (ص) 

  .وأدام هللا ظلّكموالسالم عليكم » في العقوبة  ئخير من أن يخط العفوفي  ئاإلمام إن يخط
   1988تموز  31 -1408ذي الحجة  16

  حسين على منتظري
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  وهذه رسالته الثانية إلى خميني 
  

  
  

سماحة آية هللا العظمى اإلمام 
  الخميني مد ظله العالي،

  بعد التحية والسالم، 
 31ا برسالتي المؤرخة في إلحاقً 

، وبهدف رفع 1988تموز 
المسؤولية الشرعية عن نفسي 

  أعرض عليكم ما يلي: 
قبل ثالثة أيام جاءني في مدينة قم 

هم فيقضاة الشرع الموثوق  أحد
والذي يعمل في إحدى المحافظات 

كيفية تنفيذ حكم مستاًء من وكان 
  : سماحتكم وقال

في أحد السجون استدعى مسؤول 
مخابرات أو االدعاء العام (لست ال

متأكًدا) أحد السجناء ليتأكد منه إن 
  كان متمسًكا بموقفه أم ال فسأله: 

هل أنت على استعداد إلدانة  -
 منظمة المنافقين؟ 

 فأجابه نعم  -
 ؟وسأله هل مازلت مستمسكاً بموقفك -
 فكان الجواب ال  -
 ؟مستعد للذهاب إلى جبهة الحرب مع العراقأنت ثم سأله هل   -
 فقال نعم.  -
 وأخيًرا سأله هل أنت على استعداد للعبور من فوق حقول األلغام؟   -
ناهيك عن أنني مسلم جديد ! أن يعبروا فوق حقول األلغام؟ على استعداد الناس فأجابه هل أن جميع -

 ويجب أن التتوقع مني إلى هذا الحد.
 ويقول قاضي الشرع الذي. بحقه الحكم يتضح من هذا أنك مازلت متمسًكا بموقفك ونفذوا :عندها قالوا له

وأن  ؛قدم إلى قم شاكيا: ومهما حاولت أن يكون تنفيذ الحكم باإلجماع وليس باألكثرية لم يقبلوا مني ذلك
 ىوهكذا تر تأثير من مسؤول المخابرات.واآلخرون يعملون ب مسؤول المخابرات هو العنصر األساسي

الذي له عالقة بدماء لذين ينّفذون حكم سماحتكم، الحكم الهامّ ما هي الرؤية ومن هم األشخاص ا سماحتكم
  التوقيع والختم. -حسين على منتظري 1988آب  4آالف األشخاص. والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
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  رسالة آية هللا منتظري إلى أعضاء لجنة الموت

  



  

90 

 
 
  

 إلى السادة نيري وأشراقي ورئيسي وبورمحمدي
  1988 أغسطس 15التاريخ 

  
 بسمه تعالى

جن أو خارجه. إنهم قتلوا ابني. ولو كان  .1 واء في الس ربات من المنافقين، س قد تحّملت أكثر منكم ض
خص  أكون محقّاً في المالحقة أكثر من أي ش تند أفعالنا على البحث عن االنتقام، فس اس أن تس االس

الم والبالد، وهي الح الثورة واإلس بة "والية الفقيه" والحكومة آخر. ولكني آخذ في االعتبار مص
 .اإلسالمية. وأضع في االعتبار حكم األجيال القادمة والتاريخ

هذا النوع من المجزرة بدون محاكمة، والتي ترتكب ضد السجناء األسرى سيكون في نهاية المطاف  .2
لح.  عيد كفاحهم المس ّجعهم على تص وف يش وف يديننا، وهذا س ك، والعالم س الحهم دون أدنى ش لص

 ن الخطأ محاربة الفكر والعقيدة من خالل القتل.وم
ول مع أْعدائه بعد فتح مكة وفي معركة الهوازن. ألن الرسول  .3 انظروا كيف كان أسلوب تعامل الرس

فه هللا ب امح، ووص والحظوا كيف تعامل علي أمير ». رحمة للعالمين«تعامل معهم بالرحمة والتس
 ل وبعد إلحاق الهزيمة بهم. المؤمين عليه السالم أعداءه بعد معركة جم

ّجانين معهم، ولو لم يكن هذا  .4 لوك المحققين والس خاص بموقفهم، هو س ك العديد من االش بب تمّس س
 السلوك لكانوا أقّل تصلّباً.

دق عنوان المحارب  .5 يلتحقون بالمنافقين لن يكفى لص جناء فإنهم س راح الس إّن القول بأننا إذا اطلقنا س
ياً أمير المؤمنين لم ينتقم من ابن ملجم قبل ارتكابه الجريمة، على الرغم من والباغي عليهم. وإّن عل
 .أنه قال إنه سيكون قاتله

خص، وإن ارتداد القادة المرتدين  .6 دق عنوان المحارب والباغي على ش إّن مجّرد العقيدة التوجب ص
 ال يعني الحكم على رّدة أنصارهم.

وخال من أي شعور بالعاطفة (اليقضي القاضي وهو يجب أن يكون الحكم والقضاء في مناخ صحيح  .7
  غضبان).

نحن اليوم نعيش مناخاً غير صحيح في مجتمعنا مع كل هذه الشعارات العاطفية واالستفزازية. نحن  
ابقين. عالوة على  منزعجون من جريمة المنافقين في غرب البالد، فهاجمنا جناء الس رى والس األس

اط جديد اة وجميع األحكام  ذلك، إعدامهم من دون نش تفهام أمام جميع القض ع عالمة االس معناه وض
الصادرة في الماضي. بأي معيار تنفذون اإلعدام في من أصدرتم الحكم بحقه بأقّل من اإلعدام؟ اآلن 

 ألغيتم الزيارات للسجون وقطعتم االتصاالت الهاتفية، ماذا ستقولون غدا ألسرهم وعوائلهم؟
يءآخر ينتاب .8 معة اإلمام وهيبة "والية الفقيه"، وال أعرف أكثر من أي ش أن س عور بالقلق بش ني الش

رورة االخذ باالحتياط في ما يتعلق  ناه في الفقه عن ض ماحته. هل كّل ما ناقش كيف نقلوا الحقائق لس
 بالدماء واالموال كان كلّه خطأ؟

كين بالدين الذين كانوا مت .9 اة المتعقلين والمتمس قبلت العديد من القض تكوقد اس ايقين يش ن من كيفية ض
 .التنفيذ ويقولون إن هناك تشدد وانتهاكات، ونقلوا نماذج عديدة حيث نفذت أحكام اإلعدام دون سبب
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خاص، إنها نوع من الفكر والفهم ونوع من المنطق،  .10 وا بأش وختاماً أقول لكم أن مجاهدي خلق ليس
حيح، القتل الي ار هذا والمنطق الخطأ يجب أن يرّد عليه بالمنطق الص كلة بل يؤدي إلى انتش حل المش

 الفكر. أتمنى لكم النجاح إن شاء هللا.
  ح. م. [حسين علي منتظري]

  
خميني بعزل منتظري من خالفته بعد  ظري على خميني وعلى هذه المجازر إلى قياموأدى احتجاج  منت

الشرع بحق منتظري. وهذه أشهر. وفي رسالة العزل هدّده بأنه إذا تمادى في هذا النهج فسيقوم ما يأمره 
  هي رسالة عزل منتظري وترجمتها بالعربية
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 سماحة الشيخ المنتظري 
اكتب لك بعض الكلمات وقلبي مكسور يقطر دماً، لتطلع األمة على األحداث. لقد ذكرت في رسالتك 

ان اقول بأنك ستسلم البالد والثورة  وال يسعني هنا االاألخيرة أن آرائي الشرعية مقدمة على آرائك، 
اإلسالمية من بعدي لجناح الليبرال ومن خاللهم للمنافقين. لقد فقدت صالحية وشرعية قيادة النظام 

. إنك تعتقد ومن خالل تصريحاتك ومواقفك بضرورة حكومة البالد من قبل الجناح الليبرالي مستقبالً 
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  .يك المنافقون الذين ال اعتقد بجدوى الرد عليهموالنفاق. وال أراك تكلمت اال بما أماله عل
 

لقد دافعت بشكل مستميت عن بعض المنافقين الذين شهروا أسلحتهم ضد النظام ليحكموا باإلعدام، ثم 
  .أسديت لالستكبار خدمات عمالقة بما كشفت من أسرار وهولت أعدادهم لتجعلهم ألوفا مؤلفة

رم القاتل أكثر تديناً من الجميع، والحال قد ثبتت لك جرائم القتل لقد ذهبت إلى أن (مهدي الهاشمي) المج
التي اقترفها. كنت تبعث بالرسالة تلو األخرى لعدم االقتصاص منه. والقضايا من هذا القبيل كثيرة ليس 

وسأعفيك حتى من المسائل المالية التي ترجع فيها  من اآلن فصاعداً لست خليفتي .لي رغبة باستعراضها
  .ب إليك وعليك أن توجههم إلى مكتب بسنديده [شقيق االمام] أو إلى جماران في طهرانالطال

 
إن كنت ترى بأن آرائي الشرعية مقدمة على آرائك (وال أرى المنافقين سيدعونك لحالك حتى يفسدوا 

آخرتك)، فإني أقدم لك بعض النصائح بقلب مفجوع وصدر مشحون بالغيظ، حيث كنت زهرة عمري، 
  :ن تفعل بعدها ما تشاءولك أ

ــ عليك أن تسعى لتغيير بطانة مكتبك وأال تجعل سهم إمام الزمان يقع في أيدي المنافقين والجناح 1
  .الليبرالي لمهدي هاشمي

  .ألنك ساذج وتستثار بسرعة، لعل هللا يتجاوز تقصيراتك عليك أن ال تتدخل في أية قضية سياسيةــ 2
  .وال تسمح للمنافقين بطرح أسرار البالد من خالل حواراتهم لألعالم األجنبي ال تراسلني بعد اآلن،ــ 3
ــ إن الرسائل واألحاديث التي يدلي بها المنافقون عبر وسائل اإلعالم من خاللك كانت ضربات موجعة 4

لإلسالم والثورة وخيانة عظمى بحق جنود إمام الزمان روحي له الفداء والدماء الطاهرة لشهدائنا 
  .براراأل

  .وما عليك اال التوبة واالعتراف بالذنب وإال فإنك ستحترق في قعر جهنم
قسماً با إني كنت معارضاً النتخابك منذ البداية! اال أني كنت أعتبرك ساذجاً آنذاك ولم تكن من أهل 

ي ديت فوسيكون لي معك تكليف آخر إذا تمااإلدارة والتدبير. بوسعك أن تخدم في الحوزات العلمية. 
  .أفعالك، وإنك لتعلم أكثر من غيرك بأنني ال أتراجع عن تكليفي الشرعي

  .تا لقد كنت معارضاً لرئاسة وزراء بازرگان! اال أني كنت أعتقد أنه فرد طيب
وهللا إني لم أمنح صوتي لبني صدر كرئيس للجمهورية. وكنت أستجيب لبعض آراء األخوة في أكثر 

  .األمور
 أن ال أغض الطرف عن بعض األفراد الذين لست مكلفاً بالصفح عن سيئاتهم. لقد عاهدت لقد عاهدت هللا

هللا في أن أقدم رضاه على رضى الجميع من أفراد األمة واألصدقاء. لست مستعداً للتخلي عن الحق وإن 
هدت هللا لقد عا تظافر علي العالم برمته. إنني ال أرى اال التكليف الشرعي وال أكترث للتاريخ والحوادث.

  .واألمة في أن أطلعها على الحقائق في أوقاتها المناسبة
ال شك أن تاريخ اإلسالم حافل بالضربات الموجعة التي وجهت إليه من كبار أعوانه. إياك واستغفال 

 .وسائل األعالم األجنبية
ابي. أن المس خيانة أصحوفي الختام أسأل هللا أن يمنح شيخكم العجوز الصبر والعفو، وأن يتوفاني قبل 

  .رضا برضا هللا فليس لنا سوى ما قسم لنا
 والسالم روح هللا الموسوي الخميني

  1989|3|26األحد ــ 
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1988في مجزرة  عدد شهداء مجاهدي خلق  
كان هناك خالف بشأن عدد اإلعدامات والمجازر التي نفّذت بحق السجناء السياسيين بعد انتهاب الحرب 

واضح في هذا الموضوع أن خميني أصدر آنذاك فتوى أعلن فيها أن مجاهدي خلق مرتدّون مع العراق. ال
وملحدون، ويجب إعدام جميع المجاهدين الذي بقوا في السجون اإليرانية متمسكين بموافقهم ضد النظام. 

غيرهم و تنفيذاً لهذا الفتوى الذي شارك فيه جميع أركان النظام من خامنئي ورفسنجاني وروحاني وخاتمي
حملة رهيبة من األعدامات السياسية، التي قال بشأنها » لجان الموت«من زعماء نظام الماللي، بدأت 

هذه  ».إعدام عدة آالف خالل بضعة أيام«منتظري الذي كان آنذاك خليفة خميني والرجل الثاني في النظام 
أحد من السجناء حياً حتى يروي للعالم  المجازر نفّذت في سرية تاّمة، كما أن في العديد من السجون لم يبق

ما حّل بهؤالء األبرياء. وبسبب تنفيذ هذه المجازر في سرية تامة كان من الصعب الحصول على أرقام 
  حقيقية لهذه اإلعدامات. 

حركة المقاومة اإليرانية وبناء على آالف التقارير واألرقام أعلنت بعد أعوام من التحقيق أن عدد األعدامات 
 .كان أكثرمن ثالثين ألف 1988 عام

أن أحد األقربين بخامنئي سابقاً باسم محمد نوري زاد كتب مقاالً في الموقع اإللكتروني الخاص  بالذكر الجديد
أحيى فيه الذكرى العشرين لإلبادة البشرية في رواندا وبعد شرح موجز  2014من شهر نيسان  14به في 

 :فريقي صّرح بحقيقة تقشعّر لها األبدان حيث قالعن المجازر الرهيبة في هذا البلد اإل

ً يمكن البحث عن مثل هذه المجازر التي لم تعرف بعد أرقامها بسبب الصمت المتعّمد «  في بلدنا أيضا
المطبّق والخطوط الحكومية الحمراء ولم تذكر أرقامها في اإلحصائيات الرسمية الداخلية والدولية. ألن 

لية متسلطة على أغلبية أسيرة ومكبّلة... هنا [في إيران] أيضاً وخالل شهرين أو الحكم في بالدنا حكم أق
ثالثة أشهر تم قتل ثالثة وثالثين ألفاً من الفتيات والفتيان والرجال والنساء وبعد ذلك نقلت أجسادهم بشاحنات 

لى ة وضربوا يدهم عوإلى الصحاري الغريبة النائية، وقاموا بدفنهم في مقابر جماعي» خاوران«إلي مقبرة 
 .»يد وقالوا نحن تعاملنا بمعارضينا ما تعامل به علي بالخوارج في النهروان

مجّرد التمعّن في هذا النقل يكفى لتصديق ما قاله الرجل خاصة إذا نظرنا إلى موقعه السابق في سلّم النظام، 
الدفاع «التلفيزيونية في شرح  والفّن للنظام وأخرج العديد من المسلسالت» رجال الثقافة«ألنه كان من 

، أي الحرب اإليرانية العراقية، وأنه كان من أكثر المتحّمسين لفكرة والية الفقيه وضد كل من كان »المقدّس
 .معارضاً لخامنئي حتى في داخل تركيبة النظام

جاءت  مع خامنئي. حتى إنه كان مع النظام قلباً وقالباً ومدافعاً لنظرية والية الفقيه ومعارضاً لكّل من لم يكن
، حيث قام أبناء الشعب بشعارات ضد والية الفقيه وضد خامنئي، 2009انتفاضة أبناء الشعب اإليراني عام 

وفي المقابل قمع النظام أبناء الشعب وارتكبت مجموعة والية الفقيه ممارسات بشعة ضد المتظاهرين في 
ما يندى له الجبين. وهنا شعر محمد نوري م جنوبي طهران» كهريزك« سجن مختلف السجون خاصة في

زاد بالخيانة وكتب رسائل موّجهة لخامنئي، و بعد ذلك أعتقل على أثره وأودع السجن ومورس بحقه التعذيب 
لكنه لم يتراجع عن موقفه بالعكس كتب رسائل أخرى من داخل السجن خطاباً لخامنئي واستمّر في نفس 

 .النهج حتى اآلن
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عنه أنه يتكلّم عن عدد محدّد بشأن السجناء السياسيين الذين ارتكتبت بحقهم المجازر، فعند  والمهم في ما نقل
ما يقول بأن ثالثة وثالثين ألف شخص أعدموا خالل تلك الفترة القصيرة معناه أنه عارف بالموضوع 

  .ويعرف جيداً ما ذا يقول

 لعدد.مرة أخرى بعد اكثر من عام عاد وأكد على نفس ا زاد محمد نوري

ويمكن هنا أن نضيف نقطة أخرى وهو رسالة من شخص هو اآلخر من كبار المسؤولين في وزارة 
المخابرات اسمه رضا ملك. هذا الرجل هو الذي قام بفضح بعض ممارسات عصابات النظام الرسمية في 

سلسلة «اغتيال المعارضين داخل إيران في نهاية التسعينات، الحملة اإلجرامية التي عرف آنذلك ب
، حيث كان الرجل في أعلى سلّم المراتب في المخابرات وبعد كشفه بعض هذه الممارسات »االغتياالت

قاموا باعتقاله وسجنه وتعذيبه بأبشع الطرق، وأدين بعد ذلك بأحد عشر عاماً من السجن. وفي السجن القى 
نوعه وأرسل رسالة صوريّة كل صنوف التعذيب وشاهد ما حّل بالسجناء. واستفاد من فرصة فريدة من 

مسّجلة على هاتف نقّال خطاباً لألمين العام لألمم المتحدة بانكي مون. هذه الرسالة موجودة علي اليوتيوب. 
وفي هذه الرسالة شرح بعض جوانب من عمليات القمع والبطش والتعذيب على يد أزالم النظام ضد 

اسيين قال في هذه الرسالة خطابا لبانكي مون ما ضد السجناء السي 1988المعارضين. وبشأن مجازر عام 
 :نصه

وخالل بضع ليالي  1988سيادة األمين العام! الجرائم في هذا النظام ليست لها حدود حيث قاموا في عام «
بإعدام ثالثة وثالثين ألف وسبعمائة من السجناء الذين قد ادينوا قبل ذلك بأحكام خمس سنوات، اوسنتين 

د إعدامهم دفنوهم في مقابر جماعية باستخدام الشاحنات والشفالت، وأودعهم نظام الماللي اوسنة واحدة. وبع
الدجالين السفّاحين المجرمين هؤالء األبرياء العّزل التراب. نعم هذه ثمرة حكم والية الفقيه المطلقة: إنه 

يه ة كلّها تراها والية الفقيفتك بكّل شيئ له طابع إنساني ويجّره إلى الموت والنار. المال والعرض والحيا
 »...أنها ملك طلق لها

في   جامعة طهران والمعارض الجرئ داخل إيرانواخيراً تحدث الدكتور محمد ملكي الرئيس السابق ل 
تحدث فيه عن الجرائم التي يرتكبهاي نظام الماللي وأكد هو اآلخر على  حديث أجرته معه قناة العربية 

  . 1988ناء في مجزرة إعدام ثالثين ألفا من السج

كما أن رضا معيني المسؤل عن ملف إيران وأفغانستان في منظمة المراسلون بالحدود صّرح على هذا 
  الواقع في حديث له مع صحيفة الكروا الفرنسية. 
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تم إرسالها سّراً من داخل  والتي 1988صورة عن مئات من أسماء السجناء المعدومين في مجزرة العام 
  ين ايف سجن
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  مجزرة الكبرى ضد سجناء السياسيينديد في ذكرى الثامنة والعشرين من الالج

  1988آب  14بث محضر اللقاء بين آية هللا منتظري وأعضاء لجنة الموت في 

بل ق» لجنة الموت«خالل لقائه مع اعضاء آنذاك منتظري الذي كان يشغل منصب نائب خميني  آية هللا
التي طالت السجناء السياسيين في  من المجزرةأبعادا جديدة  كشف )1988س آب/ أغسط 15عاما ( 28
   ال انسانية.ام العدالة بسبب ارتكابهم أبشع جريمة مثول مسؤولي النظام أم وجوب ويثبت 1988عام 

(حاكم الشرع)  يمنتظري اعضاء لجنة الموت المكونة من حسين علي نير يضم خطابهذا التسجيل 
دعي عام) ونائبه ابراهيم رئيسي ومصطفى بورمحمدي (ممثل وزارة المخابرات) ومرتضى اشراقي (م

ما قمتم به أبشع جريمة ترتكب في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية منذ تأسيس النظام إلى اآلن « قائال: 
 اليوم تقومون باعدام« كما انه يصرح  .سوف يسجل أسماءكم في قائمة المجرمينو سوف يديننا والتاريخ
  ».دون أن يكونوا مارسوا أي نشاط جديد، وهذا يعني أن جهازنا القضائي مخطئ برمتهالسجناء 

ويشغل حاليا مصطفى بورمحمدي منصب وزير العدل في حكومة روحاني وحسين علي نيري رئيس 
القضاة. ويعتبر ابراهيم رئيسي من أعضاء مجلس الخبراء وكان يشغل  لمخالفاتالمحكمة العليا الخاصة 

 لسدانة الروضة الرضويةقبل عدة أشهر منصب المدعي العام للنظام. وعين خامنئي ابراهيم رئيسي 
مؤخرا وهي واحدة من أهم مراكز السلطة السياسية واإلقتصادية في نظام الماللي بحيث تتوفر جانب من 

  العامة. تكاليف القمع وتصدير اإلرهاب بما فيها نفقات الحرب في سوريا وذلك بنهب الممتلكات

وكان منتظري يخاطب بورمحمدي ممثل وزارة المخابرات خالل هذا اللقاء وصّرح انه قد تم التخطيط  
وكان السيد أحمد وزارة المخابرات كانت لها موقف بهذا الخصوص (المجزرة) « لهذه المجزرة منذ مدة و

مجالت وبيانات (مجاهدي خلق) خميني) قبلها بثالثة إلى أربعة أعوام يقول إنه كل من يقرأ صحف ونجل (
إن مجاهدي خلق ليسوا افرادا بل يمثلون طريقة تفكير ورؤية «واضاف منتظري يقول: ». ينبغي إعدامه

  . »والمنطق ويجب الرد عليها بمنطق صواب وال يمكن إنهاؤها بالتقتيل بل يزيدها تناميا وتصاعدا

يل له هناك تهمة موجهة إلى شقيقته ايضا، شخص في السجن وق« وأكد منتظري في نموذج مروع قائال: 
عاما وتم نقلها إلى السجن قبل يومين،  15ثم جلبوها وأعدم الشخص وسألوا شقيقته التي كانت عمرها 

في  و» حسنا ماذا تقولين؟ فأجابت انني كنت أحب شقيقي. وانهم قالوا حيث أن شقيقها أعدم فأعدموها!
من بين المعدومين امرأة حاملة في مدينة اصفهان وانهم اعدموا  كانت«حالة مروعة أخرى يقول منتظري: 

مضيفا ال يجب اعدام النساء في الفقه الماللي ولو كانت محاربة  وانني قلت ذلك لخميني » امرأة حاملة
  اال انه كان يقول البد من إعدامهن.

لحكم على خميني بعد مرور أخشى انه سوف يتم ا« :  في االجتماع قائال لجنة الموت منتظري، فيخاطب
لجدير ا». خمسين عاما ويتم ترسيم صورة دموية وسفاكة وفتاكة عنه... ولن نبقى في الحكم إلى األبد

ه.ق واستمرت هذه  1409بالذكر ان هذا اللقاء قد جرى في اليوم الثاني من شهر محرم الحرام عام 
  المجزرة اإلجرامية طيلة ذلك الشهر.

وي السيد موس« يخص بدور رئيس سلطة القضاء آنذاك في عهد خميني ويقول: وتابع منتظري في ما 
اردبيلي الذي اعرفه شخصيا بانه من المسؤولين األكثر اعتداال قال خالل خطبة صالة الجمعة بان عليهم 
ان يعدموا جميعا ثم يصرخ المصلون في صالة الجمعة ليعدم المنافق المسجون... وعندما يريد ان يسأل 

ام بدال من أن يقول ايها المرشد ال مصلحة بتنفيذ اإلعدامات بهذا الحجم واننا سنخسر، يسأل هل نقوم اإلم
وهذا هو معنى اإلعتدالي والوسطي » بتنفيذ اإلعدامات في مراكز المحافظات فقط اوفي المدن ايضا؟

  والليبرالي في الفاشية الدينية الحاكمة في إيران!
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التسجيل الصوتي بان العديد من الذين ينتظرون في طابور اإلعدام تم اعدام وتعترف لجنة الموت في هذا 
  عاما أثناء اإلعتقال. 16و 15سائر افراد عوائلهم أو كانت أعمارهم 

 ألوساطا في واسعة ضجة منتظري، علي حسين مع »الموت لجنة« للقاءهذا التسجيل الصوتي   نشر وأثار
ظام والية الفقيه بالتهجم على منتظرى وعلى مجاهدي خلق. وأهم والين لناإليرانية حيث بدأ جميع الم

عاماً  28تطور سياسي في هذا المجال هو تجاوز الخط األحمر الذي أصّر عليه نظام والية الفقيه خالل 
  الماضية بعدم الحديث عن المجازر التي ارتكبت ضد مجاهدي خلق في تلك السنة. 

ً مع  1988كما أن عدد األعدامات في العام  أصبح أمراً مفروغاًعنه، حيث تكلّم بعض من كانوا سابقا
النظام وكانوا على علم بالوثائق واألخبار السرية، أعلنوا بأن عدد إعدامات مجاهدي خلق فقط تجاوز 
ثالثين ألف إعدام وكان ما بين ألفين إلى ثالثة آالف إعدام سياسي آخر بحق أعضاء وأنصار الجماعات 

ً المعارضة األخر   .ى أيضا

ان نشر التسجيل الصوتي لكلمات السيد منتظري عمل كشرارة أشعلت مواجهة بين الشعب اإليراني وبين 
  الحكومة الدموية وغير المشروعة. وبالنتيجة: 

انطلقت موجة في المجتمع اإليراني، موجة من الغضب واالحتجاج والتساؤل وحركة عارمة لمقاضاة  -
 المجرمين.

 ت عديدة داخل النظام.تفتحت شرخات وتصدعا -
  برلمان النظام انشغل في توتر بهذه المسألة إلى حد، تم إعالن تعطيله على غير عادة.

موضع تشكيك من قبل رجال الدين وطالب الحوزة ورفض جل كبار  هذه المجزرةوبات حكم خميني بشأن  -
 الماللي للنظام الدفاع عن الحكم.   

ت الجالدين بمجزرة السجناء وانما الواقعة األصلية هي موت ما حصل هو ليس فقط الكشف عن اعترافا
خميني من جديد أي زوال الروح الحاكمة في هذا النظام من جهة وازدهار المقاومة االيرانية من جهة 

  أخرى.  
محبو مجاهدي خلق داخل البالد يريدون تنزيههم ويظهرون «وهذه الحقيقة أكدها خامنئي بوضوح حيث قال 

  ». ا ومظلوما وفي المقابل يشوهون وجه اإلماموجههم بريئ
والية الفقيه فقد أعلن في بيانه الرسمي إنهم ينوون  ةوأما مجلس خبراء النظام وهو أعلى مؤسسة في حكوم

زعزعة النظام اإلسالمي ومبدأ والية الفقيه ومكانة القيادة الرفيعة... بين الناس من جهة وتنزيه تيار «
  ».م مظلومين(مجاهدي خلق) بإظهاره
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  اعداما جماعية مستمرة
  ت العلنية الجماعية في التسعيناتهذه صورة تتعلق باالعداما

  
  

ً  25صورة و   2016من أهل السنة الذين الذين تم إعدامهم في بداية شهر آب  مواطنا
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  أشرف مدينة -العراق بعد الحرب

 !موقف الحياد وصفقة األميركان مع طهران

َ للمجاهدين أن الحرب آتية 2003العام  منذ بداية ال  ال محالة. وبما أنهم كانوا يؤمنون أن كان واضحا
لهم بها وال دور لهم أو مصلحة فيها، فقد بادروا إلى تجنّبها من خالل اإلعالن عن تمّسكهم بموقفهم  عالقة

 ا به عند ما جاؤوا إلىاالستقاللي القاضي بعدم التدخل في شؤون الغير. وهو نفس الموقف الذي التزمو
ضد نظام اغتصب السيادة والسلطة في وطنهم، وفرض على   وال زالت  العراق، ذلك ألن حربهم كانت

ً متستراً برداء الدين باسم نظام والية الفقيه. وهذا ما تّم إبالغه للواليات المتحدة  ً ديكتاتوريا شعبهم نظاما
في رسالة وّجهها إلى الشعب  قبل بداية الحرب رجوي أكدّه مسعود. وهذا وبريطانيا وسائر دول العالم

إن حربنا كانت وال زالت « قائالً:، 2003شباط  11اإليرانية ضد الشاه في  لمناسبة ذكر الثورةاإليراني 
وستكون ضد نظام والية الفقيه بصفته الغاصب لسلطة الشعب اإليراني وليس إال... كما أن المجاهدين لم 

 »...ن العراق الداخليةولن يتدخلوا في شؤو

بعث المجاهدون من خالل أصدقائهم في البرلمان البريطاني رسالة رسمية إلى وزارة خارجية هذا بعدها 
البلد تضمنت هذا الموقف وأرفقوا بها خرائط لقواعد جيش التحرير الوطني كي تبقى بمنأى عن عمليات 

الوطني للمقاومة اإليرانية رسالة أخرى إلى القصف. كما بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس 
   تضمنت التأكيد على عدم مشاركة المجاهدين في الحرب. كولن باول وزير الخارجية االميركي

 

رسالة محمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية إلى كولن 
  باول

February 4, 2003  
 
The Honorable Colin Powell, 
Secretary of State of the 
United States of America 
Department of State  
2201 C Street N.W. 
Washington, DC 20520 
USA 
 
 
Dear Secretary Powell, 
Permit me, first of all, to offer my most profound condolences to you on the tragic loss of the 
shuttle Columbia and the heart-breaking demise of its astronauts. 
 
I wish to share with Your Excellency the concerns of the Iranian Resistance regarding the 
clerical dictatorship's plans to commit fresh acts of aggression or terrorism by taking 
advantage of the Iraq crisis. 
 
The clerical regime's leaders are saying openly and privately that a U.S. war with Iraq would 
offer them the best opportunity to destroy the forces of the People's Mojahedin Organization 
of Iran in the Iran-Iraq border region, and to "export Islamic Revolution" and establish "Islamic 
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sovereignty" in Iraq, which have been among the top slogans of the clerical regime for the past 
two decades. 
 
To this end, the mullahs' Revolutionary Guards and army, as well as the terrorist network 
called the Qods Force have been put on alert in order to exploit the situation in Iraq and 
prepare for new acts of aggression and terrorist attacks against the Mojahedin in the Iran-Iraq 
border region. There are now a total of 38 brigades lined up along Iran's borders with Iraq. 
The mullahs have made arrangements so as to be able to mobilize internal security and the 
paramilitary Bassij forces to have 350 combat and support battalions ready to move in 24 
hours. 
 
The border region in Kermanshah Province has been the site of more intensified combat 
engineering and road building activities in the past two months, while various types of 
weapons and missiles have been brought into the area, including the town of Sarpol-Zahab 
and Tangeh Kanesht. 
 
The mullahs' armed forces have been instructed to "take note of past events and experience" - 
by which they refer to the attacks in March and April 1991 - and take action "at an opportune 
time" to intervene on Iraqi territories and, especially, destroy their opponents, the Iranian 
Mojahedin. Brig. Gen. Ali Asghar Kahrizi, a senior military commander in western Iran, was 
quoted by the mullahs' news agency on December 28 as saying that in case of an American 
attack on Iraq, "we have adopted the necessary measures to encounter the Mojahedin." 
 
On January 1, 2003, Brig. Gen. Mohammad-Ali Armanfar, commander of the army in western 
Iran, said: "Last year, we carried out more than 100 cross-border operations to destroy the 
[Iranian Mojahedin], using our rapid reaction forces to attack deep inside Iraq." 
 
At the same time, in a bid to pave the way for their own military intervention and antagonize 
other parties against the Mojahedin, the clerical regime and its array of open and secret agents, 
including those within the ranks of some Iraqi Kurdish groups and in mullahs' surrogate 
Shiite groups, have embarked on a propaganda blitz against the Mojahedin. 
 
In their endless lies, which are proliferating in proportion to the rising crisis in Iraq, the ruling 
mullahs claim that "the control of the city of Kirkuk and a number of border towns near Iran" 
and "the protection of the oil fields of Kirkuk in northern Iraq" have been handed over to the 
Iranian Mojahedin. The latter, according to these lies, are supposedly engaged in "urban 
warfare exercises under the supervision of Iraqi officers... so as to be used in the war against 
the U.S., if necessary." 
 
The mullahs, whose international terrorist ties are well-known to all Iranians, are also 
churning out lies to deflect attention away from their terrorist activities by claiming that the 
Iranian Mojahedin and Al-Qaeda undergo joint training. The ruling theocracy has also been 
making a preposterous and egregious claim for over the decade, saying that the Iranian 
Mojahedin's camps in Iraq are used for hiding weapons of mass destruction. 
 
While the U.S. State Department has fittingly described the mullahs' regime as "the godfather 
of terrorism" and "the most active state sponsor of terrorism" in the world today, and while 
this regime has organized more than 450 major terrorist attacks around the world in the past 
two decades, the clerical dictatorship has openly stated: “If the Americans spare the 
Mojahedin's bases in Iraq during their general attack on Iraq, then it shows a clear bias in their 
approach towards terrorism, a bias which would further worsen their past record against the 
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Iranian people. On the other hand, if the Americans attack the Mojahedin bases, this would in 
turn be considered as a goodwill gesture towards us." (Mohsen Rezaii, Secretary of the State 
Exigency Council and former Commander in Chief of Revolutionary Guards, August 6, 2002). 
 
Mr. Secretary, 
You are no doubt aware that in 1991, the mullahs' regime took advantage of the crisis over 
Iraq and launched an offensive with seven brigades and divisions of the Revolutionary 
Guards against the Mojahedin's camps in the border area inside Iraq. We apprised the United 
Nations Security Council of this development at the time, submitting detailed reports and 
documents. The mullahs' Revolutionary Guards taken prisoner in the fighting were later 
repatriated under the supervision of the International Committee of the Red Cross. 
 
Over the past decade, the mullahs' regime has targeted the Iranian Mojahedin and their camps 
in Iraq in five heavy aerial bombings, three attacks with Scud missiles, and a total of 139 
terrorist operations, which included car bombs and truck bombs. On April 18, 2001, the 
mullahs' regime launched 77 surface-to-surface missiles at seven Mojahedin camps along the 
Iran-Iraq border. 
 
You would concur that the mullahs are lying in the wings in order to exploit the Iraq 
showdown and settle old scores with their opposition. They are particularly keen to exploit 
any opportunity to make false propaganda against the Iranian Resistance, through direct or 
indirect methods, in a bid to arouse the United States' hostility toward the Resistance. I cited 
some examples of this above. 
 
On behalf of the National Council of Resistance of Iran, a coalition that includes the People's 
Mojahedin Organization of Iran among its members, I therefore deem it necessary to apprise 
Your Excellency of the principled and recognized positions of the just Resistance of the Iranian 
people, which is waging a struggle for democracy, human rights and the Iranian people's right 
to national - as opposed to clerical - sovereignty. Although I shall deal with these points 
briefly, each one can be explained, elaborated upon and backed up with sufficient 
documentation: 
 
1. The presence of a part of the forces of the People's Mojahedin of Iran on Iraqi soil is only 
and only for the sake of the struggle against the religious, terrorist dictatorship ruling Iran. 
The full and all-round independence of this Resistance from Iraq, which the mullahs 
deliberately ignore and strive to vilify, is a well-known fact for all informed sources and 
observers and can be readily proven at any time. This Resistance has never interfered in Iraq's 
internal issues and is not doing so now. Conversely, the Iraqi government has not meddled in 
the issues related to this Resistance.  
 
2. The mullahs' regime has imposed the resistance against this religious, terrorist dictatorship 
on us and on our people since June 20, 1981. To this day, the clerical regime has executed more 
than 120,000 of the best sons and daughters of Iran. The UN General Assembly and the Human 
Rights Commission have condemned this regime in 49 separate resolutions for its violation of 
fundamental freedoms and the most rudimentary rights of the Iranian people. The Resistance 
has repeated time and again that our preference is for the mullahs' regime to give way to free 
elections under United Nations supervision, rather than impose on the Iranian nation a 
struggle that has to be waged, in the words of President Bush, at the risk of "intimidation and 
death." 
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3. The Iranian Mojahedin's struggle and war are directed only and only at the blood-thirsty 
mullahs ruling their country. It is also true that around the world, no one has shown the least 
hostility towards the Mojahedin and the Iranian Resistance, unless he is currying favor with 
the mullahs or doing their bidding. Throughout the 17 years the Mojahedin have spent 
alongside their country's borders on Iraqi territory, they have never participated in any other 
conflict. Even the Mojahedin's routine military exercises have never had, and do not have, any 
objective other than deterring or repulsing the military and terrorist attacks and aggression 
by the mullahs' regime.  
 
4. Contrary to the mullahs' lies, for the past 12 years the Mojahedin have not had any presence 
in Kirkuk or in any other region in northern Iraq or Iraqi Kurdistan. The Iranian Mojahedin 
have never been engaged, and are not engaged now, in any clashes or conflict  with Iraqi 
Shiites in any of the Shiite cities or regions in southern Iraq and all the rumors and lies 
pertaining to such fictitious clashes are part of a dirty psychological war being waged by the 
mullahs against the Iranian Resistance.  
 
5. In face of the ludicrous lies by the mullahs' regime, whose weapons of mass destruction 
programs and facilities, including secret nuclear sites, have been revealed by the Iranian 
Resistance on a number of occasions, we have always welcomed throughout the past decade 
UNSCOM's visits to all our sites at any time and continue the same attitude toward 
UNMOVIC. We consider such visits to be greatly advantageous to us, for they refute and 
further discredit mullahs' lies. 
 
In this context, Mr. Massoud Rajavi, President of the National Council of Resistance of Iran, 
again declared last week that false claims by the mullahs' regime against the Iranian 
Mojahedin reflect, before anything else, the deep-seated fear of the crisis-ridden mullahs who 
are on their last legs. The mullahs' serial lies about the Mojahedin and their alleged 
involvement in Iraq's internal affairs have no end. But all the Iranian people know that the 
Mojahedin and the Iranian Resistance have not and do not have anything to do with Iraq's 
affairs and are solely focusing on the liberation of their homeland and their fettered people 
from the clutches of the evil mullahs. 
 
 
Mr. Secretary, 
 
Last week, President Bush reiterated in his State of the Union address: "In Iran, we continue 
to see a government that represses its people, pursues weapons of mass destruction, and 
supports terror. We also see Iranian citizens risking intimidation and death as they speak out 
for liberty, human rights, and democracy. Iranians, like all people, have a right to choose their 
own government, and determine their own destiny." 
 
As you are aware, the religious dictatorship ruling Iran has been stepping up the suppression 
of the Iranian people and export of terrorism, while redoubling its efforts to acquire weapons 
of mass destruction, doing all this by taking advantage of the Iraq crisis and the appeasement 
that characterizes the Iran policy of some western countries. 
 
Ex-president Rafsanjani, who heads the mullahs' State Exigencies Council, recently issued a 
new threat: "If Iran did not wish, nobody could guarantee the security of the Persian Gulf. So 
the Persian Gulf is secure so long as we wish it to be so." (December 1, 2002) 
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A state-owned newspaper controlled by Khamenei recently called for the massacre of "the 
Zionists and their western protectors in Europe and America," and urged young Moslems to 
"kill them wherever you find them." (Kayhan daily, November 28, 2002). 
 
Inside Iran, the number of executions is rising sharply. State-owned newspapers have 
reported 474 public executions and death sentences in 2002, which is only a fraction of the real 
figure. Mullahs' Foreign Minister Kharrazi gave this response to a question by the Swiss 
Foreign Minister on executions in Iran: "This is our Islamic law and we cannot change it." 
(Reuters, October 27, 2002). 
 
The fact is that the mullahs' regime, the epicenter of terrorism and fundamentalism in this 
region of the world, is moving with rapid strides toward disintegration and downfall. Popular 
uprisings have tolled the death knolls for the regime with slogans such as "Down with 
Khamenei", "Down with dictatorship", "Khatami, resign." 
 
Khamenei said the perpetrators of such acts "wish to overthrow the political system of the 
Islamic Republic of Iran." (Reuters, November 22, 2002). Prior to this, Khatami's brother and 
head of his political party spoke of the "loss of the entire legitimacy of the regime." (Mullahs' 
official news agency, November 20, 2002).  
 
Over the past decade, a majority of members of the United States Congress, along with 
majorities in a number of national parliaments in Europe, have time and again confirmed this 
same truth.  
 
Recently, 150 members of the United States Congress called for an end to the terrorist regime 
in Iran and said in their statement: "Considering the growing popular discontent with the 
regime and pro-democracy demonstrations in Iran, we now have a historic opportunity to 
base our policy towards Iran on reality rather than on futile hopes of 'moderation' within a 
brutal theocracy. Let us recognize the efforts of those who struggle against the repressive, 
terrorist and destabilizing Iranian regime." 
 
I assure you, Mr. Secretary, of the expression of my highest regards. 
 
Sincerely, 
 

 
Mohammad Mohaddessin 
Chairman of the Foreign Affairs Committee  
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  إلى جك استروبنفس المغزى  رسالته و

  

  

ً من قبل واشنطن بعد أن تمكّن نظام الماللي بوساطة ومع ذلك، فإن هذا الموقف ل م يَجد صدى إيجابيا
بريطانية من أن يلتقي مع األميركان في عدة اجتماعات عقدت بجنيف، خرجت بنتائج كان على رأسها 

 مموافقة إيران على استخدام قوات اإلئتالف الدولي األجواء اإليرانية لتنفيذ مهماتها القتالية ضد العراق وعد
 .التعّرض لها، مقابل تعّهد األميركان بضرب قواعد مجاهدي خلق في العراق

يومها كانت المنظمة في قائمة اإلرهاب األميركية، وكانت هذه النظرة سائدة بين أوساط األميركيين في 
 القضاءو الواليات المتحدة، والسيّما العسكريين منهم. أي النظرة التي تبّرر من وجهة نظر اإلدارة مالحقتهم

  عليهم. 
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هم المدنيّة والعسكرية، وألحقت أضراراً جسيمة بها. رات الحربية األميركية بقصف مواقعوهكذا قامت الطائ
هذه الطائرات قد قامت بأكثر من مئة غارة في الليلة الواحدة على أشرف استشهد بنتيجتها العشرات. ومع 

  !ان إّال أن غارات طيرانهم استمّرت طوال أسبوعينأنه لم يجِر إطالق رصاصة واحدة في مواجهة األمريك

أما األغرب من ذلك فهو موقف بعض األجنحة الخاصة داخل الخارجية األميركية في التالقي مع النظام 
اإليراني بضرورة القضاء على المعارضة اإليرانية، والتخلّص النهائي منها، وهي نفس األجنحة التي 

، وسبق لها أن تبنّت حملة مرّكزة ضد المجاهدين في بيان 1985ام ع» إيران غيت«توّرطت بفضيحة 
واستمّرت تضرب على نفس هذا الوتر إلى أن تم » اإلرهابية«، ضمنّته سائر التهم 1994أصدرته العام 

 !1997إدراج منظمة مجاهدي خلق في قائمة اإلرهاب العام 

ولعّل أوضح صورة لهذه 
الموقف المعادي ما ورد على 

وكيل وزارة الخارجية لسان 
األميركية ريتشارد آرميتاج 

 من رداً على سؤال ُوِجه إليه
في خّضم صحيفة الحياة 

 28بتاريخ الحرب 
حول  2003مارس/آذار 

نحن « موقف إيران بقوله: 
حتى اآلن مرتاحون إلى 
موقف إيران. أوضحنا لها 

ال  الشك أننا  يقبل  ال  بما
بشبر واحد من   نطمع

نا ومعاركأراضيها، 
ومعاركها متشابهة في ما 

». خلق مجاهدين«ـيتصل ب
نحن مرتاحون حتى اآلن 
وتبادلنا مرات رسائل 

  )3(الوثيقة رقم 1»مرضية.

 

  كالم أرميتاج في حديثه مع صحيفة الحياة

  

 أصداء الموقف في وسائل اإلعالم

ه ل امتألت به وبنقيضطبعاً لم يقتصر الكالم العدواني ضد المجاهدين على الجانب األميركي الرسمي، ب
 :قائلة 17/4/2003أيضاً وسائل اإلعالم. فقد كتبت صحيفة وول استريت جورنال في

إن قصف القوات األمريكية معسكرات مقاتلي المعارضة اإليرانية، وتفكيك قوات مجاهدي خلق، ...«
ً رانيين مسفي نظر المسؤولن األميركيين وفاًء لتطمينات أميركية أعطيت للمسؤولين اإلي  يأتي تضّمنت    بقا

تعّهداً بأن هذه المجموعة سوف تكون مستهدفة من قبل القوات األميركية والبريطانية إذا بقيت إيران خارج 
نطاق الحرب...كما أن مستشارة األمن القومي كوندوليزا رايس ووزير الخارجية كولن باول إرتأيا أن 
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زو األمريكي للبلد المجاور، إذا علمت أن منظمة مجاهدي طهران يمكن أن تقتنع وتبقى على الحياد تجاه الغ
وقام المسؤولون البريطانيون بنقل هذه الرسالة   خلق ستتعّرض لهجوم يمنعها من مضايقة إيران مستقبالً.

اجتماع تم بلندن في شهر شباط أبلغ وزير الخارجية البريطاني قبل بدء األعمال العدائية. و  ان)(إلى طهر
ه االيراني كمال خرازي بهذا المضمون. كما حمل السفير البريطاني في إيران ريتشارد جاك سترو نظير

  .»دالتون رسالة مشابهة إلى حسن روحاني الذي يرأس المجلس األعلى لألمن القومي 

 
http://www.wsj.com/articles/SB105053141922836600 
 

U.S. Bombs Iranian Fighters On 
Iraqi Side of the Border 
Pledge to Target the Group Was Made Early to Assure Tehran of 
War's Benefits 
By  
DAVID S. CLOUD Staff Reporter of The Wall Street Journal 
Updated April 17, 2003 12:01 a.m. ET 

WASHINGTON -- In a move to persuade Iran not to meddle in Iraq, U.S. forces have 
bombed the camps of Iranian opposition fighters on the Iraqi side of the border and have 
reached a surrender agreement with the group's remaining fighters, U.S. officials said. 

The dismantling of the Iranian opposition force in Iraq, known as the Mujahedin-e-Khalq, or 
MEK, fulfills a private U.S. assurance conveyed to Iranian officials before the start of 
hostilities that the group would be targeted by British and American forces if Iran stayed out 
of the fight, according to U.S. officials. The effort was part of broader strategy aimed at 
reassuring Tehran that the war in neighboring Iraq held out the prospect of benefits, the 
officials said. 

Eliminating the MEK's Iraqi base of operations, from which the group has mounted hit-and-
run operations along the border and violent terrorist attacks in Tehran for decades, has long 
been a major Iranian goal. 

The U.S. has designated the MEK as a terrorist organization, which is another reason for 
disarming it, officials said. By carrying out the strikes, Washington and London are trying to 
keep Iran neutral or at least not actively opposed to broader U.S. aims in Iraq. 

Although Tehran denounced the invasion and even lobbed artillery and rocket shells into Iraq 
in recent weeks, bombing the MEK camps has removed one justification for Iranian forces to 
mount incursions into Iraq. Still, U.S. officials remain concerned about less-conspicuous 
efforts by Iran to impede reconstruction efforts, using allies among the Iraqi Shiites in the 
south. 

The capitulation agreement signed in recent days by MEK commanders requires the group's 
forces, which once numbered more than 6,000 fighters, to move within 48 hours to the Iraqi 
town of Baqubah, northeast of Baghdad, according to U.S. officials. U.S. officials say it is too 
early to know whether all of the MEK fighters would comply. 
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The agreement also specifies the vehicles that survived the brief but intense bombing will be 
turned over to coalition forces. Earlier this month, U.S. forces hit some of the group's roughly 
200 tanks and armored personnel carriers in camps northeast and south of Baghdad. 
Worried about appearing to attack the MEK on Tehran's behalf, U.S. military commanders 
have justified the bombing of MEK camps as necessary for protecting U.S. troops. In an 
interview last week, Vice Adm. Timothy Keating said the MEK units were targeted because 
the U.S. had reason to think they might fight on Baghdad's behalf. Air Force Gen. Richard 
Myers, chairman of the Joint Chiefs, confirmed Tuesday that the U.S. had bombed the MEK 
and said "some of them may surrender very soon." 

Mohammad Mohadessin, an official with MEK's political arm, the National Council of 
Resistance of Iran, called the U.S. airstrikes on MEK camps "astounding and regrettable." 
The strikes caused casualties, but he didn't have details. 

 
Before the war, the group had moved its units from camps in the south to other camps near 
the towns of Khalis and Miqdadiyah, northeast of Baghdad. The U.S. had attacked those 
locations even though the Iranian forces "had not fired a bullet at the coalition forces," he 
said. "These bombs were dropped as a result of the request of the Iranian regime." The 
organization accused Iranian Revolutionary Guards of crossing into Iraq and attacking its 
units. 

 
Reporters who have visited the MEK's headquarters compound in the Iraqi town of Fallujah, 
west of Baghdad, in recent days report that it is deserted, except for armed looters roaming 
the facility. Several buildings were destroyed, possibly by U.S. bombs. 

The decision to inform Tehran that the U.S. intended to attack the MEK was a controversial 
one within the Bush administration, according to one official involved. Some hard-liners who 
favor isolating Tehran said that it shouldn't be given any warning and that the U.S. should 
announce that any fighters from Iran who entered Iraq during hostilities would face attack. 

But National Security Adviser Condoleezza Rice and Secretary of State Colin Powell 
contended that Tehran could be persuaded to remain neutral toward the U.S. invasion next 
door, especially if it knew the MEK would be attacked and prevented from harassing Iran in 
the future, the official said. 

That message was conveyed by British officials before hostilities began. Foreign Minister 
Jack Straw informed his Iranian counterpart Foreign Minister Kamal Kharrazi in a meeting in 
London in February. 

Britain's Iranian Ambassador Richard Dalton repeated the message in March in a meeting 
with Hassan Rowhani, the cleric who heads the Supreme National Security Council, Iran's 
chief foreign policy-making body. 

The U.S. doesn't have diplomatic relations with Tehran, but the Bush administration used 
international forums, including a United Nations meeting on Afghanistan, to inform the 
Iranians of the plan. U.S. officials also warned that Iran shouldn't let fighters from the 
Supreme Council for Islamic Revolution in Iraq, or SCIRI, an anti-Saddam Hussein group of 
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Iraqi Shiites supported and given refuge by Tehran, cross into Iraq. If that happened, they 
warned, the fighters would be struck, just as the MEK forces were. 

Iran has announced it will grant amnesty to any MEK fighter who returns to Iran as long as 
authorities don't have "private complaints" against the individual. According to Iran's official 
news organization, IRNA, more than 100 MEK fighters have accepted the offer. Others have 
fled to Jordan. 

Write to David S. Cloud at david.cloud@wsj.com 
 

 

على لسان محسن رضائي الذي كان    2003/ 5/ 2د طالعتنا في عدد أما مجلة اإليكونوميست البريطانية فق
 -رانيليونة الموقف اإلي«في وقت سابق قائد قوات الحرس وحليفاً لرفسنجاني، كيف أنه أخذ يشكو من أن 

أن القوات األميركية وصلت إلى وقف إلطالق النار «، وكيف »لم يأت بالمردود المنتظر -تجاه األميركان
نّظمة مجاهدي خلق، مع أن إيران كانت قد تلقّت تأكيدات من بريطانيا أن هذه المنّظمة سيتّم مع وحدات م
 ً الوجود. ولكن الذي حصل بدالً من ذلك أن قام األميركيون بترك مقّرات مجاهدي خلق   من  إزالتها نهائيا

الحركة منّظمة  سليمة، وقاموا بقصف معسكرات مهجورة، على الرغم من أن وزارة الخارجية صنّفت هذه
إن السيد رضائي يخشى أن تقوم الواليات المتحدة باستخدام « و ختمت المجلة ما أوردته بالقول ». إرهابية

  » المجاهدين، والسيّما كوادرها السياسية في أوروبا، ضد النظام اإليراني...

 

One-way Signals  

May 02, 2003  
The Economist  
The Economist print edition  
Nervous Iranian conservatives may be dreaming of a quiet detente. Senior voices in Iran are going out 
of their way to avoid a set-to with America over Iraq. Mohsen Rezai, who once headed the Revolutionary 
Guard, calls for reciprocal measures to reduce tension. Kamal Kharrazi, the foreign minister, says that 
Iran will help Iraq achieve a democratic and inclusive government. Is Iran abandoning its strident anti-
Americanism?  

.......... 

Mr Rezai, a strong ally of Mr Rafsanjani's, complains that Iran goes unrewarded for its 
emollience. He cites America's confirmation that its forces have reached a ceasefire with units 
from the Peoples' Mujahideen (MKO), the armed Iranian opposition group based in Iraq. 
According to Mr Rezai, Iran had been assured by Britain that the MKO would be bombed out of 
existence.  

Instead, the Americans left the MKO's headquarters intact, bombing a couple of deserted camps. 
Though the State Department has listed the movement as a terrorist organisation, Mr Rezai fears 
that the United States will use the Mujahideen, especially its political cadres in Europe, against 
the Iranian regime. Yet, even at his most angry, Mr Rezai is careful these days not to use terms 
that threaten America.  

The irony of the conservatives' new stand is not lost on President Muhammad Khatami, the dispirited 
leader of the failed reform movement that believed, with more sincerity than success, in doing a deal 
with America. If anything, Mr Khatami's distrust of America, and especially of Mr Bush, has risen in 
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proportion to the conservatives' lurch towards detente. In meetings of the National Security Council, it 
is now Mr Khatami, rather than his rivals, who speaks out against concessions. But no return signal  

...... 

ما يؤّشر إلى عكس ذلك  2003/ 4/ 16يمز في علي النقيض مما قاله رضائي أوردت صحيفة نيويورك تا
قصفت القوات األمريكية قواعد المجموعة الرئيسية للمعارضة المسلحة اإليرانية، وهي «تماماً، قائلة: 

منّظمة حرب عصابات تتواجد على طول الحدود العراقية مع إيران، وألحقت الدمار بإثنين من قواعدها بما 
 ».أشرف حسب تصريح ضابط أميركي كبيرفي ذلك المقر الرئيسي معسكر 

ً على لسان ً بهذا الواقع قد ورد علنا ً لهذا الكالم قالت الصحيفة إن إعترافا ارد الجنرال ريتش ه وهووإثباتا
إن القوات األميركية «   مايرز رئيس هيئة األركان المشتركة رداً على سؤال لمراسلين أجانب جاء فيه:

تطارد عناصر هذه الجماعة ...علينا أن ننتظر بعض الوقت   وال تزالقصفت بعض المخيمات، وقد كانت 
 . »حتى نعرف مدى تأثير ذلك على العالقات األمريكية اإليرانية

بعد لقاء مبعوث الرئيس األميركي الخاص إلى المعارضة العراقية زلماي خليل زاد، مع وفد حكومة و
اء ار أعضاء جماعة أنصار اإلسالم، نقلت وكالة أنبالماللي في جنيف، للبحث في موضوع يتعلق بتسليم كب

تعليقاً لمسؤول مّطلع على ما جرى داخل قاعة اإلجتماع قال فيه :"كنا  2003/ 5/ 8اليونايتدبرس بتاريخ 
نحن نتفاوض حول (تسليمنا) رجال القاعدة الذين هربوا إلى إيران، وهم يتفاوضون حول (تسليمهم) 

ومع ذلك قال خليل زاد إن المفاوضات تسير بشكل » يجة في نهاية المطافمجاهدي خلق،فلم نصل إلى نت
  ». جيد للغاية

 
U.S., Iran in talks over al-Qaida suspects  

By Eli J. Lake 
UPI State Department Correspondent 
From the International Desk 
Published 5/8/2003 5:57 PM 
View printer-friendly version 

WASHINGTON, May 8 (UPI) -- The United States is engaged in intense, secret negotiations with Iran 
for the transfer of suspected members of al-Qaida who fled from northern Iraq into Iran during the just-
concluded war, United Press International has learned. 

On May 2, the president's special envoy to the Iraqi opposition, Zalmay Khalilzad, met with an 
Iranian government delegation that included members of the Islamic Republic's Revolutionary 
Guard in Geneva to discuss the rendition of senior members of Ansar al-Islam, an al-Qaida 
offshoot. 

In exchange, the Iranian delegation has asked the United States to hand over members of the 
Mujahedin-e Khalq Organization captured in operations in northern Iraq. Under Saddam 
Hussein's protection, the group used Iraqi soil to stage attacks on Iran. Tehran and 
Washington regard it as a terrorist organization. 

But during Operation Iraqi Freedom, Washington signed a cease-fire deal with members of the group, 
allowing it to keep its weapons to defend itself from attacks by Iran. 
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At the time, White House spokesman Ari Fleischer said the cease-fire was "part of the ongoing 
immediate post-combat effort to enhance security on the ground." 

But, he said, "This is not necessarily the final word." 

An official familiar with the discussions told UPI Thursday that talks were continuing. 

"We are negotiating about the escaped al-Qaida guys and they are negotiating about Muj," the 
official said referring to the Iranian rebel group. "We are asking, 'What are you going to do to 
these guys when we give them back?' We're not quite there yet, but Zal (Khalilzad) is saying 
it's going very well." 

A European diplomat familiar with the talks called them "good" and important," adding it was "very 
relevant for Iraq in this environment." 

..... 

  

  

  

P  

كان الفتاً لإلنتباه ما كتبه غلين كيسلر عضو هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست في مقال صريح وجارح و
كشف فيه أن قلق اإلدارة  2003حول التطورات التي حدثت في تلك األيام من عام  2003/ 5/ 9بتاريخ 

جوب إجبارهم قسراً بوالمتزايد وقتها من أنشطة المجاهدين في العراق، دفع إدارة بوش إلى اتخاذ قرار 
بعد بضعة أسابيع فقط من ترتيب قرار وقف إطالق النار الذي سمح لهم االحتفاط بالعديد  على اإلستسالم

الصعب التوصل إليه من قبل عدد من كبار  من  كان وكيف أن هذا القرار  ،من أسلحتهم ومعسكراتهم
 .ا يتعلق بسياستها تجاه إيرانمستشاري بوش نظراً لوجود صراع أكبر داخل أجنحة اإلدارة فيم

ؤولين في وزارة الخارجية حريصون على ذوبان Pبعض المس«وجاء في التفاصيل التي أوردها كيسلر أن  
وزارة الدفاع و المسؤولين اآلخرين في اإلدارة يرون أن الحكومة    الجليد في العالقات مع إيران، غير أن

ً داخلية قوية نتيجة ك أي موجب كاٍف للتعامل السخط الشعبي، ولهذا فليس هنا اإليرانية تواجه ضغوطا
مع قادة إيران، بينما يرى بعض المسؤولين أن مصير مجاهدي خلق يأتي في خضم عمليات شدّ  اإليجابي

  ». وجذب عنيف داخل اإلدارة

لتي اوزارة الخارجية األميركية «وفي حديثه عن صراعات األجنحة وتناقض مواقفها أشار الكاتب إلى أن 
أن تتغاضى الواليات المتحدة عن   ال يجوز  المجاهدين في قائمة اإلرهاب األجنبيّة، أصّرت على أنه   صنّفت

وجودهم في خّضم حرب تخوضها ضد اإلرهاب، عالوة على اعتقاد مسؤولي الخارجية بأن اتفاق وقف 
 مشيراً إلى». إيران قبل الحرب خيانة لإلتفاق الذي أبرمته اإلدارة مع   إطالق النار (مع مجاهدي خلق) كان
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أن الحكومة اإليرانية شعرت بتعّرضها للخيانة فيما يتعلق بما أقّرته القيادة المركزية للعمليات العسكرية في 
العراق حول قضية المجاهدين، وأنه قد سبق لها أن أرسلت إشارات في أعقاب انتصار الجيش األميركي 

مع الواليات المتحدة، إّال أنه قد غابت عن الواليات المتحدة بعض  تومئ إلى اهتمامها بتحسين العالقات
   ».الفرص، أو اتخذت حيالها تدابير متأخرة، او خاطئة، أو حتى لم تقم بأي نشاط عملي

Iranian Exile Group Loses U.S. Support  
Surrender in Iraq Will Be Sought 
  
By Glenn Kessler 
Washington Post Staff Writer 
Friday, May 9, 2003; Page A01  
 
The Bush administration, increasingly concerned about the activities of an Iranian opposition 
group based in Iraq, has decided to actively seek its surrender, just weeks after the U.S. 
Central Command arranged a cease-fire that allowed the group to keep many of its weapons 
and maintain its camps. 
 
The closely held decision was reached by President Bush's senior foreign policy advisers last 
week and is part of a larger struggle within the administration over its policy toward Iran. The 
country shares a long border with Iraq and has alarmed U.S. officials with its links with 
terrorism and pursuit of nuclear weapons.  
 
Some State Department officials are eager for a thaw in relations with Iran. But the Pentagon 
and other administration officials believe the Iranian government is facing severe internal 
pressures from popular discontent, and see little reason to engage with Iranian leaders. 
 
That left the fate of the Mujaheddin-e Khalq in the midst of a tug of war within the 
administration, officials said. 
 
Some Pentagon officials had suggested that the exile group, which is seeking to overthrow 
the Iranian government, could serve as a proxy force against Iranians who have moved across 
the border into southern Iraq and at least would make the Iranian government worried about 
U.S. intentions in the region. The group, also known as the People's Mujaheddin, has 
maintained for the past decade thousands of fighters armed with tanks, armored vehicles and 
artillery in camps along the Iraq-Iran border.  
 
But the State Department, which in 1997 labeled the group a foreign terrorist organization, 
successfully argued that the United States could not condone its existence in the midst of 
fighting a war against terrorism. Moreover, State Department officials believe, last month's 
cease-fire agreement was a betrayal of an arrangement the administration set with Iran 
before the Iraq war to disarm the group. 
 
In a meeting in January between U.S. and Iranian officials, and through messages 
subsequently delivered through British diplomats, the United States suggested it would 
target the Mujaheddin as a way of gaining Iran's cooperation to seal its border and provide 
assistance to search-and-rescue missions for downed U.S. pilots during the war. 
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U.S. forces in early April bombed the Mujaheddin camps, killing about 50 people, according 
to the group, before the cease-fire was arranged about three weeks ago, at a time of 
growing alarm within the administration about spreading Iranian influence among Iraqi 
Shiites. The Mujaheddin are based in three camps northeast of Baghdad near the Iranian 
border.  
 
In the aftermath of the U.S. military victory, State Department officials said, Iran has sent 
signals that it is interested in improved relations with the United States. In what some 
regarded as a significant development, Iran's former president, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, 
said Iran's resumption of ties with the United States could be put to a referendum. 
 
In an apparent reference to previous failures by the countries to begin a constructive 
dialogue, he said, "We missed certain opportunities, or took late or wrong measures, or even 
did not take action." 
 
The cease-fire arranged April 15 by Central Command, which oversees military operations in 
Iraq, appeared to have convinced the Iranian government it was double- crossed on the issue 
of the Mujaheddin. The official Iranian news agency has broadcast reports saying the United 
States was cooperating closely with the group, including allowing its fighters to dress in U.S. 
military uniforms at border crossings. 
 
Earlier this week, Iranian Foreign Ministry spokesman Hamid Reza Asefi declared that the 
cease-fire "has dealt a severe blow to America's prestige. It showed that the administration 
was not honest when it talked about terrorism." 
 
Patrick Clawson, deputy director of the Washington Institute on Near East Policy, said, "The 
way this plays out may make the Iranians nervous about what our intentions are."  
 
But, in what could be seen as a victory for the State Department, senior officials decided last 
week that the cease-fire was counterproductive to the administration's larger aims in the 
region and the war on terror.  
 
"The P.C. decided they can continue to exist for now, until Centcom can effect a complete 
surrender of this group," an administration official said, referring to what is known as the 
principals committee, the president's senior foreign policy advisers. 
 
White House, Pentagon and State Department officials declined to comment on the decision, 
which was communicated over the weekend to the Iranian government. 
 
Iran may have signaled its pleasure at the development Wednesday. During a visit to 
Luxembourg, Iranian Foreign Minister Kamal Kharrazi suggested that Iran is seeking to 
improve relations with the United States, which were severed during the 1979 Islamic 
revolution that toppled the U.S.-backed shah. "Generally, Iran wants to expand its relations 
with all countries, even America," he said.  
 
Alireza Jafarzadeh, the Washington representative of the National Council of Resistance of 
Iran, the political arm of the Mujaheddin, said the cease-fire allowed the group to keep its 
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weapons in a noncombat formation and would allow it to respond in self-defense to attacks 
by Iranian troops.  
 
Jafarzadeh said the United States agreed to the cease-fire because it began to understand 
that Iran poses a greater danger to U.S. interests in Iraq. "When U.S. forces saw with their 
own eyes the level of the threat posed by the Iranian regime, they realized this cease-fire was 
appropriate," he said. 
 
Jafarzadeh said that based on information collected by the Mujaheddin, at least 14,000 
Iranian troops, in civilian clothes, and 2,000 clerics have entered Iraq from Iran to try to create 
a Iranian-leaning Islamic state in the power vacuum left by the fall of Saddam Hussein. U.S. 
officials dismiss those figures as exaggerated. 
 
Jafarzadeh also provided copies of documents that he said showed the involvement of the 
Iranian government, at the highest levels, seeking to influence the political situation in Iraq. 
One document, dated April 19 and stamped "top secret," dealt with using the Red Crescent 
(the Islamic Red Cross) as a cover for Iranian efforts to gain control in major cities in the south, 
he said. 
 
The Mujaheddin -- who U.S. analysts say received funding from Hussein's government -- has 
rejected the label as a terrorist group, saying it is on the same side as the United States. 
Clawson said he believes it was "silly to list them as a terrorist group," because they have 
not attacked U.S. targets since the Shah of Iran fell in January 1979. "They are not engaged 
in terror attacks," he said. "They do armed attacks against Iran." 
 
One U.S. official said that about three months ago, 300 to 400 Iranian troops entered northern 
Iraq to join forces with Ahmed Chalabi, the head of the Iraqi National Congress, who is close 
to senior officials in the Pentagon. The arrangement was troubling to officials in the State 
Department, but the official said the Pentagon did not appear concerned. 
 
Later, as concerns mounted about Iranian influence in post-Hussein Iraq, some of the same 
officials who had shrugged off the earlier insertion of Iranian troops began to maintain that 
the presence of Iranian forces was proof a tougher stance against Iran was necessary. Some 
officials even began to press for using the Mujaheddin as a proxy force against the Iranians. 
 
"I know it sounds Machiavellian, but it played out that way," the official said.  
 
© 2003 The Washington Post Company 
 

  

 »التفاهم المتبادل«ظروف اتفاق 

لم تطل الحرب كثيراً ضد العراق حتى أدت إلى احتالله ووصول القوات األمريكية إلى المنطقة التي  
أمام أعين القادة العسكريين أن هؤالء جماعة من   تتواجد فيها قوات مجاهدي خلق، وسرعان ما اتضح

اب، كما اقتنعوا من خالل األحاديث التي أجروها معهم لهم باإلره ال عالقة  المثقفين المتحّضرين الذين
لم يشاركوا في الحرب، وليس لديهم أي خوف إّال من احتمال دخول القوى التابعة لنظام الماللي إلى    أنهم

هذا ما قاله الجنرال ريموند اوديرنو بعد ما  .وهذا ما حصل بالفعل، عند ما تحقق هذا اإلحتمالالعراق. 
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رح وص«ن مع قادة مجاهدي خلق في اشرف. ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله : وميجلس لمدة ي
متلزمين بالديمقراطية في إيران وتعاونهم مع الواليات  منهي قاعدة تابعة لمجاهدي خلق يبدو أالجنرال ف

 »المتحده يجب أن يكون منطلقا إلعادة النظر في وضعهم في قائمة االرهاب. 

 
Agance France Presse 
May 10 2003 
US says Iran opposition in Iraq agrees to disarm                                                    
NORTHEASTERN IRAQ (AFP) - US forces struck a disarmament deal with the Iraq (news - web 
sites)-based Iranian armed opposition, a group listed as a terrorist organisation in the 
United States, a US general told AFP.  
 
   The People's Mujahedeen's thousands of guerrilla fighters and heavy weapons are to 
assemble in camps in Iraq under the control of the US-led coalition, said General Ray 
Odierno, commander of the US Army's 4th Infantry Division.  
 
"It is not a surrender. It is an agreement to disarm and consolidate," Odierno said after 
winding up two days of talks with the group, which has been termed a terrorist organisation 
by the US State Department, the European Union (news - web sites) and Iran.  
 
Speaking at a Mujahedeen base near the Iranian border, the general said they appeared to 
be committed to democracy in Iran and their cooperation with the United States should 
prompt a review of their "terrorist" status.  
 
"I would say that any organisation that has given up their equipment to the coalition clearly 
is cooperating with us, and I believe that should lead to a review of whether they are still a 
terrorist organisation or not," he said.  
 
The Mujahedeen's 4,000 to 5,000 fighters -- many of whom were educated in the United 
States and Europe -- would gather at one camp in Iraq while their equipment, including 
scores of tanks, would be collected at another, Odierno said.  
 
Both camps would be guarded by coalition forces and the weapons would not be available 
to the Mujahedeen "unless we agree to allow them to have access", the general said.  
 
The fighters, including a large number of women, would not be categorized as prisoners of 
war but they would be under "coalition control." Their status would be decided by 
Washington at a later date.  
 
They are likely to face brutal retribution if they are repatriated to Iran, while asylum in the 
United States could fuel charges of double standards in the US fight against terrorism.  
Asked what role they could play in the future of Iraq, Odierno said only that they shared 
similar goals to the United States in "forming democracy and fighting oppression" and that 
they had been "extremely cooperative."  
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US and Mujahedeen troops have mingled cordially during the discussions here over the past 
two days, although the US military was taking no chances with regular overflights by F-15 
bombers and Apache attack helicopters.  
Washington's dialogue with the Mujahedeen has infuriated Iran, which has accused the 
United States of hypocrisy in its "war on terror".  
Also known by its Persian name Mujahedeen-e Khalq, the group has mounted major attacks 
inside Iran and has been fighting to overthrow the clerical regime in Tehran since shortly 
after it seized power.  
US officers are concerned that if the group is rendered powerless, rival guerrillas from the 
Badr Brigade, the Iran-based military wing of the main Iraqi Shiite faction, will gain influence 
in the region.  

إلى دفع عمالئه وعناصر مخابراته  اإليرانينظام الفبعد وقوع اإلحتالل وإسقاط النظام سارع 
قامت القوات  2003نيسان  15القمعية نحو التوغل في أعماق العراق. ففي   وسائر أجهزته  وحرسه

المتبادل  اتفاق وقف اطالق النار المحلي، للتفاهم”االميركية أمام هذا الواقع المستجدّ بإبرام ما سمي
من قبل العميد وينسنت بروكس الناطق بأسم هيئة القيادة  مع المجاهدين. وتّم اإلعالن عنه “والتنسيق

  المركزية االميركية في الدوحة، من ثم أخذ صيغة رسمية من قبل المسؤولين االميركيين. 
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  –عربي البي سي  تلفزيون بي
18/04/2003جرينتش الجمعة  بتوقيت 06:39تم آخر تحديث في الساعة   

 الواليات المتحدة تسعى إلى هدنة مع منظمة "مجاهدين خلق" اإليرانية المعارضة
سبق لجماعة مجاهدين خلق أن شنت هجمات ضد مواقع في إيران   

قالت القوات المسلحة األمريكية أمس، الخميس، إنها كانت تشن هجمات على مواقع تابعة لمقاتلي منظمة 
خلق" اإليرانية المعارضة في العراق، ولكنها تأمل في ترتيب وقف إلطالق النار معهم في "مجاهدين 

 غضون األيام القليلة المقبلة. 
 

وأبلغ البريجادير جنرال فنسنت بروكس مؤتمرا صحافيا في مقر القيادة الوسطى األمريكية في قطر: 
ل فإننا عاكفون على إستهدافهم منذ مدة "نحن نعرف أن هناك وجودا لمجاهدين خلق داخل العراق وبالفع

 من الزمن". 
 

وأردف يقول: "ثمة عمل جار على قدم وساق حاليا لمحاولة تأمين نوع من االتفاق ينطوي على وقف 
إلطالق النار واستسالم. وذلك العمل جار على قدم وساق وسيتكشف في غضون األيام القليلة المقبلة 

 على األغلب". 
 

أن مقاتلي مجاهدين خلق، المسلحين بدبابات ومدافع، قد سعوا إلى اإلطاحة بحكومة إيران الجدير بالذكر 
 اإلسالمية منذ نحو عقدين من الزمن. 

 
 وتُتَّهَم الجماعة بشن هجمات مسلحة داخل إيران في محاولة لإلطاحة بحكومة طهران. 

 
الواليات المتحدة تعتقد أن المنظمة هي وقال الناطق باسم وزارة الخارجية األمريكية ريتشارد باوتشر إن 

 جزء ال يتجزأ من قوات صدام حسين وبالتالي هدفا مشروعا للقوات األمريكية. 
 

وأبلغ باوتشر المراسلين في واشنطن: "إن قوات مجاهدين خلق قد ُدِمَجت بالكامل مع القيادة والسيطرة 
شكلت تهديدا لقوات التحالف".  التابعة لصدام حسين وبالتالي كانت أهدافا عسكرية مشروعة  

 
وقدََّرت الحكومة األمريكية مؤخرا أن الجماعة لديها "عدة آالف من المقاتلين"، معظمهم يتخذون من 

 العراق مقرا لهم. 
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وقال مسؤول دفاعي أمريكي األربعاء أن القوات األمريكية ما زالت تتعقب جماعات شبه عسكرية 

 ومعارضة مختلفة داخل العراق. 
 

وبينما تصاعدت وتيرة الهجمات األمريكية ضدها، قالت جماعة مجاهدين خلق في األيام القليلة 
بدر التابع لجماعة المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق الموالي  فيلقالمنصرمة إن أعضاء في 

خل البالد. إليران قد عبروا الحدود إلى العراق من الجمهورية اإلسالمية واتخذوا مواقع لهم دا  
  »كما قالت الجماعة إن قوات حكومية إيرانية قد دخلت العراق لشن هجمات على مواقعها.

وكان أبرز ما جاء فيه موافقة الواليات المتحدة االميركية على عدم تدمير أي من اآلليات والتجهيزات 
ال   ائية ضدهم، على أنالعسكرية والممتلكات األخرى العائدة للمجاهدين، وعدم القيام بأي خطوات عد

بأي عمل عدائي ضد القوات األميركية، وأن   بأسلحتها  آنياً باالحتفاظ اهذه المجموعة التي سيسمح له  تقوم
ال تدّمر الممتلكات الخاصة والحكومية، وأن تجعل مدافعها ومضاداتها الجوية في مواقع غير مهددة. ونّصت 

رير له الحق في الدفاع عن النفس أمام هجمات النظام جيش التح«من هذا االتفاق على أن  11المادة 
 ».االيراني

وفور إعالن بنود هذا االتفاق نقلت وكاالت األنباء ردود الفعل الغاضبة لدى النظام اإليراني، وتنديد خامنئي 
أعطي « زعيم النظام بازدواجية واشنطن في حملتها ضد اإلرهاب التي ظهرت من خالل هذا االتفاق الذي 

  ».حماية لهذه الحركة التي التزال تفتخر بأعمالها اإلرهابيةال
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 لدينا احتجاج جديد على الجانب«... وأثناء زيارة له إلى بيروت قال محمد خاتمي (الرئيس اإليراني آنذاك): 
رهابية. اإلاألميركي. مع األسف بعد احتالل العراق حدث نوع من التفاهم او التوافق بين أميركا وهذه الفئة 

 »...لكننا كلّنا ثقة بأن يقوم الجانب األميركي بحملة ضد هذه الفئة

 
http://www.aawsat.com/details.asp?article=170911&issueno=8934#.UvFkuvmwKXs 
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خاتمي: ال جديد في مباحثاتنا مع األميركيين في جنيف 
 واللقاءات بدأت قبل سنتين وتكررت مرات وسوف تتكرر

   »الشرق األوسط«دمشق: رزوق الغاوي بيروت: 
بدأ الرئيس االيراني سيد محمد خاتمي مساء امس زيارة 

ستغرق يومين يجري خاللها محادثات مع الرئيس لسورية ت
السوري بشار االسد، تتناول االوضاع الراهنة في العراق 

وضرورة المحافظة على سيادة العراق ووحدته ارضا وشعبا، 
كما تتناول الوضع المستجد في الشرق االوسط وتطوراته 

وخصوصا في االراضي الفلسطينية، وكذلك العالقات السورية 
انية، فيما اعتبر مصدر دبلوماسي ايراني ان محادثات ـ االير

االسد خاتمي المرتقبة ستوضح اآلفاق المستقبلية بين 
 البلدين.

منذ بداية االزمة العراقية كنا نؤكد وال نزال «وقال خاتمي: 
انه كانت لدينا مشاكل مع النظام الصدامي، لكننا كنا ضد 

نعتقد ان الطريق  الغزو العسكري للساحة العراقية. وال نزال
الوحيد لحل القضية العراقية يتمثل في استتباب السالم واالستقرار والطمأنينة في المنطقة وان يصبح تقرير 

مصير العراق في يد العراقيين في اسرع ما يمكن وان يكون هناك حكم شعبي وطني يمثل جميع الشرائح 
... وفي ما يعلق بالفئة االرهابية التي مقراطية في هذا البلدوالطوائف والتيارات واالديان على اساس المعايير الدي

كانت في العراق (مجاهدين خلق) عندنا اعتراض جديد على الجانب االميركي الن هذه الفئة نفسها هي ارهابية. 
لكن رغم ذلك، ومع االسف بعد احتالل العراق، حدث هناك نوع من التفاهم او التوافق بين اميركا وهذه الفئة 
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االرهابية. لكن كلنا ثقة بأن تكون هناك حملة من الجانب األميركي ضد هذه الفئة االرهابية... وكنا نتوقع ان 
 ».يتعامل الجانب األميركي مع هذه الفئة االرهابية بشكل يدل على مصداقية أميركا ضد االرهاب
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Staff: Okay, in our continuing series of briefings by military commanders of 
Operation Iraqi Freedom today, we'd like to introduce you to Major General Ray 
Odierno, the commander of the 4th Infantry Division, who joins us live from Iraq. 

 ....We continue to conduct stability and support operations to provide for the 
long-term stability of Iraq. A critical step in this process was orchestrating the 
peaceful disarmament of the People's Mujahideen of Iran, MEK, which resulted 
in the consolidation of the PMOI's equipment and personnel, consisting of 
approximately 5,000 personnel and over 2,000 pieces of military equipment. 

… 

I have time for one more question, if anybody's interested. 

Q: General, this is Nathan Hodge again, from Defense Week. Quick question 
about the Mujahideen-e Khalq, the People's Mujahideen: Have they been fully 
disarmed? And if not, have they been allowed to hold on to any small arms? 
And what kind of materiel and weapons, heavy equipment, did you confiscate 
from them? 

Odierno: They have been completely disarmed. We have taken all small arms 
and all heavy equipment. They had about 10,000 small arms, and they had 
about 2,200 pieces of equipment, to include about 300 tanks, about 250 
armored personnel carriers and about 250 artillery pieces. And we disarmed 
all of that equipment from them about 30 days ago. 

Staff: Okay, General. Thank you for taking the time to talk to us in the Pentagon 
briefing studio today. 

Odierno: Okay. Thank you. I appreciate your questions. Thank you very much. 
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 الوضع القانوني للمجاهدين والعالقة مع الشعب العراقي

ي واجهتها، منحت جمهورية العراق الت   منذ اليوم األول للجوئها إلى العراق في ظّل الظروف والضغوطات
السابقة واستناداً إلى صالحياتها السيادية والدستورية والقانونية منظّمة مجاهدي خلق وضعاً قانونياً أشمل 
من الوضع الذي يتمتع به الالجئون السياسيون في العادة، وذلك من خالل السماح لها بالتحرك على الساحة 

ا دون تدخل من قبل السلطات العراقية. كما منحت أعضاء المنّظمة تسهيالت العراقية من أجل تحقيق أهدافه
كبيرة فيما يتعلق بموضوع الدخول إلى العراق ومغادرته واإلعفاء من شروط اإلقامة. كما سمحت للمنّظمة 
بحق االستيراد خارج القيود المعمول بها في هذا المجال، وبحرية البّث اإلذاعي والتلفزيوني وإقامة 
المؤتمرات الدولية واللقاءات الصحفية إلى جانب التمتع بحرية العمل السياسي والعسكري وغيرها من 

 .االمتيازات، األمر الذي جعل منها شخصية قانونية دولية معترف بها

في ظّل بنود االتفاق الذي أبرم بينهم والقوات األميركية، وعلى أساس ما تمتّعوا به من الحقوق في و
ام السابق في العراق، قامت نخبة من كبار رجال وأساتذة القانون الدولي بدراسة الموقع القانوني النظ   عهد

لم يشاركوا في الحرب هم اشخاص مدنيون يعيشون ذلك العهد، وخلصوا جميعهم إلى أنهم لمجاهدي خلق في 
ماية رابعة ويحظون بالحتحت اإلحتالل رغماً عن إرادتهم، ولذلك فأنه تنطبق عليهم بنود اتفاقية جنيف ال

 . استناداً إليها

ومن أجل تطبيق هذه الحماية على كل من تتوافر فيه شروطها، خضع كافة سّكان أشرف إلى استجوابات 
استمرت أكثر من عام، وشملت وضع المنظمة وأنشطتها في   شاملة من قبل األجهزة األمنية األميركية

ي أساس يمكن االعتماد عليه لتوجيه اتهامات ضد أي من عدم التوصل إلى أ«العراق، وكانت نتيجتها 
ً كما أورد   2أعضاء المجموعة."   ت صحيفة نيويورك تايمز ذلك أيضا

 

لجنسيات، يمثّل قوات متعددة ا ضابط أميركيبعد ذلك تم توقيع اتفاق بين كل فرد من أفراد معسكر أشرف مع 
ى حماية المجاهدين حتبابل عهد الجانب األميركي  تضّمن تنديد سكان أشرف باإلرهاب والعنف، وفي المق

القائد األميركي و -المجاهد حنيف إمامي -حد المقاتلينأهنا االتفافية التي تم توقيعها بين ونرفق الحل النهائي. 
 2009موز ت 28، لكن حنيف إمامي استشهد أثناء هجوم قوات نوري المالكي وخامنئي يوم 2004في العام 

 في أشرف بعد تقاعس األميركيين من القيام بواجبهم.
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، أصدر قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق إعالنًا موجها لسكان معسكر ٢٠٠٤وفي تموزمن العام 
اعترفت الواليات المتحدة بوضعكم "كأشخاص محميين" بموجب اتفاقية جنيف الرابعة،  «أشرف جاء فيه:

 »ية للصليب األحمر في جنيف بذلك.للجنة الدولوقد أبلغت ا
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وبناء عليه بعث الجنرال براندنبورغ قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق برسالةً إلى سكان أشرف أقّر 
حقهم في الحماية من الخطر، والعنف، واإلكراه «محميين، وأورد فيها نصاً حول   أشخاصا  فيها باعتبارهم

ي رفض العودة إلى وطنهم األصلي". وأعاد نائبه الجنرال غاردنر التأكيد لهم في والترهيب" و"حقهم ف
يمنع نقل أي شخص محمي في أي حال  1949من اتفاقية جنيف لعام  45رسالة أخرى أن مضمون المادة 

 ةإلى بلد يخشى فيه االضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية، وأن قوات التحالف ال تزال ملتزم
  ».بضمان أمنهم، وستعمل لحل مسألة نقلهم وفقاً للقانون الدولي المعمول به.
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  مدينة أشرف
الذي أصبح مع األيام والعمل الجاد مدينة نموذجية، قد سكنه المجاهدون منذ العام  أشرف مدينةمعسكر أو 

ضها بضع بنايات بعد قدومهم إلى العراق، يومها كان قطعة صحراء قاحلة، تتواجد على أر 1986
ومهجورة، ثم بدأ المجاهدون فيها عمليات البناء وزرع األشجار وفتح الطرق وإيصال المياه إليها    قديمة

 المجّمعات السكنية، والتعليمية واالجتماعية...الخ إقامة من نهر دجلة، كما عملوا على

مرافق جديدة كالمالجئ، والمستشفيات، ، قاموا ببناء 2003العام   ولما تّم توطين جميع المجاهدين فيها بعد
وكّل ما  كبيرة لالجتماعات، والمسابح ومراكز للرياضة  وصاالت  والجامعات، والحدائق والمكتبات،

وآثار رمزية مماثلة لآلثار التاريخية الموجودة   يقتضى توفّره في مدينة نموذجية، وكذلك متحف، ومسجد،
تدّر عليهم المداخيل، المتعددة الجنسيات لهم بمزاولة نشاطاٍت وسمحت القوات   في أقدم المدن اإليرانية.

وفقاً التفاقية جنيف الرابعة، بعد أن أصبحت لديهم ورشات عمل تصنّع منتجات  القانوني همنظرا لوضع
  .مختلف المناطق العراقية   مختلفة تباع في

  دّرة الصحراء -عن أشرف صور
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وغيرها، وكان أكثر من    حافالً بأعمال التصنيع، والزراعة، والصحة والتعليم  فطالما كان مخيم أشرل
قبل تسليمه إلى الحكومة العراقية. كما أن األشرفيين عراقي يكسبون رزقهم من العمل فيه  عامل 1000

لمياه ا كانوا يوفّرون الماء ألكثر من عشرين ألف نسمة من القاطنين في القرى المجاورة التي تعاني من شحّ 
 . في هذه المنطقة الصحراوية

ً على صعيد العالقات مع أبناء الشعب العراقي،  عدا عن ذلك شهدت مدينة أشرف تطّوراً نوعيا
وتحّولت إلى ملتقى لمختلف أطياف العراقيين. وفي الوقت الذي  والمؤتمرات  حافلة بالنشاطات  وأصبحت

هابية أصبحت أشرف محّطة آمنة يتوافد إليها اآلالف من كان فيه هذا البلد مسرحاً للفوضى والعمليات اإلر
والمناسبات الدينية وغيرها من منتديات   واإلجتماعات  أبناء الشعب العراقي للمشاركة في اإلحتفاالت

حصرالبيانات التي صدرت عنها. كبيان اإلدانة ورفض تدخالت   ال يمكن  التضامن مع المجاهدين التي
، تضامناً مع مجاهدي 2006ه خمسة ماليين ومئتي ألف عراقي في شهر حزيران النظام اإليراني الذي وقّع

حزيران  14ألف مواطن، ثم الذي تاله في  800ووقّعه مليونان و   2005خلق، كذلك الذي سبقه في نيسان 
وقد وقّعه ثالثة ماليين   ، وأعلن عنه أمام وسائل اإلعالم في مؤتمر التضامن مع الشعب العراقي 2008

طن من الشيعة العراقيين في مدينة أشرف طالبوا فيه بطرد سفير إيران من بغداد وإغالق قنصلياتها في موا
حزباً و مئات النقابات  135وقد مثّلهم ». لكونها تستخدم في تنفيذ عمليات إرهابية« كافة باقي المحافظات

ممثِل عن  8800، باإلضافة إلى واإلتحادات المختلفة التخّصصات والروابط المهنية والطالبية والدينية
  .الشيوخ ووجهاء العشائر
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  بيان خمسة ماليين ومائتي مليون من العراقيين ضد النظام اإليراني وتأييدا لمجاهدي خلق

حول مخاطر النظام اإليراني بيان الشعب العراقي  
ي خلق اإليرانيةوالحل تجاهها قطع ذراعه في العراق واالعتراف بموقع منظمة مجاهد  

2006حزيران  –شباط   
 

دفع النظام اإليراني العراق إلى حافة الهاوية حيث ضاق الشعب العراقي ذرًعا  2005في عام 
بتدخالت هذا النظام والحرب المبطنة واالحتالل غير المعلن اللذين فرضهما النظام اإليراني على 

وبأعلى صوت وبأكثر األمثلة واألدلة بشاعة العراق والشعب العراقي الذي شهد المتحدثون باسمه 
وفظاعة على كون هذا النظام قد استهدف األمن والحياة والديمقراطية في عراقنا الحبيب، والدليل على 
ذلك تفجير مرقدي اإلمام علي الهادي واإلمام الحسن العسكري عليهما السالم وعقب ذلك الهجوم 

ئها وأئمتها والمصلين والمجازر الجماعية البشعة المخطط والمدروس على المساجد وقتل خطبا
واغتيال الشخصيات الوطنية والنخب في المجتمع العراقي باإلضافة إلى عمليات الخطف وحمالت 
االعتقال العشوائية المستمرة. كما وقد هز العالم كشف سجون سرية وأوكار تعذيب عائدة لوزارة 

ذي كانت العناصر التابعة لنظام الحكم القائم في إيران الداخلية ومنها بوجه خاص سجن الجادرية ال
  تقوم فيه باستجواب وتعذيب وقتل أبناء العراق.

يعرف الجميع أن النظام اإليراني قد اخترق الوزارات واألجهزة األمنية والمؤسسات الخدمية في 
  العراق بشكل غريب.

في هذا اإلطار اتخذوا من العراق مصيدة إن حكام إيران ينوون الهيمنة على هذه المنطقة من العالم و
وجبهة أمامية لحربهم مع المجتمع الدولي. إنهم يعملون على إسكات صوت المعركة في العراق بين 

  الديمقراطية والديكتاتورية قبل أن تصل إلى داخل إيران.
. في العراق وقد أعلن قادة النظام اإليراني مرات عديدة أنهم أول الفائزين والمستفيدين من الحرب

إن هللا وضع ثمار احتالل البلدين المجاورين إليران (العراق وأفغانستان) في سلّة «فقال أحمدي نجاد: 
  ).2006كانون الثاني  5» (فعلينا أن نستعد ألن ندير العالم«ثم استنتج قائالً: ». إيران

 عب اإليراني المسلم تخرج منإن شعارات الش«وبعد االنتخابات أعلن وزير الداخلية اإليراني قائالً: 
هذه الظاهرة التاريخية الكبيرة تدل «واعتبر أن ». صناديق االقتراع في بغداد والمحافظات العراقية

 »على كون حديث خميني قد تحقق فعالً على أرض الواقع وهو قوله: طريق القدس يمتد عبر كربالء!
  ).2005 كانون األول 22 –(بور محمدي وزير الداخلية اإليراني 

هل السالح الذري الذي سيعتبر في حال حصول حكام إيران عليه ضمانًا إستراتيجيًا لبقاء نظامهم 
  العراقي الغني بالنفط؟» إقليم الجنوب«سيكون في الوقت نفسه رصيًدا وسنًدا لفصل 

  فنستنتج:
خطر  العراق وهو أن النظام اإليراني يعرقل تحقيق استتباب األمن واالستقرار والديمقراطية في –أ 

داهم يهدد سيادة بلدنا ووحدة أراضيه وشعبه وحريته خاصة أنه هو الحاجز الرئيس أمام استقالل 
  العراق ورحيل القوات متعددة الجنسية في أسرع وقت.

أن الفصل والصراع الرئيسان في الظروف الحالية يجريان بين الديمقراطية والديكتاتورية. فأول  –ب 
السياسي في العراق يأتي بين القوى الديمقراطية والوطنية بصنوف اآلراء وأهم االصطفاف 

  واالتجاهات الفكرية من جهة والتابعين للنظام اإليراني من جهة أخرى.
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خالل االنتخابات وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة تبلور البديل العراقي بوجه البديل التابع لحكام  –ج 
  ومشرقة أمام الشعب العراقي وقواه الوطنية والديمقراطية. إيران مما فتح آفاقًا مشجعة

أن الديمقراطية في كل من العراق وإيران في هذا الموقع الجيوبوليتكي وهذه الحقبة من التاريخ  –د 
  متالزمتان وأحدهما ضمان لآلخر.

ام اإليراني أن الحل واألفق المشرق إلحباط هذه المخاطر والتهديدات يكمنان في قطع ذراع النظ –ه 
في الساحة العراقية واالعتراف بموقع منظمة مجاهدي خلق اإليرانية التي هي رقم صعب في ميزان 
القوى تجاه تدخالت النظام اإليراني في العراق. كما إن نزع أسلحتهم أخّل في التوازن اإلستراتيجي 

  في هذه المنطقة الحساسة من العالم لصالح النظام اإليراني.
اعتبروا مجاهدي  2005ألف من أبناء الشعب العراقي وفي بيانهم الصادر في نيسان  800ن وإن مليوني

خلق شريكة إستراتيجية لهم لتحقيق األمن والسالم والديمقراطية ومشجعة لهم على المشاركة في االنتخابات 
والعملية السياسية. إذًا فإن دور مجاهدي خلق وتأثيراتهم في هذا المجال يستحق التقدير والعرفان وال يمكن 

على تدخالت النظام اإليراني وبسد الطريق أمامه في  تجاهله وتناسيه، حيث قاموا بالتوعية والتثقيف
العراق من جهة والكشف عن مشروعه النووي على الصعيد الدولي من جهة أخرى وبذلك أثاروا موجة 

  قوية داخل المجتمع العراقي.
إال أن النظام اإليراني شن حملة تشهير ونشر أكاذيب ضدهم وقام بخطف عضوين لهم بواسطة أياديه في 

رة الداخلية، كما وخالفًا للشريعة اإلسالمية والشيم العربية والعراقية قد قطع الحصة التموينية الحكومية وزا
للغذاء والدواء والوقود عن سكان مدينة أشرف وأعلن نقالً عن المستشار األمني للحكومة العراقية أن 

  ).2005تشرين الثاني  18» (يةال يجوز لهم حتى االستفادة من الحصة التموينية الغذائ«مجاهدي خلق 
للدستور أيًضا وهو البند الذي ينص  21وتظهر بصمات النظام اإليراني في البند الثالث من المادة 

  باإلرهاب وهذا خالفًا لجميع قوانين اللجوء في العالم. االتهامعلى إسقاط حق اللجوء لمجرد 
ام اإليراني وعمالئه في العراق لـ كما إن الطلبات المتكررة واللئيمة المقدمة من قبل النظ

) وإعالنات 2005نيسان  4 -» الشاهد«من مجاهدي خلق ومصادرة أموالهم (صحيفة » االقتصاص«
اقتصاص أعضاء هذه المنظمة مدخل أهم للديمقراطية «سفارة النظام اإليراني في صحف عراقية بأن 

للحكومة » بوتقة اختبار«كـ  مجاهدي خلق» طرد«أو على األقل » محاكمة«وطلب » في العراق
محكمة «) وطلب إحالتهم إلى 2005تشرين الثاني  27و 2005أيلول  5» بدر«العراقية (صحيفة 

) تأتي كلها أقوى دالئل على التبعية للنظام 2006كانون الثاني  15» الشاهد«(صحيفة » جنائية
  اإليراني.

ووفق تحقيقاتهم حول إقامة  2006ي ألف حقوقي عراقي في كانون الثان 12وهكذا شهد أكثر من 
عاًما وبالتأكيد على استعدادهم للدفاع عن حقوق مجاهدي خلق أمام  20مجاهدي خلق في العراق لمدة 

أن مجاهدي خلق لم يتدخلوا إطالقًا في شؤون العراق الداخلية وإن المزاعم «أية محكمة، شهدوا على: 
في العراق مجرد أكاذيب وهي مختلقة وملفقة من قبل  القائلة بمشاركتهم في قمع األكراد أو الشيعة

  ».النظام اإليراني لتشويه سمعة معارضته وبديله
وبكتابة شهادات ورسائل إلى الهيئات والمنظمات الدولية أكد آالف المواطنين ومجاميع وفئات  -

  وزعماء سياسيون أكراد عراقيون أن هذه التهم باطلة وزائفة.
لشيعية العراقية في رسالة إلى خافير سوالنا منسق السياسة الخارجية في وكتب احد األحزاب ا -

إن أعضاء منظمة مجاهدي خلق اإليرانية هم المناضلون والوطنيون الذين «االتحاد االروبي يقول: 
تهمهم مصلحة بلدهم ضد الحکم المفروض في إيران. لقد ادعى من ادعى ان للمنظمة يد في تصفية 
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, ونود أن نعلمکم أن ليس للمنظمة أي دور ضدنا کما تدعي بعض الجهات 1991انتفاضة عام 
المأجورة بل على عكس کنا اخوة لهم وکانوا إخوة لنا وهم ال يعنيهم شيء سوى مصلحة بالدهم 
والدفاع عن الديمقراطية... وسنکون حاضرين للشهادة في أي مکان تطلبوننا فيه للکشف عن 

  ».الحقيقة
البارزون لعدد من الكيانات السياسية والكتل البرلمانية العراقية برسائل إلى الهيئات كما وبعث الزعماء 

إن منظمة مجاهدي خلق اإليرانية التي جاءت إلى العراق منذ عام «والمنظمات الدولية، جاء فيها: 
قًا المن أجل إقرار الديمقراطية في بلدها إيران ولهذا لم تتدخل في شؤون العراق الداخلية إط 1986

ولم ير منها أحد من أبناء العراق سنياً کان او شيعياً اوعربيًا وكردًيً◌ا سوى الخير والمودة. وخير 
شاهد على هذه الحقيقة هو تضامن مختلف شرائح الشعب العراقي معها... إن هذه المنظمة شجعت 

  ».الشعب العراقي باستمرار على المشاركة في العملية السياسية
ألف شهيد في درب تحرير إيران،  120الموقعين على هذا البيان، إذ نحيي ذكرى نحن العراقيين 

نعلن عن تضامننا مع المعارضة اإليرانية الديمقراطية بقيادة السيد مسعود رجوي والتي تناضل من 
أجل تحقيق الحرية والسالم واألخوة في إيران. فإن حل القضية اإليرانية وكما أعلنت السيدة مريم 

ئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة اإليرانية ليس مساومة واسترضاء النظام اإليراني رجوي ر
  وال الغزو العسكري وإنما يكمن في مساندة حركة مقاومة الشعب اإليراني.

  وإذ نذكر بـ:
مرة من قبل أجهزة األمم المتحدة بسبب انتهاكاته الصارخة  52إدانة النظام اإليراني القمعي  -

  قوق اإلنسان؛لح
هو محافظ «و» هو أولى حكومة راعية لإلرهاب«المجتمع الدولي أن النظام اإليراني  تأكيد -

  ؛»هو المنغمس حتى الرأس في النشاطات اإلرهابية«و» البنك المركزي لإلرهاب الدولي
  وبتذكير ما يأتي:

مقاومة شرعية  دراسات حقوقية حول موقع منظمة مجاهدي خلق باعتبارها حركة 10إعداد  -
  من قبل أبرز الحقوقيين في العالم؛

حقوقي أوربي في دحض تهمة اإلرهاب الملصقة بمجاهدي خلق وإعالنهم حقيقة  6500بيانات  -
  أن هذه التسمية ليست نتيجة أية عملية قضائية بل هي تناقض القوانين الدولية؛

مريكي وقرارات وبيانات الحركة االحتجاجية الدولية خاصة دعوات نواب الكونغرس األ -
  برلمانية في دول أوربية وأستراليا وكندا تدعو إلى إلغاء هذه التسمية الجائرة؛

  ونظًرا إلى أن:
تهمة اإلرهاب تدل على التجربة الفاشلة المتمثلة في استرضاء النظام اإليراني وتعد تبريًرا للقمع  -

  ام في العراق؛الداخلي وقد مهدت الطريق بشكل جاد لتدخالت هذا النظ
استمرار هذه التسمية وتداعياتها ضد منظمة أيقظت المجتمع الدولي بخصوص الخطر النووي  -

للنظام اإليراني يعّزز ويقّوي أنشط حكومة راعية لإلرهاب ويحرم العالم من أفعل عنصر لدرء 
  مخاطر هذا النظام وإحباط تهديداته.

  
  إذ إن:
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لمجاهدي خلق في العراق له دور حاسم في إحباط المخاطر تأكيد الموقع القانوني والسياسي  -
والتهديدات المذكورة ومد الديمقراطية إلى إيران وفسح المجال لترويج اإلسالم المتسامح في هذه 

  المنطقة من العالم؛
حق  2005رئيس الوزراء العراقي ووزيري الدفاع والخارجية العراقيين أكدوا في تموز عام  -

  اللجوء في العراق؛مجاهدي خلق في 
حزبًا وجمعية سياسية  66حقوقي ومحام و 4500أكثر من مليون مواطن عراقي انضم إليهم  -

يدعو إلى تغيير البند الثالث من  2005واجتماعية في بيان صادر عنهم في شهر تشرين األول 
  للدستور؛ 21المادة 

مة لدى المجتمع الدولي لتقييم الحكومة أحد المقاييس الحاس«أبرز علماء الحقوق الدولية أكدوا أن  -
العراقية الجديدة سيكون أسلوب تعاملها مع الالجئين وطالبي اللجوء السياسي وذلك في الوقت 

  ؛»الذي يمر فيه العراق بتحديات أمام نيله الديمقراطية
  فندعو إلى ما يلي:

جلس الوطني للمقاومة اتفاق الحكومة العراقية مع منظمة مجاهدي خلق اإليرانية وائتالف الم -1
 اإليرانية على موقعهما القانوني والسياسي الالئق في العراق.

االعتراف بحق اللجوء السياسي ألفراد منظمة مجاهدي خلق اإليرانية في العراق واحترام حقهم  -2
 في تملك جميع أماكنهم وأموالهم.

الدستور بحيث أن ال يتمكن  للدستور عند إعادة النظر في هذا 21تغيير البند الثالث من المادة  -3
 النظام اإليراني من استغالله ضد معارضته.

التزام الحكومة العراقية بالقوانين واالتفاقيات والمواثيق الدولية حول موقع مجاهدي خلق في  -4
في نقل األفراد من بلد » (non-refoulement)مبدأ عدم اإلعادة القسري «العراق خاصة 

لجنة الدولية للصليب األحمر وقيادة القوات متعددة الجنسية في ما إلى بلد آخر، كما أكدته ال
 يتعلق بمجاهدي خلق اإليرانية.

إجراء منسق تتخذها الحكومة العراقية والقوات متعددة الجنسية لتحرير عضوين مخطوفين في  -5
  منظمة مجاهدي خلق.

  ونعلن أن:
ران إلى أية شرعية ومصداقية ويجب عدم اتهام وتسمية منظمة مجاهدي خلق اإليرانية باإلرهابية يفتق

ألف شهيد أكبر ضحية لإلرهاب  120اتخاذهما أساسًا للتعامل مع المنظمة التي تمثل وبتقديمها 
  الحكومي.
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م2008يونيو  15 -هـ 1429جمادى الثانية  11األحد 

ماليين عراقي شيعي يطالبون إيران بوقف تدخلها في بالدهم 3  
كي يمنح المليشيات في العمارة أربعة أيام إللقاء اسلحتهمنوري المال  

   
وكاالت -بغداد  

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المسلحين ومن وصفهم بالخارجين على 
القانون في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان إلى تسليم أسلحتهم، خالل األيام 

  .2008-6-15تقارير إخبارية األحد األربعة المقبلة، وذلك بحسبما ما أفادت 
  

وشوهدت دبابات عراقية في الشوارع الرئيسية وقامت قوات االمن العراقية 
بدوريات حراسة وتم انشاء العديد من نقاط التفتيش في مدينة العمارة التي يبلغ 

هليكوبتر منشورات  كيلومتر جنوب شرقي بغداد. وألقت طائرات 300الف نسمة وتقع على بعد  250عدد سكانها نحو 
  تحث السكان على البقاء في منازلهم وعدم التدخل في العمليات.

مقتدى الصدر الذي وافق على وقف  وتعد هذه المدينة معقل للتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي
دي االمريكية عملية كبيرة ضد ميليشيا جيش المه اطالق النار بعد ان شنت قوات عراقية تدعمها القوات

  .الماضي التابع له في البصرة في مارس/ آذار
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لكن ساعة الصفر لم تحدد بعد، فيما  وقال محافظ ميسان عادل مهودر لرويترز ان قرار القيام بعملية اتخذ
   .المسلحة وبعض اعضاء جيش المهدي قال مسؤول امني ان العملية ستستهدف الجماعات

 

قي, بطرد سفير إيران من بغداد, وإغالق القنصليات االيرانية عرا من جانب آخر، طالب ثالثة ماليين شيعي
 ."العراق العراق," كونها تستخدم في تنفيذ عمليات إرهابية" ضد أبناء شعب كافة, في أنحاء

الرابع لمؤتمر "تضامن الشعب  وجاءت هذه المطالبات بحسب صحيفة "السياسة" الكويتية في االجتماع
 135ديالى, شمال شرق بغداد بحضور ممثلين عن  أشرف التابعة لمحافظه العراقي" الذي عقد في مدنية

واجتماعي وثقافي ومهني عراقين حيث طالب المشاركون  حزبا وجمعية ومؤسسة ورابطة وكيان سياسي
وليد جاسم, أحد شيوخ عشائر محافظة القادسية, برفع جميع القيود عن  في االجتماع خالل بيان قرأه الشيخ

 .وإعادة جميع ممتلكات "مجاهدي خلق" إليهم حسب اتفاقية الهاي ,نةسكان المدي
 عاما, وأن أسماءهم وعناوينهم في 18إن جميع الموقعين على البيان تزيد أعمارهم على  وقال الشيخ جاسم

مضيفا إن هناك  ,متناول اليد ومويدة من قبل شيوخ عشائر وحقوقيين ومحامين عراقيين ووجهاء محليين
 164ونقابة ورابطة مهنية و إتحادا 197مجالس شيوخ عشائر ومنظمات مجتمع مدني, و 110أكثر من 

ألف  23محاميا وحقوقيا, وأكثر من  5814و ,من الشيوخ والوجهاء للعشائر 8800شيخا عاما, وأكثر من 
ألف امرأة شيعية  374رجل دين وخطيب, وأكثر من  353من بينهم أساتذة جامعيون, وطبيب ومهندس 

 .وقعوا على البيان
 أن المجموعة الحقوقية وممثلي المحافظات المختلفة شرحوا كيفية جمع التوقيعات من بيان وأشار الى

الى التدقيق ودراسة هذه  العراقي, داعيا االمم المتحدة والمنظمات الدولية واللجنة الدولية للمحامينالشعب 
  .الوثائق

 
ة وتحريضه الحكومة العراقي اإليرانينظام الفقد عكسه تصاعد جنون  أما أول رد فعل مباشر على هذا البيان

،. ولم تمض ثالثة أيام حتى أصدر مجلس الوزراء »إنهاء وضع هذه المنظمة بالكامل«التابعة له على ضرورة 
 :حزيران أكد فيه على جملة قرارات سابقة تقضي بما يلي 17العراقي بياناً رسمياً في 

 .لعراق باعتبارهم منّظمة إرهابيةطرد المجاهدين من ا*
 .إخضاعهم لسلطة الحكومة العراقية إلى أن يحين تنفيذ قرارطردهم*
ويخضع كل  حظُر أي تعاون معهم من قِبَل أي حزب أو مؤسسة أو شخص (سواء كان عراقيًا أم أجنبيًا)* 

 .من يتعاون معهم لقوانين الحرب على اإلرهاب ويُحال إلى النظام القضائي
 .طالبة القوات متعددة الجنسية بالتخلّي عنهم وتسليم جميع متعلقاتهم للسلطات العراقيةم* 
 الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي.«إحياء الدعاوى المرفوعة ضد أعضائهم *
   .التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب األحمر فيما يتعلق بتنفيذ قرارا لطرد المتخذ بحقهم*
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لحكومة بإعالن قراراتها هذه على المأل عبر وسائل اإلعالم، بل بعثت مستشار األمن العراقي تكتف ا ولم
 .موفّق الربيعي إلى أشرف إلبالغ سّكانها بمضمون ما ورد فيها وتأكيد اإلصرار على تنفيذها

 

 ومرحلة تمهيد الطرد» اإلتفاق الثنائي«

اقية بعد اإلحتالل، عمدت الواليات المتحدة إلى يقتضى اإلشارة هنا إلى أنه منذ مجيء أول حكومة عر
 . التأكيد باستمرار على أن سّكان أشرف يتمتعون بالحماية الدولية

لكن هذا الوضع تغيّر بالكامل مع بداية انسحاب القوات األميركية، إذ سارعت السلطات العراقية إلى الطلب 
طق بلسانها إلى اإلعالن عن إعتبار حركة بوجوب أن تتولّى قواتها هي األمن في أشرف، وسارع النا

 . المجاهدين منظمة إرهابية يتوجب عليها مغادرة العراق
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أكدّت منّظمة العفو الدولية والجمعية البرلمانية لمجلس   في مواجهة هذا اإلعالن المنافي لما تم اإلقرار به،
اهدين بموجب اتفاقية جنيف، أوروبا وقائد القوات متعددة الجنسيات الجنرال بترايوس على وضع المج

 .ومسؤولية القوات األمريكية عن حمايتهم في ضوء ذلك

لما كان االتفاق على انسحاب القوات األمريكية المقاتلة خارج البالد ينص على أن يتم ذلك بحلول اليوم و
حت ين أوض، فقد قامت السفارة األميركية بإصدار بيان صحفي قبل هذا الموعد بيوم2011األخير من العام

قدّمت للواليات المتحدة ضمانات خطية تلزمها بالتعامل اإلنساني    فيه بصريح العبارة أن السلطات العراقية
  .مع سكان أشرف
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البيت األبيض يشير إلى تعهد بعدم ترحيل عناصرها إلى إيران أو أي بلد ستتعرض فيه للتعذيب ... 
  »مجاهدين خلق«لـ » انيةإنس«واشنطن تلقت ضمانات من بغداد بمعاملة 

  /24/12/08 -      الحياة      شنطن وا
أكبر  »مجاهدين خلق«من بغداد بأنها لن تقدم على طرد عناصر » ضمانات«أعلن البيت األبيض تلقيه 

حركة للمعارضة المسلحة للنظام االيراني، من العراق الى بلد يتهددهم فيه خطر التنكيل، مستبعداً بذلك 
  يران.ترحيلهم إلى ا

ن من الحكومة العراقية تؤكد أ» ضمانات خطية«وتحدث الناطق باسم البيت األبيض بنجامين تشانغ عن 
لدى اغالق » انسانية«المحتشدين في معسكر أشرف شمال بغداد سيعاملون معاملة » مجاهدين خلق«

  المعسكر.
طرح المشكلة الشائكة المتمثلة وكانت الحكومة العراقية أعلنت األحد الماضي أنها ستغلق المعسكر، ما ي

عضو من المنظمة متجمعين في معسكر أشرف: إما بقاؤهم في العراق أو ارسالهم الى  3500بمصير 
  ايران أو الى بلد آخر.

ما قالته الحكومة العراقية هو أن أياً منهم لن ينقل بغير ارادته الى بلد يخشى أن «وأضاف تشانغ أن 
. ولم »تقداته السياسية او الدينية، او الى بلد قد يتعرض فيه للتعذيبيتعرض فيه للمالحقة بسبب مع

  يوضح الناطق ما إذا كان هذا االلتزام خطياً أيضاً.
منذ سنوات أحد مواضيع الخالف والجدل بين الواليات المتحدة » مجاهدين خلق«ويعتبر مصير 

  يحسد عليه بين الواليات المتحدة،وايران. ومثل بقية مواضيع الخالف، يجد العراق نفسه وسط موقف ال
القوة العظمى التي تتمتع بوجود عسكري كبير في العراق وايران الجارة المؤثرة. وقد تثير تصريحات 

  البيت األبيض الغضب الشديد للحكومة العراقية.
ته ارادوكانت الحكومة العراقية أفادت في بيان أن وفداً رسمياً توجه االحد الماضي الى اشرف لتأكيد 

 لكن البيان». من دون استخدام القوة«اغالق المعسكر وابعاد المقيمين فيه الى ايران أو الى بلد آخر 
  فوق األراضي العراقية.» مجاهدين خلق«أشار أيضاً الى أنه ليس هناك اي مجال لبقاء 

كر اغالق معس وتريد الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة الذين يحتفظون بعالقات طيبة مع ايران
اشرف منذ وقت بعيد. وأصبح هذا االمر ممكناً مع انهاء مجلس االمن أول من أمس تفويض القوة 

كانون االول (ديسمبر) الجاري، بطلب من  31المتعددة الجنسية تحت قيادة أميركية في العراق في 
  العراق.

 22ل مسؤولية معسكر اشرف. ومنذ وبهذا سيتولى العراقيون منذ االول من كانون الثاني (يناير) المقب
كيلومتراً عن الحدود  80عاماً، يؤوي هذا المعسكر الذي يبعد حوالي مئة كيلومتر شمال شرقي بغداد و

التي تعتبرها الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي » مجاهدين خلق«االيرانية، انصاراً لمنظمة 
  ».ارهابية«

هدف أوالً الى االطاحة بنظام شاه ايران ثم بالنظام االسالمي، ت 1965وكانت المنظمة التي تأسست عام 
  وطُردت من ايران في ثمانينات القرن الماضي.

وأعلن الرئيس العراقي جالل طالباني في آذار (مارس) اثر لقائه الرئيس االيراني محمود أحمدي نجاد 
وتتهم ». ارهابية«بانها  ، واصفاً اياها»مجاهدين خلق«من منظمة » التخلص«أن بالده تسعى الى 

الحكومة االيرانية هذه المنظمة بأنها كانت تتلقى الدعم المادي والمعنوي من نظام الرئيس العراقي 
  الراحل صدام حسين من أجل قتال القوات النظامية االيرانية.

ر ، نُزعت أسلحة هذه المنظمة وعُزل أعضاؤها في معسك2003وبعد االطاحة بنظام صدام حسين عام 
اشرف حيث وفرت وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) الحماية لهم بناء على المعاهدات الدولية على 

  في الواليات المتحدة.» المنظمات االرهابية«رغم ورود اسمها على الئحة 
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، ويرى في تعامل الواليات المتحدة معها »منظمة ارهابية خائنة«ويعتبر النظام االيراني هذه الحركة 
دواجية في اطار محاربة االرهاب، إذ أن واشنطن، وعلى رغم ادراجها الحركة على الئحة المنظمات از

  االرهابية، توفر الحماية لها.
وفي البيت األبيض، قال تشانغ إن المسؤولية عن معسكر أشرف ستنتقل بعد ذلك الى القوات العراقية في 

ناطق أن الواليات المتحدة ستتوقف عندئذ عن اعتبار االول من كانون الثاني (يناير) المقبل. وأوضح ال
مستفيدة من وضع األشخاص الذين يتمتعون بالحماية بموجب القوانين الدولية. » مجاهدين خلق«

وستتعاون الواليات المتحدة مع الحكومة العراقية والمنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر 
  ».إليجاد حل انساني«التابعة لألمم المتحدة أو المفوضية العليا لالجئين 

الهدف ال يقضي بإرسال المقيمين في المعسكر الى أي مكان، الى ايران أو سواها «وقال الناطق إن 
لكنه أضاف أنه ليس على علم بأن الواليات المتحدة ». حيث يمكن أن يتعرضوا للتعذيب أو االضطهاد

  ».ارهابية«منظمة » ن خلقمجاهدي«تفكر في امكان الكف عن اعتبار 
  

֎ ֍ ֎ 

طبعاً هذا الكالم لم يجر اإللتزام به، بل تم تنفيذ ما يناقضه بالكامل فور نقل مسؤولية األمن من القوات 
أشرف،  مدينة، حيث حاصرت قواتها 2008في ديسمبر/كانون األول  األميركية إلى الحكومة العراقية

بالنسبة للمقيمين فيها، من خالل شّن أشرس حملة رسمية تدعو   طاقال ي  وبدأت بتحويل الحياة فيها إلى جحيم
 .إلى مالحقة كل منهم واعتقاله تمهيدآً لطردهم جميعاً من البالد

النظام اإليراني علي خامنئي أن شدّد على ما يستوجب فعله » مرشد«ـويذكر في سياق هذا التحّول أن سبق ل
يجب تنفيذ اإلتفاق الثنائي : « 2009له إلى طهران في أواخر شباط  بقوة قائالً لجالل الطالباني أثناء زيارة

 ».بشأن طرد المنافقين من العراق، ونحن بانتظار ذلك

هذا الحديث الذي تسّرب بحرفيته حول ما دار بين الرجلين يتضمن كالماً حول اتفاق لم يجر اإلعالن عنه 
 تفاق وبنوده؟البديهي هنا: ما هي طبيعة هذا اال  والسؤال  حتى اآلن،

على لسان مستشار األمن القومي العراقي موفق الربيعي أثناء زيارة  -مثالً  -يمكن تفسيره من خالل ما ورد 
ص: "لدينا الضوء عليه قائالً بالن حدّث بما يلقي بعضالرئيس اإليراني األسبق رفسنجاني إلى بغداد، حيث ت
بية من العراق وإعادة سكان معسكر أشرف إلى إيران سياسة واضحة ودقيقة بشأن طرد هذه المنّظمة اإلرها

أو بلد ثالث. لقد تم غسل أدمغة هؤالء األفراد، ونحن علينا أن نقوم بعملية إزالة هذه السموم منها. وهذه 
 ". العملية ستكون مؤلمة في البداية، لكن ليس هناك بديل سوى البدء بهذا العمل المؤلم

كس في آن، كشفت ويكيلي   تصريح الربيعي من احتماالت مفاجئة ومؤلمة وتعليقاً على ما يمكن أن يحمله
في وقت الحق عن قيام نائب رئيس تحريرها باتريك بوتنيس بتحذير واشنطن من الوضع الذي ستواجهه 
قائالً: "إذا تصرفت السلطات العراقية بعنف وأثارت ردود فعل، فإن علينا إما أن نحمي أعضاء منّظمة 

ية ضد ممارسات القوات العراقية، ونكون بذلك قد انتهكنا االتفاق األمني بين الواليات المتحدة إرهابية أجنب
والعراق، وإما أن نرفض حماية مجاهدي خلق في مواجهة أزمة إنسانية، فنؤدي بذلك إلى إدانة دولية لكل 

 ".من اإلدارة األمريكية والحكومة العراقية
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 نوموقف األميركا   الهجوم على أشرف

» قربالع«النظام العراقي من لواء بدر وقوات    أشرف إلى العراقيين، قامت قوات   بعد عدة أشهر من تسليم
النار    مع كتيبتين من شرطة مكافحة الشغب بشّن هجوم مباغت على السّكان العّزل في مخيم أشرف وأطلقوا

. حصل ذلك مع أن سّكان أشرف   بإصابات 480شخصاً واستهداف  11عشوائياً عليهم، مما أدى إلى مقتل 
 . مشمولين بحماية معاهدة جنيف ويحملون بطاقات رسمية تدّل على ذلك-جميعاً كانوا

من سّكان أشرف كرهائن، فقاموا من لحظتها باإلضراب عن  36القوات العراقية على اختطاف  أقدمتو
ً ، تحّول في األيام السبع ة األخيرة منه إلى إضراب كلي عن الطعام الذي استمر لمدة اثنين وسبعين يوما

  األكل والشرب حتى أوشكوا على الموت، فاضطرت سلطات النظام إلى اإلفراج عنهم. 

وعلى أثر هذه الهجمة بدأت النشاطات السياسية واإلعالمية المندّدة بها. حيث أصدرت منّظمة العفو الدولية 
ومنظمات دولية عديدة » ايتس واتشهيومن ر«حوالي عشرين بيانا خالل شهرين ونصف، كما أصدرت

وشارك في هذه الحملة كبار الشخصيات الدينية والسياسية من مختلف دول العالم.    بيانات إدانة مماثلة.
وانضّمت إليها شخصيات عراقية ومنها في مواقع مسؤولة للتضامن مع أشرف. باإلضافة إلى أكثر من 

 رس األمريكي... وغير ذلك الكثير.لكونغألفين من نواب البرلمانات األوروبية ونواب ا

كل هذه التحركات السياسية لم تحّرك ساكناً لدى السلطات العراقية ورئيس وزرائها نوري المالكي المشرف 
على هذه العملية، بل عاد إلى التهديد من على شاشة التلفزيون، وأعلن عن عزم حكومته على نقل    الرئيسي

حراء الجنوبية تمهيداً لطردهم خارج البالد. ثم سرعان ما اضطّر بفعل في الص   سّكان أشرف إلى مخيم
االنتقادات الدولية لعملية الهجوم إلى تأجيل تنفيذ ما هدّد به مؤقتاً، واستعاض عنه بفرض حصار عسكري 

بدخول أحد إليه، وعمل على تقييد إمدادات الغذاء و الدواء أيضاً، ناهيك عن   السماح  على المخيّم وعدم
 .ممارسة الضغط النفسي والتهديد وتوجيه الشتائم ورجم سّكان المخيم بالحجارة والقنابل الحارقة وغيرها

ضد السكان بهدف تعذيبهم نفسيا وكسر إرادتهم   ولجأت السلطات العراقية إلى شّن حرب نفسية قاسية
ياً حتى وصل إلى فوضعت عشرات مكبّرات الصوت حول محيط المخيّم لم يلبث عددها أن ازداد تدريج

ثالثمئة، وظلت تبث طوال الوقت وبأصوات صارخة على مسمع السكان سيال من التهديدات 
  .والوعيد بإرجاعهم إلى إيران ، سعيا وراء دفعهم إلى ترك المخيم   والشتائم
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جتياح قامت قوات من الفرقة الخامسة باو 2011بقي الوضع على هذه الحال حتى جاء شهر نيسان من العام 
المخيم في هجوم أكثر دموية مما سبقه، استعملت فيه شتى أنواع األسلحة بشكل عشوائي، كما دّمرت الكثير 

مصاب  300قتيال و حوالي  35من المنازل ونُِهبت محتوياتها. واستمرت المذبحة لسبع ساعات خلّفت 
  . معظمهم بطلقات نارية أو شظايا
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بزيارة المخيم على أثر هذا الهجوم ومشاهدته آلثاره المدّمرة، إّال أنه ورغم قيام وفد من الجيش األميركي 
لم يُْقِدم على نشر تقرير حوله في الوقت المناسب. حتى ردود الفعل الدولية المتعلقة بالحكومات ومؤسسات 

ب المهذّ «األمم المتحدة واإلتحاد االوروبي ومنّظمات حقوق اإلنسان... الخ بقيت في حدود الكالم والتهديد 
ّمة من ، وث»يشعر بالقلق البالغ«أو» يراقب ما يجري عن كثب«أحياناً، واكتفى بعضها باإلعالن عن أنه 
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ثر من وأك»! تجنّب العنف وضبط النفس«اإلعالن بأنه حّث الحكومة العراقية على   على  اقتصر رد فعله
 !!ذلك ثمة من اكتفى بحّث الطرفين على التهدئة

م أنه إذا دلّت هذه المواقف الكالمية المائعة على شيء، فإنما تدّل على أن مواقف وباختصار يمكن الجز
لعراقي امين اإليراني وااألميركيين وممارساتهم كانت تصّب طوال تلك الفترة في اتجاه تمرير مشروع النظ

 .وحّل منظّمتهم» المنافقين«، والقاضي بطرد »اإلتفاق الثنائي«المسّمى بـ

جاء السفير األميركي باتلر إلى المخيّم طالباً  2011لتي ارتكبت بحّق األشرفيين في نيسان وبعد المجزرة ا
 . مغادرته إلى مكان بعيد وناِء في غرب أو جنوب العراق  همن سّكان

وأخيراً وليس آخراً، ليس هناك أي تصريح أكثر تأكيداً على توّجه الواليات المتحدة ضد المجاهدين من قول 
جيمس جفري بصراحة وقحة أن الواليات المتحدة تعمل مع األمم المتحدة لنقل ما  وقتها ميركيالسفير األ

يجب  -وهنا بيت القصيد من كالمه -لكن» يزيد من ثالثة آالف من اإليرانيين إلى مكان آمن قليالً وأبعد قليالً 
عة ألمم المفوضية العليا التابعليهم اإلنفكاك من المنظمة (أي تركها) كي يُسمح بتسجيلهم كالجئين من قبل 

  !المتحدة

  

  اعنف هجوم على أشرف

 نالمتبقيبارتكاب مجزرة جديدة أخرى وأخيرة بحق  2013قامت قوات حكومة المالكي فجر األول من أيلول 
المكلّفين بالحفاظ على ممتلكات المخيم المنقولة منها وغيرالمنقولة أو حّل مشكلة  من المجاهدين في أشرف

شخصا واختطاف سبعة من الرهائن ما يزال مصيرهم مجهوال    52إلى قتل  هذه المجزرة أدتو مصيرها.
 .حتى اآلن

رمزاً وتجسيداً في الميدان ومثاالً غير مقبول من قبل الماللي ألنه  -كما كان–وهكذا يتكرس أشرف 
ً لوضعهم مئة بالمئة،   كان يجدوا   ل مناضليه، فلموهذا ما جعلهم يستميتون ألجل إنهائه واستئصا   نقيضا

حجة يلصقونها بسّكانه غير اتهامهم باإلرهاب ودفع النظام العراقي التابع لهم إلى تكرار اسطوانة هذه 
التهمة، مع أن الدنيا كلها تعرف أنهم ليسوا كذلك، وأنها حّجة ال أكثر لما يريدون تنفيذه ضدهم، والنظام 

  زاوية ألنهم تحت رقابة األميركيين والعراقييننفسه يعرف أنهم ال يشّكلون خطراً من هذه ال

ما ورد على لسان آلخو فيدال كوآدراس نائب رئيس البرلمان األوروبي   ننقل  أشرف  و تأكيدا على ما يمثله
ً مجاهدياطمخ  2008عام  يومين من زيارته لهذه المدينة على رأس وفد من البرلمان   خلق بعد با

  حيث قال:   االوربي

  واألخوات من مدينة أشرف، أيها اإلخوة«
لي أن أقول لكم كيف رأيت أشرف وكيف أشعر بكم بعد هذه الزيارة. مدينة أشرف هي ابتسامة    اسمحوا

وراء الدموع. مدينة أشرف هي ملجأ في العاصفة. مدينة أشرف هي الظل تحت شمس الصيف. مدينة 
ج اليأس. ومدينة أشرف هي المعيار أشرف زهرة في الصحراء. مدينة أشرف هي قارب األمل لكسر أموا

األخالقي العام، مرجع أخالقي ومثال للعالم كله. مدينة أشرف هي رمز لألمل، أمل للديمقراطية وللحرية 
والكرامة والعدالة للشعب اإليراني ولجميع الشعوب على هذا الكوكب. يمكنكم أن تكونوا على يقين من أنني 

ثر من أجل ضمان أمن مدينة أشرف وشطب اسم منظمتكم من القائمة وزمالئي سنفعل كل ما في وسعنا وأك
 .»...السوداء لالتحاد األوروبي
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 كيف نشأت وكيف شطبت؟» قوائم اإلرهاب«
 

، قامت إدارة كلينتون بإدراج منظمة مجاهدي 1997بعد وصول محمد خاتمى إلى الرئاسة في إيران عام 
نقال عن مارتين اينديك  1999اكتوبر  14الة رويترز في خلق في قائمة اإلرهاب األميركية. ونقلت وك

المدير العام في دائرة الشرق األدنى في وزارة الخارجية قوله وقتها أن إدراج المقاومة اإليرانية في هذه 
القائمة قد تّم بناء على طلب من النظام الحاكم في إيران. كما ذكرت مجلة نيوزويك نقالً عنه في وقت 

األبيض مصالح في فتح باب المفاوضات مع الحكومة  للبيتكان :«  2002ديسمبر  26اريخ الحق قوله بت
اإليرانية. في ذلك الوقت كان الرئيس خاتمي الذي ينظر إليه بآنه معتدل قد انتخب حديثاً. كما كان 

سبما ح المسؤولون الكبار في اإلدارة يعتقدون بأن فرض الضغوط على المجاهدين الذين يمثّلون تهديداً 
 .»يرى النظام، هو إحد الطرق لفتح هذا الباب

 

  

U.S. Designates 30 Groups as 
Terrorists 
 Justice: Label triggers law freezing assets, denying visas and punishing Americans 

for financial, arms support. 
  
By NORMAN KEMPSTER 
Times Staff Writer 

WASHINGTON--Secretary of State Madeleine Albright designated 30 foreign organizations as terrorist 
groups Wednesday, triggering a law that freezes their financial assets in the United States, denies U.S. 
visas to their members and subjects Americans who give them money or weapons to 10 years in 
prison.  
     The list includes groups operating in the Middle East, Europe, East Asia and South America, adding 
18 names to a 1995 directory aimed exclusively at organizations accused of trying to thwart the Arab-
Israeli peace process.  
     Newly listed organizations include the People's Moujahedeen, an anti-Iranian guerrilla group based 
in Iraq that maintains an office in Washington and has parlayed its anti-Tehran activities into 
substantial support on Capitol Hill.  
     One senior Clinton administration official said inclusion of the People's Moujahedeen was intended 
as a goodwill gesture to Tehran and its newly elected moderate president, Mohammad Khatami. The 
People's Moujahedeen was once accused of anti-American terrorism but in recent years has 
concentrated on paramilitary attacks on Iranian targets. Iranian warplanes invaded Iraqi airspace last 
month to bomb the group's bases.  
……. 
Times staff writer Robin Wright contributed to this 

 
عملت بريطانيا على  2001بعد ذلك وفي الوقت الذي تولّى فيه جاك سترو منصب وزارة الداخلية عام 

عملت على إدراجها في القائمة األوروبية.  إدراج منظمة مجاهدي خلق في قائمة اإلرهاب البريطانية أوالً ثم
في :«... حول ذلك قائال  2006آذار  10وصّرح سترو في حديث له مع إذاعة البي بي سي بتاريخ 
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المقابل طلبوا من الغرب ومن اشخاص مثلي وجوب حظر منظمة إرهابية تسمى منظمة مجاهدي خلق 
دما كنت وزيرا للداخلية قمت بفرض الحظر على التي كانت تعمل ضد الشعب اإليراني، وفي الحقيقة عن

 ».هذه المنظمة
 

ومما يذكر هنا أنه بعد إدراجهم في القائمة األميركية قامت كندا بالحذو حذوها أيضاً. وهكذا أصبحت 
على قائمة جميع الدول الغربية الكبيرة. كما تعاملت بعض الدول األوروبية  2003المنظمة في العام 

على هذا األساس مع المنظمة. ففي ألمانيا  -كألمانيا وفرنسا وإيطاليا -تعتمد قوائم إرهاب األخرى التي لم 
قام جهاز األمن المعروف بجهاز حراسة الدستور بإدراجها في قائمته، كما قامت الحكومة الفرنسية في 

 ... عهد شيراك بتطبيق روح القائمة األوربية، حيث هاجمت شرطتها مراكز المقاومة
 

المقاومة اإليرانية وانطالقا من إيمانها بأحقية قضيتها وشرعية نشاطاتها كانت تدرك أن جميع هذه  لكن
األجراءات تنتهك القوانين واألسس الديمقراطية التي بنيت عليها الحضارة الغربية. لذا قامت بشّن حملة 

قال ذّرة من الحرية والديمقراطية قضائية وسياسية وفكرية مضادة إنطالقاً من إيمانها بأنه إذا كان هناك مث
 .فإنها ستنتصر في هذه المعركة الكبيرة، وهذا الذي حصل

والحقيقة أن ذلك كان سبقاً ال نظير له حيث لم نسمع من قبل أن أي معارضة في بلد من بلدان العالم الثالث 
لمتآمرين قد قامت بتحدي القوى الكبرى في عقر دارها ونجحت في فرض القانون والعدل على ا

والمتواطئين ضدها. فبعد سبعة أعوام من النضال القانوني والقضائي، وبعد صدور قرارات نهائية من 
أعلنت فيه شطبها  2008يونيو  24المحاكم البريطانية اُرغمت حكومة بريطانيا على إصدار بيان بتاريخ 

 .نهائياً من هذه القائمة
 

سة وثالثين عضوا من مجلسي العموم و اللوردات  البريطانيين نقطة أخرى جديرة بالتنويه هنا، وهي أن خم
الذين كان بعضهم من أكبر القضاة ورجال القانون بادروا إلى تقديم طلب إلى وزير الداخلية لشطب منظمة 
المجاهدين من القائمة. وبعد رفض الوزير لذلك، رفع هؤالء البرلمانيين طلباً إلى المحكمة الخاصة بإعادة  

في المنظمات المحظورة، حيث أقّرت إخراج المجاهدين من القائمة، ووصفت قرار الوزير بأنه النظر 
 .معيب، ثم أيّدت محكمة اإلستئناف هذا القرار كما أقّره البرلمان البريطاني باإلجماع... وهكذا كان

 
 2008و 2006وفي أوربا وبعد سبعة أحكام متتاليه صدرت من محكمة العدل األوربية خالل عامي 

على شطب المنظمة نهائياً من عداد اإلرهابيين. ومع   2009أُرغم اإلتحاد االوربي في يناير من العام 
صادقت  2011أن فرنسا حاولت تعويض خسارة بريطانيا لكنها لم تنجح بذلك في نهاية المطاف. وفي عام 

 .محكمة العدل العليا األروبية على القرار السابق
 

لمتحدة فقد كانت المعركة أكثر ضراوة حيث أن اإلدارة األميركية والخارجية لم تتوانيا أما في الواليات ا
عن استخدام كّل إمكانات قّوتهما لمنع تقّدم حركة المقاومة في المجال القضائي والقانوني. إال أن صدور 

ها وم المحكمة ذاتحكم صارم من المحكمة الفيدرالية يأمر الخارجية بشطب المنظمة من القائمة وإال فستق
، وبعدها 2012سبتمبر  28بذلك، دفع الوزيرة كلينتون  إلى اإليعاز بشطبها من القائمة األميركية في 

 ً   !بشهرين عادت كندا فحذت حذوها ثانية وشطبتها أيضا
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  وثائق الخروج من القوائم اإلرهابية
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      سأبعاد هجمة الشرطة الفرنسية على المقاومة اإليرانية في باري

االيرانية في باريس جراء هجوم الشرطة الفرنسية عليها بأكثر من ألف وثالثمائة شرطي  للمقاومةماحدث 
، واستهدافهم مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة 2003مدّجج بالسالح في شهر حزيران من العام 

على رقاب أبناء شعبهم. رغم أن اإليرانية الذين ال جريمة لهم سوى مقاومة نظام متسلط بالحديد والنار 
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المقاومة هذه يعتبرها بيان حقوق االنسان والمواطنة من الحقوق األولية األساسية المقّدسة. » جريمة«
كان وال يزال من بواعث الفخر التاريخي  1789ومعروف ان هذا البيان الذي تم التصديق عليه عام 

 .لفرنسا وللفرنسيين
 

قاومة االيرانية من البّر والجو والنهر المجاور لمقّر المقاومة. في عملية وكان الهجوم على مكاتب الم
وصفها رئيس جهاز مكافحة التجسس الفرنسي آنذاك بأكبر وأوسع عملية بوليسية خالل ثالثين عاماً 

شخصا من المسؤولين واالعضاء واألنصار في  164مضت، حيث عملت القوات المهاجمة على اعتقال 
أمهات وآباء شهداء في المقاومة، إلى جانب اعتقال السيدة مريم رجوي زعيمة المقاومة  الحركة، وكذلك

ايضا. كما قامت هذه القوات بمصادرة األموال وأجهزة كمبيوتر وسائر المحتويات الموجودة في مكاتب 
 .المقاومة

 
لى ون للهجوم عيخطط» ارهابيون« أما سبب ذلك في رأي السلطات الفرنسية فيعود ببساطة إلى كونهم

الهجوم على السفارة االميركية في باريس و ما إلى ذلك » أرادوا«المصالح اإليرانية في الخارج، وألنهم 
 .من تخرصات وافتراءات

 
المهم أن السبب الحقيقي الكامن وراء تلك العملية يكمن في محاولة فرنسا تعويض ما خسرته في العراق 

 .ران الماللي ودفع ثمن ذلك من حساب المقاومة اإليرانيةبما يمكن لها أن تحصل عليه من إي
 

المغامرة فكانت تنطلق من تصور فرنسا أن المعارضة االيرانية وبفعل الضربات  -أما دوافع هذه المحاولة
التي تلقّتها في العراق قد بدأت تلفظ انفاسها االخيرة وأنه سوف يقضى عليها نهائيا في المعادلة الجديدة 

الشرق االوسط، فلماذا ال تقوم هي بإتمام هذه المهمة وأخذ ثمنها نقداً من النظام اإليراني؟ السيما  في منطقة
قد لعبت دوراً في هذا المجال، وكان هناك تنسيق سياسي بين كبار المسؤولين » توتال«وأن شركة 

 الفرنسيين وزعماء النظام االيراني؟
 

ة سياسية اصيلة تُعبّر عن طموحات وآالم شعبها وتمثّل غير أن هذه الحسابات باءت بالفشل ألن حرك
 .تاريخ وطنها ال يمكن القضاء عليها من خالل ضربات عسكرية وبوليسية

 
عند ما هاجمت شرطتها  1987والغريب في االمر أنه سبق لفرنسا أن جّربت هذه المحاولة سابقاً في العام 

قلت عددا منهم وقامت بإبعادهم على الفور الى الغابون. اعضاء وانصار المقاومة االيرانية في باريس واعت
لكن أنصار المجاهدين في فرنسا ومختلف الدول االوروبية نزلوا وقتها إلى الشوارع وأعلنوا اإلضراب 
عن الطعام احتجاجا. وبعد أربعين يوماً من اإلضراب تحّول هذا الموضوع الى قضية ساخنة في الساحة 

للدفاع عن حقوق المجاهدين من بينهم سيدة فرنسا األولى دانييل ميتران.  فلم يكن  الفرنسية، وهّب كثيرون
 .أمام السلطات الفرنسية إّال التراجع عن موقفها وإعادة المطرودين الى فرنسا

 
 في ضوء هذه الحقائق، فإن السؤال األبرز الذي يُطرح هنا هو: لماذا جرى تكرار التجربة الفاشلة؟
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يمكنم اختصاره بالقول: إنه منطق المال والتجارة والنفط الذي بات يحكم وهو الذي يدير  الجواب على ذلك
السياسة وحتى التوجهات، ال المبادئ وال القانون وال البيان العالمي لحقوق االنسان، وال حكم القانون في 

 .بلد  مثل فرنسا التي تسّمي نفسها بلد القانون
 

ر الذي أنفقت عليها فرنسا ماليين الدوالرات خالل أكثر من عشرة أعوام وهكذا لم يأِت هذا الملف الكبي
قرارهم القاضي بمنع  2011بأي نتيجة، حيث أصدر قضاة التحقيق الفرنسيين في شهر مايو من العام 

  .تعقّب مجاهدي خلق وإسقاط تهمة اإلرهاب عنهم
في هذا الملف وتمت تبرئة جميع أعضاء تم إصدار قرار منع التعقيب نهائياً  2014وفي سبتمبر من العام 

 وأنصار المجاهدين والمقاومة اإليرانية
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  الحرب النفسية
 نماذج من الفبركة والتزوير

  اغتيال رجال الدين المسيحيين

ديرة. أُعلن عن مقتل ثالثة من القساوسة اإليرانيين، وقد ُوجدت رؤوسهم في أحد األ 1994في العام 
وجاؤوا بسيدة إلى   وسرعان ما عمد النظام إلى اتهام المجاهدين بأنهم هم الذين ارتكبوا هذه الجريمة،

ل عناصر المنظمة بقت من بأنها هي التي قامت تنفيذا ألوامر   التلفزيون تُدعى فرح ناز أنامي للشهادة
. وقد ة حول كيفية اإلعداد لهذه العمليةالقساوسة الثالثة. وتضّمنت شهادتها كما كان متوقعاً تفاصيل مفبرك

  صحيفة الحياة اللندنية. بينها آنذاكنُشر هذا الخبر مع مضمون ما قالته في العديد من الصحف، 

لكن المفاجأة التي حصلت بعد ذلك بسنتين وكشفت عن الحقيقة جاءت على هامش اتساع الصراعات 
صراع بكشف الستار عن واقع ما حدث قائالً إن الداخلية بين أجنحة النظام حين قام أحد أطراف ال

مرتَّدين عن  ألنهم كانوا«المخابرات اإليرانية هي التي قامت بالتخلّص من رجال الدين الثالثة، 
  »!ومن األقلية الدينية   اإلسالم

قانون لدفع األمم المتحدة إلى توكيل رجل ا -نظراً لغرابة طرحه بهذه الطريقة -هذا الكالم الملفت لإلنتباه
التونسي عبدالفتاح عمر وهو المسؤول المقّرر عن األقليات الدينية في العالم، بمهمة تقّصي حقيقة ما حدث، 
فقام بزيارة إيران واستطلع تفاصيل هذا الموضوع منذ البداية، و أصدر تقريراً حوله تضّمنت تفاصيله 

تعانة لنفسية ضد المعارضة، وكيف تمت اإلسكيفية قيام النظام نفسه بتدبير هذه العملية في سياق الحرب ا
لترتيب عملية اتهام مجاهدي خلق بها من خالل اإلدالء بشهادة مفبركة  -وهو فرحناز أنامي –بعميل للنظام 

  مسبقاً.

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/ef4d51dd7f32b63e8025670600411271?Opendocument 
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COMMISSION ON HUMAN RIGHTS 
Fifty-second session 
Item 18 of the provisional agenda 
 

IMPLEMENTATION OF THE DECLARATION ON THE ELIMINATION OF ALL 
FORMS OF INTOLERANCE AND OF DISCRIMINATION  

BASED ON RELIGION OR BELIEF 

Report submitted by Mr. Abdelfattah Amor, Special Rapporteur, in accordance 
with Commission on Human Rights resolution 1995/23 

...... 

 (c) Security of person  

79. During his visit, the Special Rapporteur noted the traumatism caused to the Christian 
and Protestant communities by the murder of three Protestant pastors in 1994: the Rev. 
Tatavous Michaelian, Acting President of the Council of Protestant Churches of Iran; the 
Rev. Mehdi Dibaj, Minister of the Church of the Assemblies of God; and the Rev. Haik 
Hovsepian Mehr, President of the Council of Evangelical Ministers of Iran and Secretary-
General of the Church of the Assemblies of God (see the urgent appeal of 3 August 1994 and 
the communication of 18 August 1994 addressed to the Iranian authorities by the Special 
Rapporteur in his preceding report E/CN.4/1995/91, paras. 63-65).  

80. The Special Rapporteur was able to speak freely for almost five hours at Evin prison with 
the three persons charged with murder or aiding and abetting in murder: Farahnaz Anami, 
Batoul Vaferi Kalateh and Maryam Shahbazpoor. These persons, who were interviewed 
separately, said that they belonged to the Mojahedin organization and were responsible for 
the murder of pastor Michaelian, which that organization had ordered with a view to 
striking a blow at the Iranian State, which the international community would condemn as 
being responsible for those murders. They also indicated that the murders of pastors Dibaj 
and Hovsepian had been committed by another unit of the Mojahedin organization.  

81. The authorities that acknowledged the severe traumatism caused by the murders of the 
Protestant pastors expressed regret and referred to the measures that had been taken to 
protect Christian ministers of religion. They drew attention to the investigation that had 
been undertaken concerning those murders and to the subsequent arrest and trial of the 
persons responsible, who had been sentenced to terms of imprisonment. They emphasized 
the responsibility of the Mojahedin organization, inter alia, for the assassination of pastors 
and for the bomb attack on the Mashhad mosque. They regarded those acts as a carefully 
planned conspiracy against the Iranian State and an attempt to stir up discord and 
antagonism between the ethnic and religious communities.  
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82. The Minister for Foreign Affairs emphasized the fact that, in the absence of proof, the 
international community should not hold Iran responsible and, in particular, should not 
condemn it, for those murders. He expressed astonishment at the extent of the 
international reaction to the murders of the three pastors in contrast to the attitude 
adopted towards the far more numerous murders of Muslim religious dignitaries after the 
Revolution.  

83. Some members of non-governmental bodies thought that the Iranian State, acting 
through various groups or persons, had ordered the murders of the Protestant pastors. They 
pointed out that Rev. Dibaj had been imprisoned since 1986; that an Islamic revolutionary 
court at Sari had sentenced him to death on 21 December 1993 for apostasy following his 
conversion to Christianity long ago in 1949; that the court had allowed a period of 20 days' 
grace for an appeal against its decision; and that Rev. Dibaj had been released under 
pressure from the international community that had been alerted by Rev. Hovsepian, on 13 
January 1994, even though the accusations against him had not been withdrawn. 
Concerning Rev. Hovsepian, it was pointed out that he was abducted six days after the 
release of Rev. Dibaj and that he had publicly expressed his opposition to the death penalty 
to which the latter had been sentenced. Rev. Michaelian had subsequently assumed the 
presidency ad interim of the Council of Protestant Churches of Iran, which was the body 
responsible for a community consisting partly of Muslim converts whose number was 
increasing.  

84. According to the information received, the Iranian Government had apparently decided 
to execute those Protestant leaders in order not only to bring the Mojahedin organization 
into disrepute abroad by declaring it responsible for those crimes, but also, at the domestic 
level, partly to decapitate the Protestant community and force it to discontinue the 
conversion of Muslims, which was regarded as apostasy and was therefore prohibited 
according to the Government's interpretation of Islam. It was apparently felt that those 
conversions weakened Islam and, hence, the Islamic Republic of Iran; that would explain the 
restrictions imposed in the religious field, as well as the executions of the leaders of the 
Protestant community. In particular, pastor Dibaj and his colleagues had apparently been 
executed in order not to encourage the Protestant community, through the release of 
pastor Dibaj, to continue its conversion activities.  

85. Members of non-governmental bodies also regarded the trial of the three women 
accused of the murders as a travesty of justice and indicated that those women had 
repentantly dissociated themselves from the Mojahedin organization; some even went so 
far as to say that those women were also agents of the State who had sacrificed themselves 
in the latter's interests or to whom the penalty imposed would not actually be applied or 
would not be of long duration.  
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  أساليب هذه الحرب واتساع ساحاتها

هذه الحرب ضد المجاهدين كوسيلة أساسية. وهذا » إطالعات«حّددت وزارة المخابراتبعد حرب الكويت 
لهذه  «ت التي تقف وراءها بقوله ما يؤكده البنتاغون في استعراضه ألساليب الدعاية المتّبعة والجها

الوزارة قسم لترويج األكاذيب يتولّى مسؤولية بّث اإلشاعات وشن الحرب النفسية وهي التي تُجنّد كافة 
إمكانياتها في إطار حماية إيران! ومن ضمن هذه األساليب التسلّل إلى صنوف المجموعات المعارضة 

ا الخارجية والمؤسسات التي تحمي مصالح جمهورية إيران داخل البالد وإدامة اإلتصاالت مع امتداداته
  ».اإلسالمية في أنحاء العالم

ا هو الذي يقوم بمهة ترويج م» إيران ديدبان«وجاء في تقرير البنتاغون أن الموقع األلكتروني المسّمى 
ة ى المشابهيريد النظام تعميمه من ادعاءات وفبركات بثالث لغات، إلى جانب العديد من المواقع األخر

  التي تعمل تحت اشراف المخابرات اإليرانية.

ذهب بيتركينغ مدير لجنة األمن الداخلي في الكونغرس في تصريح على هامش فشل عملية اغتيال السفير و

النظام اإليراني «بقوله:  2011السعودي في واشنطن عادل الجبير في اكتوبر/تشرين األول من العام 
  ».شنطنمكاتبهم الدبلوماسية بوا   ته الدبلوماسية باألمم المتحدة، وكذلك هنا فييستغّل الجواسيس في بعث

وقد جاء هذا التصريح واإلعتراف بعد صدور تقارير إخبارية إيرانية أشارت إلى أن الرجل المتهم بالضلوع 
تعليقاً في هذه المؤامرة عميل لمنظمة مجاهدي خلق، ثم قيام مسؤول في اإلدارة األميركية روندا شور 

من المالحظ أن هذه التقارير مصدرها الوحيد وسائل اإلعالم الرسمية اإليرانية « على مجمل الموضوع: 
ت عدا عن أن الشكوى القضائية التي صدر». التي تتمتّع بتاريخ معروف في تلفيق القصص اإلخبارية

ب اإليراني أربا -األميركيعن وزارة العدل األميركية قد تضّمنت معلومات تفصيلية حول قيام المتهم 
ً مع عصابة مخّدرات مكسيكية لتنفيذ هذه العملية لقاء مليون ونصف المليون من  سيربالتخطيط أيضا

جرى    الدوالرات، وأنه تم تحويل مئة ألف دوالر إليها من حساب مصرفي خاص بفيلق القدس. وهكذا
وط هذه المؤامرة، وفَضح محاولة إلصاق استكمال األدلّة الثبوتية على وقوف فيلق القدس وراء كل خي

  الجريمة بالمجاهدين.
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  تفجير ضريح اإلمام الرضا في مشهد

يوم  تتعّدد األمثلة التي ال تحصى على النماذج األخرى للحرب النفسية ضد المجاهدين، منها ما حصل في

يونيو، أي ذكرى انطالقة المقاومة ، (والذي صادف في ذلك العام يوم العشرين من 1994عاشوراء من العام 

عند ما تّم تفجير ضريح اإلمام الرضا في مدينة مشهد الذي يإتون  )،1981ضد نظام الماللي في العام 

عملية اإلرهابية سوى ساعة واحدة حتى سارع خامنئي لزيارته من كل مكان. ولم يمِض على هذه ال

ً إلى اإلعالن أن  ً المجاهدين بتنفيذها، وأخذ يكيل الشتا، م»هذه عملية المنافقين«شخصيا هم. ثم ئم لتهما
قامت أجهزة النظام بجلب عدد من األشخاص إلى مبنى التلفزيون لكي يشهدوا على صّحة اتهام خامنئي 

فورين المسبقة لضرب عص» الئحة اإلتهام«للمجاهدين. وهكذا برمجوا هذه العملية اإلرهابية وجّهزوا 
جاهدين ومحاولة تشويه صورتهم من جهة، وزرع الشقاق بين السنّة والشيعة من : اإلساءة للمبحجر واحد
  جهة أخرى.

  

  أعداد العمالء ومليارات خامنئي

ألف عراقي يعملون لصالح المخابرات اإليرانية وقوات القدس  32أسماء ومهّمات كشفت مجاهدي خلق 
المالكي وحتى الرجل البسيط في مختلف في مختلف المناطق والدوائر العراقية والجيش، بدءاً من مكتب 

قبل احتالل العراق وتّم تنظيمهم يومها    في إيران اإلدارات، وهم أو معظمهم من الذين كانوا يقيمون

كما كانوا في  -يتلقّون رواتبهم من طهران 2007كمعارضة. ولما عادوا إليه بعد ذلك بقوا إلى العام 
  براتي بتكليف مباشر من سلطات الماللي.ثم بدأوا بممارسة عملهم المخا -الخارج

وعلى الرغم من ضخامة هذا العدد فقد آثر المجاهدون نشر كل التفاصيل الدقيقة في مؤتمر صحفي بما 
ألف عميل( اإلسم العراقي األصلي واإلسم اإليراني) والراتب الشهري لكل  32في ذلك أسماء هؤالء الـ

لى رقم حسابه. وتّم نشر هذه المعلومات في سائر الصحف منهم، وفي أي بنك يُصرف لهم باإلضافة إ
اإليطالية بنشر تقرير مفّصل من عدة صفحات » بانوراما«العربية، والعديد من األجنبية. وقامت مجلة 

  حول هذا الموضوع.

 
10287العدد  2007يناير  27هـ  1428محـرم  09سبـت   

 ألف عميل إيراني في العراق 32مجاهدين خلق: 

  » الشرق األوسط«لندن: 
الف عراقي،  31أعلنت حركة مجاهدين خلق اإليرانية المعارضة أمس في برلين، الئحة بأسماء أكثر من 

  اإليراني في العراق، ويتقاضون أجورا من طهران. » عمالء لنظام الماللي«أكدت أنهم 
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اهدين خلق) في المانيا جواد واتهم المتحدث باسم المجلس الوطني للمقاومة االيرانية (الجناح السياسي لمج
بإرسال ماليين الدوالرات نقدا كل شهر الى «دبيران، خالل مؤتمر صحافي، الجمهورية االسالمية 

، وتهريب أسلحة إليه. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبيران قوله، ان هؤالء العمالء »العراق
هذه الالئحة السرية من هذه القوة.  ، موضحا أن حركته حصلت على»عناصر حاليا في فيلق القدس«

يلق جندهم ف«وبحسب حركة المعارضة المسلحة اإليرانية، فإن هذه الالئحة ال تتضمن سوى العناصر الذين 
  ». القدس مباشرة في ايران

وفيلق القدس حركة قريبة من الحرس الثوري، الذراع المسلحة للنظام االسالمي االيراني. وتعرض القائمة 
العربي وااليراني، لكل من هؤالء العناصر، فضال عن اسمه السري في العمليات، ورقم حسابه االسمين 

  المصرفي وأجره الشهري باللایر االيراني. 

النظام الديني اقام شبكة من االرهاب والقتل في العراق تنشط في بغداد، كما في جنوب «وقال دبيران ان 
الميركية االربعاء، ان لديها ادلة على تدخل ايران في العراق، وأعلنت االدارة ا». العراق وشماله ووسطه

مؤكدة انها ستنشر قريبا تفاصيل جديدة عن الشبكات االيرانية في العراق. وقال المتحدث باسم وزارة 
لدينا أدلة قاطعة على تورط عمالء ايرانيين في هذه الشبكات، تفيد «الخارجية األميركية شون ماكورماك 

وكانت ». ملون مع افراد ومجموعات في العراق، وان الحكومة االيرانية هي التي ارسلتهمبأنهم يتعا
» مكتب ارتباط«يناير (كانون الثاني) على  11الواليات المتحدة اعتقلت خمسة ايرانيين في هجوم نفذته في 

لميليشيات الشيعية كلم شمال بغداد، وهي تتهم النظام االيراني بامداد ا 350ايراني في اربيل على مسافة 

  العراقية باألموال والتجهيزات والتكنولوجيا.

  المجاهدين» إرهابية«محاوالت محمومة إلثبات 

على صعيد التحريض وإلصاق اإلتهامات باآلخرين، نرى أنه استمراراً لتركيزه على الحرب النفسية بعد 

أيلول /سبتمبر، مستغّالً حديث  11في هذا النهج بعد جريمة    انتهاء حرب الكويت، قد استشرس أكثر
العالم والسيما الغرب عن اإلرهاب وذيول ما حدث، فقام بتصعيد فعالياته ضد مجاهدي خلق. وكان أول 
ما أقدم عليه لفت أنظار دول الغرب نحو معلومات ملفّقة ضد المجاهدين، كإخفاء أسلحة الدمار الشامل 

ن توطئة المجاهدي» إرهابية« اع الواليات المتحدة وحلفائها بـالعراقية في معسكراتهم، تمهيداً من قبله إلقن

لقصفهم وضربهم. وظّل يواصل التركيز على هذا الجانب بهدف تمهيد الطريق نحو إدراج المنظمة في 
  .2002قائمة اإلرهاب األوروبية. وهذا ما حصل في شهر أيار/مايو من العام 

أنه لم يمض عليها سوى تسعة أيام ال أكثر، حتى  -تمبرسب 11على ذكر جريمة  -والملفت لالنتباه هنا
بنشر خبر في صحيفة هت بارول الهولندية  2001أيلول/ سبتمبر  20قامت مخابرات الماللي بتاريخ 

يبدو واضحاً أن المجاهدين هم الذين قاموا بتفجير مركز « جاء فيه على لسان عميلها المعروف كريم حقي:
، وأن منفذّه رمزي يوسف قد سبق تكليفه أيضاً بتفجير الروضة 1993ورك عام التجارة العالمية في نيوي

ولم يتوقف العميل حقّي عند هذا الحّد، بل تضّمن ». 1994الرضوية (بمدينة مشهد) في حزيران / يونيو 
ف من يقوله للصحيفة الهولندية أيضاً أن المجاهدين هم الذين قاموا بتنفيذ عملية قمع األكراد بناء على تكل

  صدام.



  

173 

 2001تشرين ثاني/نوفمبر  23   وبعد شهرين فقط من هذا الحديث، ذهب حقي إلى أبعد من ذلك بتاريخ
آن أسلحة الدمار الشامل العراقية قد تم » مهديس«وهو يقول لموقع تابع لمخابرات النظام اإليراني يُدعى 

ي محاولة من قبله للتأكيد على تصريح . وجاء كالمه هذا ف1994إخفاؤها في معسكرات المنظمة منذ العام 

  سابق مشابه صدر باسم حكومة خاتمي اّدعى الشيء ذاته.

الذي يصفه المختّصون بالشأن اإليراني بأنه » نوروز رضواني«وفي إثبات آخر لهذا اإلدعاء تحّدث  
الذريّة في  ماوية وكذلكعميل للمخابرات يقيم في ألمانيا، مبيّناً أن العراق قد أخفى أسلحته الجرثومية والكي

كهوف تحت أرض خمسة معسكرات للمجاهدين 

  وأولها أشرف، وأقام عليها حراسات مشّددة.

وتأكيداً على خبثه، أبدى استعداده للذهاب إلى 
العراق كي يُرشد وفد األمم المتحدة المتواجد 
هناك إلى أماكن وجود هذه األسلحة وغيرها 

ه سيخ أكاذيبالكثير. وفي محاولة أخرى منه لتر
في أذهان الناس والمصادر الغربية في األساس، 
إّدعى أنه مثلما هو ضّد المجاهدين فإنه أيضاً 

  «!».يُعارض النظام اإليراني 

 يلوك إمامي سعيد يتوّرع لم الهدف لهذا وتحقيقا
 رنالق تسعينات في اإليرانية المخابرات وزارة

 اعتماده المطلوب األسلوب توضيح عن الماضي
 ورةص تشويه مجال في للعمل المتفرغين أحد لىإ

 مواوتشت تنتقدوا ألن الحاجة:  له قائال المجاهدين
 أن بإمكانكم بل فحسب، وحدهم خلق مجاهدي

 الذي الوقت في %80 النظام وتشتموا تنتقدوا
 وعليه،. %20 بنسبة للمنظمة نقدكم فيه توجهوا

 باستراتيجية الوقت ذلك منذ الخطة هذه ُسّميت
80-20.  
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The Gulf War allies spared the camps of 'pro-democracy' Iranian rebels based in Iraq. 
Now they are concealing Saddam's arsenal of chemical, biological and nuclear weapons, a 
dissident says. 

 

In caverns deep beneath the Iraqi desert, an Iranian terrorist group that enjoys strong political 
support in North America is secretly harbouring Saddam Hussein's arsenal of nuclear, 
chemical and biological weapons, according to one of the movement's former leaders.  

In an exclusive interview with the Citizen, Nooruz Ali Rezvani, an Iranian national who now 
lives in Germany, outlined what he witnessed during his years as a high-level member of the 
Mujahedeen Khalq, a heavily armed guerrilla faction dedicated to the overthrow of the 
Iranian government. The organization has more than a dozen bases in Iraq, including a 
sprawling new complex near Baghdad specially built for the group by the Iraqi dictator last 
year. It also has an extensive network outside Iraq, with secret fronts around the world, 
including two downtown Ottawa businesses according to CSIS.  
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Mr. Rezvani said the mujahedeen and other terrorist groups 
are part of a massive effort, spearheaded by Saddam Hussein, 
to gather enough weapons of mass destruction to annihilate 
North America and Europe. Other reports also suggest Iraq 
has been working towards a widespread, anti-western terrorist 
campaign: Two defectors from Iraqi intelligence told The 
New York Times recently that Saddam has been training 
militants from a variety of Islamic countries in terrorist 
techniques -- including airplane hijackings -- at a secret 
government camp south of Baghdad since 1995. Mr. Rezvani 
provided the Citizen last summer with a statement and hand-
drawn maps detailing the top-secret locations of Saddam's 
arsenal of mass destruction. Following the Sept. 11 attacks in 
New York, Washington and Pennsylvania, the Citizen shared 
those documents with security officials at the U.S. Embassy, 
who are investigating Mr. Rezvani's claims.  

While intelligence experts say the organization is funded and controlled by Saddam, the 
group's members have been selling themselves to politicians in North America and Europe as 
a "pro-democracy" alternative to Iran's oppressive clerical regime. Despite the fact that the 
mujahedeen's bases are in Iraq, the group vehemently denies any connection with Saddam.  

As a result, the U.S. and its allies spared the mujahedeen's camps during the 1991 Persian 
Gulf War, providing Saddam with safe storage areas for the weapons his enemies sought to 
destroy, Mr. Rezvani said.  

"The mujahedeen have been enjoying their popularity among 
some members of the U.S. government," he said. "On account 
of this, the allied forces against Saddam Hussein's army never 
approached the mujahedeen bases. At the same time (the 
mujahedeen) ... were supporting Saddam Hussein, and since 
that time have been a great help in concealing Saddam's 
chemical, biological and nuclear weapons and missiles."  

United Nations weapons inspectors have repeatedly been 
denied access to the mujahedeen camps since April 1991, 
when the UN Security Council established the terms of the 
Gulf War ceasefire agreement. The inspectors were finally 
ordered out of Iraq by Saddam in 1998.  

"We always used to have problems with the mujahedeen 
camps," said Ewen Buchanan, public information officer for 
the United Nations Monitoring, Verification and Inspection 
Commission, known as UNMOVIC. The teams "lived in fear 
of being attacked by aircraft coming in from Iran. Part of our 
job in Iraq was to fly unannounced looking to go into sites."  

Mr. Buchanan said the mujahedeen nearly shot down UN helicopters on several occasions. 
The terrorist organization's officials demanded the UN either keep away from the camps or 
give advance warning of any intended inspections, Mr. Buchanan said. "We'd say, 'Sorry, 
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that's against our rules.' That was an ongoing problem that was never really satisfactorily 
resolved."  

Only once, in February 1992, did mujahedeen and Iraqi officials allow UN officials to inspect 
a mujahedeen camp -- the Ashraf base near Baghdad, along with an administrative office in 
the capital city. The last time UN teams asked to inspect the camps, in November 1998, Iraq 
refused, claiming it had no jurisdiction over the mujahedeen sites.  

Mr. Rezvani said that, on top of his military duties, he worked for 25 years as a photographer 
and propagandist for the mujahedeen's leaders, recording and documenting events for the 
group's archives. That position allowed him supervised access to the most sensitive areas of 
the bases, he said.  

According to Mr. Rezvani, Saddam transported his weapons by the truckload to at least five 
mujahedeen bases in Iraq, starting in the months preceding the Persian Gulf War in 1991. 
Under the supervision of the Iraqi and mujahedeen armies, missiles, bombs, chemical 
powders, poisons and related materials were stored in underground caves built beneath the 
mujahedeen's desert camps, he said.  

Typically, a hidden flight of more than 30 stairs leads beneath 
the desert surface to large weapons-storage areas, which are 
sealed with sliding doors. The doors open with an electronic 
code known only by top military aides, Mr. Rezvani said.  

"I am willing to go to Iraq," he offered, "and accompany the 
United Nations and point out the (weapons caches) from a 
close distance."  

One of the terrorist bases is so secret that only a handful of 
mujahedeen officers know about it, he said. The Seemorgh 
Base, in the northwest district of Baghdad, "is directly 
controlled by" mujahedeen leader Massoud Rajavi and his 
wife Maryam, Mr. Rezvani said.  

"During the Persian Gulf War, they transported missiles, telecommunications and the 
chemical and atomic sectors of the Iraqi army's sensitive factories here," he said.  

If true, Mr. Rezvani's declaration -- handwritten in Farsi and transcribed into English for the 
Citizen by an independent translator -- would confirm international fears that Saddam 
Hussein has continued to amass not only biological and chemical arms, but nuclear weapons 
as well.  

- - -  

The U.S. designated the Mujahedeen Khalq -- also known as the National Council of 
Resistance, the People's Mujahedeen of Iran and the National Liberation Army of Iran -- a 
foreign terrorist organization in 1997.  

Formed in 1963, the Mujahedeen Khalq began as an underground movement dedicated to 
overthrowing the former shah of Iran and installing a democratic government. Originally, the 
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movement advocated peaceful means to create a new regime that would combine a 
constitutional monarchy with West European-style socialism; its ideology is described as a 
mix of Marxism and Islam.  

The group assisted the Muslim clerics in the Islamic revolution in 1979. But the mujahedeen 
and other groups soon fell out with the supporters of the Ayatollah Khomeini, and became, as 
Amnesty International has said, a "guerrilla organization" that would join Iraqi forces during 
the Iran-Iraq war from 1980-1988.  

In 1997, the Clinton administration added the group to its official list of terrorist 
organizations. But the group had solid political support in the U.S.: More than 100 members 
of Congress denounced the decision. The politicians, Democrat Sen. Robert Torcelli the 
loudest among them, argued the mujahedeen are more freedom fighters than terrorists and 
accused the administration of making the move to court Iran.  

There is little question, however, that the organization's 30-year campaign against the Iranian 
regime has been marked by violence. And in the past, Mujahedeen Khalq attacked those it 
now claims as allies: In the 1970s, when it was fighting to overthrow the U.S.-backed shah, 
the group killed six U.S. citizens and staged a series of bomb attacks on U.S. buildings 
around the world.  

U.S. authorities say the organization has been growing rapidly in recent years, with up to 20 
bases in Iraq and an extensive overseas support structure capable of simultaneous attacks 
worldwide. Intelligence experts warn the Mujahedeen Khalq is, in fact, a clandestine army of 
Saddam Hussein's that uses its North American operations to raise money for terror and to 
spy on Western targets.  

In an interview from his home in Frankfurt, Germany, Mr. Rezvani said he kept his 
knowledge secret for years out of fear for his safety, and that of his family. He said he was 
finally moved to make the information public in the interests of world peace, which he feared 
was in imminent danger from the Iraqi-backed movement.  

Saddam Hussein has been loosely linked by some to the al-Qaeda terrorist network headed by 
Osama bin Laden, the Saudi-born multimillionaire suspected of masterminding the Sept. 11 
attacks on the U.S.  

- - -  

Mr. Rezvani's claims were met with laughter by Farzin Hashemi, a mujahedeen official who 
lives in Paris.  

"We have no connection with Saddam Hussein," Mr. Hashemi said. "There is no financial 
support from Saddam. There is no military support. There is nothing whatsoever. There is a 
political relationship and everybody knows it. The mujahedeen is recognized within Iraq as 
an independent entity. Our bases in Iraq are the equivalent of an embassy in any other 
country."  

But a videotape recently smuggled out of Iraq to the Citizen shows the Mujahedeen Khalq's 
leader, Massoud Rajavi, in a private meeting with Saddam Hussein. Another video segment 
shows a mujahedeen commander checking the contents of a truckload of supplies delivered 
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by an Iraqi official to the base near Baghdad. According to the soldier who secretly filmed 
the exchange with a mini-camera attached to his boot, it was a shipment of chemical 
weapons: At one point, the mujahedeen commander holds up a large glass container, and 
checks a boxful of smaller vials.  

Mr. Hashemi dismissed the notion that the mujahedeen are sharing weapons with the Iraqis as 
"nonsense." He said the group's bases in Iraq have never been searched because "there is no 
need for it." He added Mr. Rezvani must be working for the Iranian Ministry of Intelligence 
to discredit the mujahedeen -- an accusation routinely levelled at defectors.  

But Mr. Rezvani said he is just as opposed to the Iranian government as to the mujahedeen. 
He said he became disillusioned with the terrorist group after witnessing Saddam Hussein's 
bloody military campaigns in the early 1990s. He said that, after the Gulf War, he was 
imprisoned by Mr. Rajavi and tortured for having objected to the killing of ethnic Kurds in 
northern Iraq and Muslim rebels in the south. He eventually escaped and fled to Germany in 
1992.  

"The mujahedeen's army joined Saddam Hussein in the brutal suppression of the Kurds' 
uprising and executed ruthless attacks against the ordinary citizens of the Kurdistan region of 
Iraq," Mr. Rezvani said. "All of the victims in this region were ordinary, non-political, and 
unarmed civilians, the majority of whom were children and seniors.  

"In March 1991, following Operation Desert Storm, which had been conducted against the 
Iraqi Army to drive them out of Kuwait, forces from the mujahedeen went along and, hand-
in-hand with Saddam's Presidential Guard, handled the security arrangements for the cities of 
Karkuk, Yaghobeh, Baghdad, Najaf, and Karbala. Rajavi's mujahedeen army committed 
horrible crimes against humanity and sprayed ordinary civilians with artillery, tank, and 
machine-gun fire, in the same manner that they massacred the defenceless people in the 
Kurdistan region of Iraq."  

Mr. Rezvani was also taken aback by the extent of Saddam Hussein's stockpile of weapons of 
mass destruction. He said he personally witnessed "the transportation of chemical and atomic 
materials from the factory in the vicinity of the cities of Samara and Takrit to the Ashraf base 
near the city of Yaghobeh, in the Alazim Region, and also the transportation of 17,000 
chemical and nuclear munitions from Division 7 of the Iraqi Army to the Ashraf base."  

He also saw the "transportation of chemical materials in special drums with a capacity of 
perhaps more than 100 litres or kilograms, as well as 200-litre drums from the vicinities 
around Baghdad to the personal base of Mr. Masoud Rajavi in Abughoraib and also Rajavi's 
protected base in the Hamed Alhossein region, which is located in the northwestern sector of 
Baghdad."  

There was "transportation of chemical ammunition and materials in the southern region of 
Iraq to Rajavi's mujahedeen army in the vicinity of the city of Alkot, and also the expert 
concealment of Saddam Hussein's advanced missiles and chemical and nuclear weapons in 
70 vehicles of the mujahedeen army: Each of these were concealed in a remote region, in the 
palm woods, and the following night were transported to another unit. Of course, they were 
guarded by the mujahedeen army in the vicinity of the Ashraf Base."  

- - -  
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At his office in Paris, Mr. Hashemi was quick to dismiss Mr. Rezvani's claims.  

"Ali Rezvani is a member of the Iranian Ministry of Intelligence. I think he has been 
providing a bunch of lies," Mr. Hashemi said before even hearing Mr. Rezvani's claims.  

He may have already heard about Mr. Rezvani in Mojahed, the terror group's internal 
publication, where he is regularly denounced as an enemy. The magazine, published in 
Baghdad, hits newsstands every Tuesday and is sold around the world, including at a store in 
Centretown that CSIS sources claim are a front for the organization.  

Mr. Hashemi said Mr. Rezvani and other former members of the group are paid to spread 
false and damning reports about the mujahedeen. "They would do anything, pay any money 
to do something against the mujahedeen. ... The Ministry of Intelligence told them, 'You are 
even allowed to go out and criticize us,' the Iranian regime, in order to cover up their true 
face."  

He said even the U.S. government is involved in the plot, claiming the Americans initially 
agreed to list the mujahedeen as a terrorist organization as part of negotiations in its 
controversial 1985 deal with Iran to win the release of American hostages in Lebanon.  

"It has been a political game going on for many years," he said, adding that the U.S. State 
Department has continued to classify the mujahedeen as terrorists to curry favour with Iran.  

Asked why, then, the Iranian regime also appears on the U.S. list of states that sponsor 
terrorism, Mr. Hashemi said, "That's all part of the game."  

Mr. Hashemi scoffed at Mr. Rezvani's claims that the mujahedeen torture and murder 
dissenters: "We don't want to keep anybody who doesn't want to be there. There is no use for 
them. It is a voluntary army."  

Mr. Hashemi claimed he had "documents to prove" the hidden agenda of the mujahedeen's 
critics, but failed to provide that evidence.  

But Elahe Hicks believes Mr. Rezvani's chilling stories. Ms. Hicks, a veteran researcher for 
the Middle East and North Africa Division of Human Rights Watch, a respected international 
watchdog based in New York City, met Mr. Rezvani and 11 other disillusioned mujahedeen 
warriors at a hotel in Cologne, Germany, in 1997.  

Ms. Hicks, who was born in Iran, said Mr. Rezvani contacted her agency shortly after he fled 
Iraq to report human rights abuses and the storage of weapons of mass destruction at the 
mujahedeen's camps in Iraq. When they met, Mr. Rezvani gave her boxes of documents he 
and others had managed to smuggle out of Iraq.  

"He was a high-level personal photographer, sort of in charge of their press," Ms. Hicks said. 
"He showed us many documents, mainly about the abuse and torture of those who wanted to 
leave the camps. His claims seemed genuine and legitimate."  

"There is a real concern about the mujahedeen," she said. "They are involved in killing 
civilians. We wanted very much to follow up on Mr. Rezvani's claims. When we tried to do 
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our own independent research, Iraq wouldn't let us. The mujahedeen ... are being supported 
by the Iraqi government."  

After a media interview in which she criticized the mujahedeen, Ms. Hicks said, "I got many 
calls threatening me, from all over the world. They have been very verbally abusive of us 
whenever we criticize them."  

Intelligence experts also find Mr. Rezvani's story believable. Dave Harris, former director of 
strategic planning for CSIS, Canada's security and intelligence agency, called Mr. Rezvani's 
information "credible. I think there is a considerable and ever-increasing risk that (Saddam 
Hussein) has acquired nuclear weapons and would use such weapons against the West, 
specifically the U.S., Canada and Europe," he said.  

As for the possibility of a connection between Saddam and Mr. bin Laden, "it's almost a no-
brainer because bin Laden is clearly bent on using every possible route to destroy the West," 
Mr. Harris said. "Here you have a confluence of interest between Saddam and bin Laden, and 
no constraint on a moral, ethical or other level."  

John Thompson, director of the MacKenzie Institute, a 
Toronto-based think tank that studies terrorism trends, has 
been done extensive research on the mujahedeen over several 
years.  

"They more or less operate out of Saddam Hussein's hip 
pocket, that's for sure," he said. "And of course, Saddam 
Hussein has had several years without UN inspections, so he's 
pretty well able to do as he pleases. What (Mr. Rezvani) says 
is entirely possible."  

Mr. Thompson says it's possible but "unlikely" Mr. Rezvani 
is a spy for the Iranian regime, as the mujahedeen claims. 
"This is a theological group and the first thing they do is say 
that their opponents are always dead wrong and must 

obviously be in the pay of the enemy."  

Mr. Hashemi's statement that "there is no connection whatsoever" between Saddam Hussein 
and the mujahedeen is absurd, Mr. Thompson said. "You don't operate in Iraq without being 
associated with Saddam Hussein," he said, adding the union likely includes bin Laden's 
network, too.  

"If you asked me to write down a list of five countries that have been supporting the al Qaeda 
network, I'd certainly say that Iraq should be on that list. Saddam Hussein is the sort of 
person that bin Laden normally has problems with. He's a secularist ruler who has killed a lot 
of Muslims. On the other hand, the enemy of my enemy is my friend, and making common 
cause seems entirely possible."  

Iraq's government denied involvement in the Sept. 11 attacks that killed thousands of 
civilians at the World Trade Center and Pentagon and on a hijacked plane that crashed in 
Pennsylvania.  
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But intelligence reports say Mohamed Atta, one of the hijackers who slammed a jetliner into 
the World Trade Center, met with an Iraqi diplomat in the Czech Republic on several 
occasions last year.  

Other circumstantial evidence exists. Ramzi Yousef, the convicted mastermind of the 1993 
World Trade Center bombing, entered the U.S. with an Iraqi passport. His co-conspirator, 
Abdul Rahman Yasin, fled to Iraq to avoid prosecution. Mr. Yasin's name is on the list of 
alleged terrorists whose assets were frozen by the U.S. government after Sept. 11, 2001.  

Many U.S. government officials and analysts advocate a broad campaign against terrorism 
that would include military action against Iraq. They suspect Iraq was directly involved in the 
attacks and fear Saddam Hussein will make his weapons of mass destruction available to 
terrorists such as Mr. bin Laden.  

Even if he doesn't, a recent report by the two Iraqi defectors about a secret terrorist training 
camp at Salman Pak near Baghdad is chilling: According to the defectors, one of whom was a 
lieutenant general and a top intelligence officer, Islamic militants from countries throughout 
the Mideast are trained there in a variety of terrorist techniques, including simulated 
hijackings in a Boeing 707 fuselage set up in the camp. However, U.S. intelligence agents say 
they doubt the Sept. 11 hijackers had been trained at the camp.  

"We were training these people to attack installations important to the United States. The 
Gulf War never ended for Saddam Hussein," the former lieutenant-general told The New 
York Times. "He is at war with the United States. We were repeatedly told this."  

The defectors also said Iraqi scientists were producing biological agents in the camp.  

- - -  

Since the Sept. 11 attacks, the U.S. has renewed pressure on Iraq to allow UN inspectors into 
the country again. Calling Saddam Hussein "an evil man," U.S. President George W. Bush 
issued a stern warning last month.  

"We know he's been developing weapons of mass destruction," Mr. Bush said. "And I think 
it's in his advantage to allow inspectors back into his country to make sure that he's 
conforming to the agreement he made, after he was soundly trounced in the Gulf War. We're 
watching him carefully."  

In response to critics pressing for the U.S. to lift sanctions imposed upon Iraq, former 
president Bill Clinton argued last year Saddam Hussein still supported terrorism, pointing to 
the headquarters the Iraqis built in 1998 for the mujahedeen. U.S. satellite photographs show 
the complex in the city of Faluja, 60 kilometres west of Baghdad, covers more than six square 
kilometres. Finished in 2000, the vast site is believed to include lakes, farms, barracks and 
administrative buildings that can accommodate 3,000 to 5,000 people. White House officials 
said the Iraqis had used profits from the illegal sale of oil to construct the base.  

Mr. Clinton stood firm about the sanctions, which are to be lifted only after UN inspectors are 
allowed unlimited access to Iraq. But, until Sept. 11, world opinion had been softening: Last 
year, Canada's federal government sent $1 million in humanitarian aid to Iraq -- the first 
direct government assistance since the embargo was imposed.  
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Meanwhile, the mujahedeen have been expanding their operations in the West: In Canada and 
the United States, the group's activities have been widespread and "well organized" for many 
years, according to the U.S. State Department.  

Disassociated members say the organization's international strategy is simple and effective: 
Take refuge, recruit, raise money, lobby sympathetic government officials and spy on 
potential Western targets.  

Two days before Christmas 1999, Canadian authorities quietly arrested a mujahedeen 
military commander in an apartment across the street from the new U.S. Embassy. Mahnaz 
Samadi entered Canada illegally in November 1999 via the U.S. through a border crossing in 
Vancouver. It is believed she held secret meetings with several members of the militant group 
in Vancouver, Montreal and Ottawa before her arrest.  

Ms. Samadi, who trained female fighters of the Mujahedeen's National Liberation Army at 
the Ashraf camp near Baghdad, was granted refugee status in the U.S. in 1996, but did not 
reveal her ties to the terrorist group when she applied. She was deported from Canada in 
April 2000 to the U.S., where she was held in prison until pressure from sympathetic 
members of Congress helped win her release. She reportedly returned to Baghdad after being 
deported from the U.S.  

Earlier this year, seven suspected mujahedeen members were charged in Los Angeles with 
raising more than $1 million to fund terrorist activities abroad. According to the FBI, most of 
the money was solicited from travellers at Los Angeles International Airport and sent to 
mujahedeen bank accounts in Turkey.  

In an effort to distance themselves from that campaign, current members insist they are anti-
terrorist, and present themselves to politicians as an alternative to the Iranian government.  

But intelligence agencies are watching the organization closely: The two Ottawa businesses, 
as well as a senior Bell employee and an Ottawa taxi driver, are under CSIS surveillance.  

  
  

  

  مجاهدي خلق سحقوا األكراد؟!

قت بهذا الركب وكتبت مقاال في صفحة كاملة ضد مجاهدي خلق وخّصصتها صحيفة الحياة التح
بتصريحات وكالء وزارة المخابرات اإليرانية بأن مجاهدي خلق قاموا بسحق األكراد في أعقاب عمليه 

 تحرير الكويت
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 تدريب النساء المجاهدات للقيام بعمليات إرهابية في كربالء!

اإلرهاب البريطانية واألوروبية ، خشي النظام اإليراني أن يؤدي  بعد شطب إسم مجاهدي خلق من قائمة
ذلك إلى شطبهم من القائمة األميركية أيضا ، فعمل قصارى جهده لكي يُثبت لألميركان بشتى الوسائل أنهم 

  مازالوا يمارسون اإلرهاب .

 نظرا ألن المجاهدينولما كانت فرص نجاحه في هذه المحاولة صعبة المنال في تحقيق ما يصبوا إليه ، 
، فلم يجد غير اعتماد أقصى أساليبه المعتادة في  2001قد أوقفوا عملياتهم العسكرية منذ صيف العام 

اإلحتيال وتزوير الوقائع إنطالقا من طبيعته التي تؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة ، مهما كانت هذه الوسيلة 
خدام إحدى وسائله القديمة القائمة على تصدير خبر مزيف بشعة وأبعد ما تكون عن الحقيقة . فعمد إلى است

، ثم إعادة استيراده على اعتبار أنه حقيقة ومن مصدر خارجي . وهكذا قام بتسويق خبر "سري" يّدعي 
أن المجاهدين يقومون بتدريب النساء في معسكر أشرف من أجل القيام بعمليات انتحارية في مدينة كربالء 

!  

ظام يتمحور حول إقناع األجهزة األمنية األميركية قبل غيرها بما يريد ترسيخه في ولما كان سعي الن
ـ باعتبارها  األذهان من وراء هذا التسريب فقد عمد إلى تمرير خبره الملفّق إلى أجهزة األمن العراقية أوال ـ

الفعل حيث صديقة لألميركان ــ كي تعمل بدورها على إيصاله إلى الهدف المرتجى . وهذا ما حصل ب
قامت األجهزة األميركية بعد استالمها هذا الخبر الوارد من تابع موثوق ،على تحويله إلى المحكمة التي 

  كانت تنظر في دعوى أقامها المجاهدون ضد إدراجهم في قائمة اإلرهاب .

اره باعتبوهكذا اعتمدت هيئة المحامين التي تمثل الخارجية األميركية ضد المجاهدين على هذا الخبر ، 
أحدث دليل على أن استمرار ممارستهم لإلرهاب ، وباعتبار الوزارة المرجع الرسمي المناط به كل ما 

، بينما لم يكن بإمكان المجاهدين في المقابل تفنيد هذه التهمة ألنها    يتعلق بقائمة اإلرهاب موضوع القضية
  ري.لم تكن معلنة وال معروفة من قبلهم نظرا إلدراجها في ملف س

http://wwww.alforattv.net/index.php?show=news&action=article&id=47444 

 
 محکمة امريکية تکشف عن تدريب الفتيات في معسکر اشرف لهجوم انتحاري علی کربالء المقدسة

56م | مرات القراءة:  2:09 - م14/08/2010  
 

 
  

کشفت محکمة االستئناف االمريکية في قرارها حول منظمة مجاهدي خلق عن تدريب الفتيات في معسکر اشرف لشن هجمات 
  انتحارية داخل مدينة کربالء المقدسة.

شؤون منظمة مجاهدي خلق  وأفاد مراسل الجوار أن محمد جواد هاشمي نجاد االمين العام لمنظمة هابيليان (المتخصصة في
أما التقارير االمريکية تؤکد علی  2001اإلرهابية) أكد على خلفية نشر هذا الخبر: المنظمة تدعي انها ترکت العنف عام 

  إستعداد هذه الزمرة إلجراء عمليات إرهابية ألنها لم تلقي السالح تطوعا ً.

  الضبط أن منظمة خلق مازالت قادرة علی تنفيذ عمليات إرهابية.وقال هاشمي نجاد في حديث له مع وكالة فارس: نحن نعرف ب

و قال :  1059 - 09هاشمي نجاد اشار إلی الحملة االعالمية التي روجت لها منظمة خلق حول قرار المحکمة المرقم 
ن ظمة حتی تتمکالمحکمة ابلغت الخارجية األمريكية ان تعرض الوثائق السرية التي تتحدث عن جرائم مجاهدي خلق إلی المن

  من الدفاع عن نفسها.
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هاشمي نجاد اضاف : الخارجية االمريکية لديها نوعان من الوثائق ، الوثائق المصنفة بالسرية و الوثائق غير السرية و 
  اصدار الحکم جاء بناءا علی الوثائق غير السرية.

ن مجاهدي خلق الخروج من قائمة الجماعات الملفت للنظر هو ان القرار الصادر يؤکد اکثر من مرة علی انه ليس بإمكا
اإلرهابية استنادا إلی الوثائق السرية و لکن بکل لألسف فقد وقعت غالبية الصحف في فخ منظمة خلق دون أن تقرأ النص 
االصلي للقرار الموجود علی موقع الخارجية االمريکية و اعتبروا ان القرار يعني الزام الخارجية برفع اسم المنظمة من 

  القائمة .

  14يذکر ان الخارجية االمريکية جددت االسبوع الماضي سمة اإلرهاب لمنظمة مجاهدي خلق االيرانية للعام الـ 

  

  

  تمهيد األرضية للهجوم القاتل على المجاهدين في العراق

حسبما ماللي، سائرين في فلك ال   طالعتنا األنباء المنشورة في يومين متتالين وعلى لسان مسؤولين عراقيين
(أي حوالي  1434ذوالقعدة  20هو مثبّت بالتاريخ الهجري في وثائق وأجهزة النظام، بتصريحيين في يوم 

) يتعلّقان بموضوع واحد يجري طرحه ويريدون التركيز عليه جاء فيهما 2013شهر آب/أغسطس 
اق ى أرض العرإن وجود مجاهدي خلق عل«بالترتيب قول النائب عن ائـتالف دولة القانون رياض غريب 

». على أمن البلد يمثّل خطورة  نظام صدام، وهو  بأيام سوداء من تاريخ العراق في زمن  الشعب  يُذّكر
ظمة ال مستقبل لهذه المن«وصاَحبَه في اليوم نفسه قول النائب عن كتلة التيار الصدري إيمان الموسوي 

عراق، ولم يبق إّال عدد قليل يدعمها طردها من ال  على وشعبي اإلرهابية التي أصبح هناك إجماع سياسي
  »!النظام السابق من يريدون العودة لعهد

من الشهر ذاته بتصريحين آخرين يُصبّان معاً في سياق واحد  23كما طاَلعتْنا األنباء بعد يومين أي في 
توفة تقف مك الحكومة العراقية لن«أيضاً، جاء في أولهما قول النائب عن دولة القانون بهاء جمال الدين أن 

و جاء في اليوم نفسه نشر ». األيدي أمام ممارسات عناصر هذه المنظمة أثناء تواجدهم في العراق
لعراق هل بقاء المجاهدين في ا«تصريحات ومواضيع عديدة تتساءل (بالصدفة!) وفي صيغة واحدة تقريباً: 

 . فالذي يدقّق«!»ية اإلسالميةمعادياً للجمهور بعد اإلطاحة بنظام صدام لصالح أي شخص حتى ولو كان
في قراءة كل تصريحين صدرا معاً وفي سياق واحد يرى أنه موعز بهما لغرض في نفس سيّد العراق 
وحاكمه في هذه األيام. وهذا ما كان قد أفصح عنه تقرير صادر عن كل من الكونغرس ووزارة الدفاع 

ة المخابرات اإليرانية وأساليب عملها، حول نشاطات وزار 2012األميركية في كانون األول/ديسمبر 

ترى الحكومة اإليرانية أن مجاهدي خلق يشّكلون أكبر خطر عليها، وأن إحدى المسؤوليات «حيث قال: 
الرئيسية لوزارة المخابرات تنفيذ عمليات سريّة ضدهم، ورصد وتصفية أعضاء هذه المنظمة. فهذه الوزارة 

ول عن فعالية تصدير الحرب النفسية ضد أعداء الجمهورية لها قسم الختالق األكاذيب وهو المسؤ
  ».اإلسالمية؛ من خالل التسلّل إلى المجموعات المعارضة داخل البالد وخارجها

    

  تغليب المصالح يفرض الصمت على الموبقات
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، حين قام موفّق الربيعي مستشار األمن 2009مثال ذلك، ما حدث مع سّكان مخيم أشرف في أوائل العام 
الوطني لرئيس وزراء العراق ووزارة حقوق اإلنسان بإجراء مقابالت شخصية مع كل واحد منهم على 
انفراد وفي موقع تابع للجيش العراقي، مضمونها ترغيبي احتيالي يتلّخص بتقديم وعد رسمي لكل منهم 

وروبية في أن يجري تسفيره إلى الدول األ» صدق«بأنه إذا ما انفصل عن المجاهدين وتعاون معهم بـ
غضون أسبوع أو إثنين، وتطمينهم إلى أن وزارة المخابرات سوف تضمن تنفيذ هذا الوعد لكل من 

آنها قادرة على فعل ذلك بطريقة سّرية  -أمام الحاضرين كشهود -ستضمن الوثوق به منهم. كما تؤكد لهم
صحهم بكيفية التعامل من وغير مكشوفة (أي غير قانونية)، وأنها ستزّودهم بجوازات سفر مزّورة وتن

  أوجهه المختلفة والسيما في المطارات لحظة وصولهم إليها!َ 

  

  »مجاهد«تزييف نشرة 

القيام بطباعتها وتسويقها، الناطقة باسم المنظمة ومن ثم » مجاهد«قام النظام عدة مرات بتزييف نشرة 

الواسعة التي طالت أعضاء وأنصار  وهذا ما حصل أكثر من مّرة إحداها إقدام النظام بعد حملة االعتقاالت
وعلى رأسهم السيدة مريم رجوي على إصدار نسخة   2003حزيران/يونيو  17المقاومة اإليرانية في 

حزيران، بهدف إكمال الضربة الفرنسية وتكريس  18في اليوم التالي أي » مجاهد«مزّورة من صحيفة 
 تنفيذا التفاق مخز وسري في دوبي،«الرئيسي: حيث أعلن في مانشيتها  فكرة إنهاء قيادة مجاهدي خلق،

ب الحر   مدى براعة وبشاعة  وللوقوف على  ».سلّمت الواليات المتحدة زعيم المقاومة اإليرانية للماللي
رد ننقل تاليا ترجمة هذا المانشيت بالصيغة التي و  يشنّها نظام الماللي ضد المقاومة اإليرانية  النفسية التي

  : فيها

الماللي ــ مصاصي الدماء ــ وعقب المظاهرات الواسعة   نظام  الحتجاجات الشعبية ضدعقب اتساع ا«

"الموت للقائد .. إستحِ خامنئي واترك السلطة"،بدأت المقاومة اإليرانية   التي قام بها الطلبة رافعين شعار
انونية على المقرات الق حيث قامت الشرطة الفرنسية بشّن هجوم  خارج البالد تتعّرض إلى هجمات.

 150جرى اعتقال أكثر من   فيها   لمجاهدي خلق في ضاحية مدينة باريس. وبعد نهب األموال الموجودة
ما وتم إيداعهم في السجن. ك الجمهورية المحبّبة للشعب اإليراني األخت مريم رجوي  شخصاً بينهم رئيسة

عود األخ مس   م المقاومة اإليرانيةشنّت القوات األميركية الليلة الماضية في العراق هجوماً على مخبأ زعي
رجوي. وبعد اعتقاله وبرفقته ستة أشخاص آخرين من قادة مجاهدي خلق تم نقلهم إلى مكان مجهول ، إذ 

مع   تنوي الحكومة األميركية فتح مفاوضات مع الماللي المجرمين من أجل مبادلة زعيم المقاومة اإليرانية
  »رانأحد قادة جماعة القاعدة الموجود في إي

وحرص النظام في عملية تزويره هذه اإلبقاء على شكل وباقي محتويات الصحيفة األصلية من مواضع 
على حالها، إلى درجة أنه لم يكن من الممكن بالنسبة لغير المّطلع والمتفّهم جيداً لمواقف المجاهدين أن 

  ادر عن مجلسها الوطني.يكتشف هذا التزوير الذي سارعت المقاومة اإليرانية إلى فضحه في بيان ص
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» اإلبداع«وعلى شاكلة هذا 
التزويري الرسمي الفريد من 
نوعه، سبق للنظام اإليراني أنه 

إحدى أعداد  1993زّور في العام 
الصادرة باللغة » مجاهد«صحيفة 

العربية، وهو ما جرى الكشف 
عنه خالل لقاء تّم بين المسؤولين 

األردنيين ورئيس لجنة الشؤون 
ة في المجلس الوطني الخارجي

للمقاومة اإليرانية، عند ما قّدم 
هؤالء المسؤولين له نسخة كانت 

قد وصلتهم من قبل السلطات 
اإليرانية وتتضّمن مواضيع ضد 
الحكومة األردنية. وعند مقارنة 
هذه النسخة مع النسخة األصلية 

تبيّن أن » مجاهد«لنفس العدد من 
كل المواد موجودة فعالً في 

ن ، باستثناء موضوع النسختي
واحد وهو المتعلّق باألردن الذي 

جرى إنزاله في النسخة المزّورة 
بدل موضوع آخر، مع إبقاء 
موادها األصلية كاملة كما هي، في 

  محاولة سخيفة تّم فضحها بعد أن كانت تستهدف تأليب األردن على المجاهدين.

    

  رشاوى وتهم بالقتل الجماعي والفردي

إلى كندا، لم يتوقف األمر عند حّد التزوير المفضوح، بل وصل إلى حّد دفع مبالغ كبيرة  ... ومن األردن
لنشر مواضيع تُسيء إلى المجاهدين. وهذا ما كشف النقاب عنه الباحث الكندي جون تامبسون في 

اء قبقوله أن السفارة اإليرانية في بالده قد طلبت منه نشر تقرير ضد مجاهدي خلق ل 2010تموز/يوليو 
» وتورنت«حصوله على ثمانين ألف دوالر، إّال أنه رفض هذا العرض وأّكد في تصريح له إلى صحيفة 

  أن إيران تستهدف وصف المجاهدين كمنظمة إرهابية.
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  مجاهدي خلق كانوا قتلة ندا آقا سلطان!

ار منظمة ت أنظوكمثال على محاولة إلصاق تهم القتل الفردي بأبرياء، التغيب عن ذهننا قضية أخرى لفت
العفو الدولية وتتعلق بمقتل الشابة اإليرانية، ندا آقا سلطان في الشارع العام على أيدي أفراد الحرس 

احتجاجاً على نتائج  2009حزيران/يونيو  20الثوري ومرأى المواطنين اإليرانيين أثناء تظاهرهم في 
هذا ما استنكرته منظمة العفو الدولية وأوردت االنتخابات التي نّصبت أحمدي نجاد رئيساً لوالية ثانية، و

تفاصيل عّما أعقبه بالنسبة لتعذيب خطيب المغدورة ندا ويُدعى كاسبين ماكان إلجباره على اإلدالء 
باعتراف يتهم فيه مجاهدي خلق بارتكاب هذه الجريمة. ولما لم يرضخ لمطلبهم زّجوه في السجن لعدة 

  ولية عن حقيقة القاتل الحقيقي.أشهر إلى أن كشفت منظمة العفو الد

يذكر هنا أنه قبل اللجوء إلى محاولة لصق الجريمة بمجاهدي خلق، حاول النظام إلصاقها بآخرين أيضاً 
، ثم بريطانيا وفرنسا وإذاعة البي بي سي أيضاً! ولما لم يفلح في ذلك لجأ إلى »الشيطان األكبر«كعمالء 
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تراف من خطيبها بفعل التعذيب في سجن ايفين، وكل هذا في إلصاقها بمجاهدي خلق من خالل أخذ االع
الوقت الذي كان معلوماً أن قاتلها الحقيقي يُدعى عباس كارگر جاويد، وهو ما كشفته منظمة مجاهدي خلق 
ونشرت صورته وبطاقته الشخصية. كما أكد عدد من المواطنين المتواجدين وقتها في الساحة هوية القاتل، 

لحظات األخيرة التي سبقت وفاة نداء في مقاطع فيديو بدءاً من لحظه إطالق الرصاص على وتّم التقاط ال
  صدرها.

    
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/neda-agha-soltan-murder-witness-risk-torture-tehran-prison-

20090904 
 

NEDA AGHA SOLTAN MURDER WITNESS AT RISK OF TORTURE IN TEHRAN 
PRISON 

 

 
Neda Agha Soltan was shot dead in Tehran on 20 June 2009, during a 
protest following Iran's disputed presidential elections 
© APGraphicsBank 

 

4 September 2009  

Caspian Makan, the fiancé of Neda Agha Soltan, a young woman killed 

in the recent protests in Iran, has been held in detention since 26 June, 

after he made a statement linking her murder to the pro-government 

Basij militia. 

 

Currently held in Evin Prison in Tehran, Caspian Makan is reported to have told his family that if he signs a 

"confession" saying that the People's Mojahedeen Organization of Iran (PMOI), a political body banned in Iran 

since 1981, killed her, then he may be released. 

 

Amnesty International said it fears he may be forced to sign such a "confession" under torture or other ill-

treatment, given the pattern of human rights violations in Iran following the election. The organization said that he 

may be a prisoner of conscience, held for peacefully exercising his right to freedom of expression. 

 

Neda Agha Soltan, 27, was killed on 20 June in Tehran. She was shot as she and three companions, including 

Caspian Makan, were leaving one of many demonstrations that took place following Iran's disputed presidential 

election on 12 June. While other demonstrators were trying to help her, a man with a mobile phone camera 

filmed her dying moments. The video footage was widely circulated on the internet and became a symbol of the 

unrest that developed in Iran. 

 

In an interview with BBC Persian TV on 22 June, Caspian Makan said that "Eyewitnesses and video footage […] 

clearly show that probably Basij paramilitaries […] deliberately targeted her". It later emerged that a member of 

the Basij militia, a state security body under the command of the Revolutionary Guard, incriminated himself by 
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exclaiming after her shooting that he did not mean to kill her. Caspian Makan was arrested at his home in Tehran 

four days later. 

 

President Mahmoud Ahmadinejad is reported to have described Neda Agha Soltan's death as "suspicious". On 

29 June he wrote to the Head of the Judiciary requesting that an investigation be undertaken into it. 

 

However, in the days following her killing, a number of government officials made statements denying that the 

state security forces were involved in her death and, in some cases, blamed others. 

 

Ayatollah Ahmad Khatami, a representative of the Supreme Leader, stated in Friday prayers at Tehran University 

on 26 June that the evidence showed that the protesters themselves killed her and did so as a way of making 

"propaganda" against the system. 

 

The authorities have since intimidated Iranians who have spoken out about the killing. Chief of Police, Brigadier 

General Ahmadi-Moghaddam, is reported to have told a press conference on 30 June that the Iranian police and 

Ministry of Intelligence had issued an international arrest warrant via Interpol for the arrest of Dr Arash Hejazi, a 

doctor who tried to save Neda Agha Soltan's life at the scene and who spoke publicly about what he witnessed to 

international news media. The warrant accused Dr Arash Hejazi of spreading misinformation about the killing and 

thereby "poisoning the international atmosphere" against the Iranian government. Dr Arash Hejazi, as well as the 

TV journalist who interviewed Caspian Makan, have both left Iran, fearing for their safety. 

 

The Iranian authorities are reported to have harassed and intimidated Neda Agha Soltan's family and other 

mourners after her death. Before burying her in Behesht-e Zahra Cemetery, in a section apparently set aside by 

the authorities for those killed in the unrest, her family were said to have been told by the authorities to ensure 

that no mourners other than family members attend the burial. They were threatened with unspecified 

punishment if they did not comply. 

 

The authorities were also reported to have issued a ban on collective prayers for Neda Agha Soltan in mosques. 

When Agha Soltan’s family and other mourners tried to hold a commemoration service for her at Niloufar mosque 

in Abbas Abad, they were interrupted after 10 minutes by about 20 Basij paramilitaries, who entered the mosque 

and dispersed the attendees. 

 

Amnesty International has called on the Iranian authorities to take immediate steps to protect Caspian Makan 

from torture or other ill-treatment while in detention and, in particular, to ensure that he is not forced to sign any 

"confessions" under such treatment. 

 

The organization has urged that Caspian Makan be given immediate access to his lawyer, family and any 

medical treatment he may need. It has also called for his immediate and unconditional release unless he is to be 

charged with a recognizable criminal offence.  
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أيلول/سبتمبر  7بتاريخ » جمهوري إسالمي«الفرية الكبرى التي اّدعاها النظام وكتبت عنها صحيفة 
ئيس الوزراء النرويجي بتهريب المخدرات! وكيف أن الشرطة ، حول توّرط المجاهدين مع ر1995

  .وقامت باعتقاله» المنافقين«النرويجية قد عثرت على خمسة كيلوغرامات من الهيرويين بحوزة أحد 

يبدو أن الحكومة النرويجية قد وافقت على إدخال الهيرويين من «وفي فبركتها لهذه الفرية قالت الصحيفة 
ل إشراك بعض وجوه الحزب اإلشتراكي الديمقراطي باألرباح، من أجل تحقيق أهداف قبل المنافقين مقاب

  ».حزبية تأتي في مقدمتها دعم معاركهم اإلنتخابية

  

  مجزرتا حلبجة ومكة وغيرهما: أكاذيب االتهام

(أي بعيد انتهاء الحرب اإليرانية  1988معروف أن المجزرة التي وقعت في حلبجة بكردستان العراق عام 
العراقية) قد أّدت إلى قتل عدد كبير من المواطنين نتيجة استخدام سالح الغاز الكيماوي، وأنها كانت من 
أبشع األحداث التي وقعت إبان هذه الحرب وما اكتنفها من تبادل االتهامات. وقد بدأ سيناريو هذه االتهامات 

ة إلٔى العراق، رغم تأكيدات العراق الذي طال أمده عندما وّجه النظام اإليراني مسؤولية هذه المجزر
مسؤولية نظام الماللي عنها وقوله إنه استخدم هذا السالح للتغطية على انسحابه من    المعّززة بأدلّة عديدة

  هذا المدينة. وهذا ما تحدثت عنه حتى بعض وسائل اإلعالم األميركية باألدلّة المؤيدة لهذا االتهام.

التهامين المتبادلين، فاجأَنا النظام اإليراني بمحاولة رمي الكرة نحو طرف إزاء وقوف العالم أمام هذين ا
ثالث ألجل تبرئة نفسه من خالل محاولته إقناع لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين أثناء 

ً    محاكمته بأن هذه المجزرة . ، وإنما من فعل مجاهدي خلق«!»ليست من فعله وال من فعل العراق أيضا
 »آر تي«وهذا ما كشفه الحقاً أحد أعضاء هذه اللجنة وهو المحامي إيمانويل لودوو في مقابلة له مع قناة 

  لقد دعيت من قبل السفير االيراني إلي دار السفارة «بقوله نصاً: 2005أيلول/سبتمبر 27الفرنسية بتاريخ 

صدام لم يقصف األكراد كيماوياً،  وقال لي (أثناء ذلك) دعنا نتفق على هذا الموضوع : نحن سنقول إن
وأنتم تؤكدون أن االيرانيين لم يقصفوهم أيضاً. ولدينا وثيقة نريد أن نزّودكم بها تُثبت أن مجاهدي خلق 

فعلوها. وهكذا سوف نتفق على مذنب مشترك واحد... وبهذا نكون قد حافظنا على ماء وجه    هم الذين
  »الطرفين (العراق وإيران)، فما رأيكم؟

باإلضافة لهذا الكالم أّكد رئيس هيئة الدفاع عن صدام حسين المحامي خليل الدليمي هذه الواقعة في مقابلة 
له مع قناة ابوظبي بقوله أن رجاالت النظام اإليراني قد عرضوا على عدد من أعضاء هيئة الدفاع في 

» ية نتالعرب«ي أيضاً في حديث لـباريس رشوة بمئة مليون دوالر لقاء تمرير هذه الكذبة. كما أكّد الدليم
أنه يمتلك وثائق تؤكد بشكل قاطع أن الذي ضرب حلبجة هو الجيش اإليراني، وأن غاز السيانيد الذي 
استعمل ال تملكه أي دولة أخرى في الشرق األوسط. وتحّدث عن قيام المخابرات األميركية بإرسال فريق 

أنه كان مسؤوالً في الشرق األوسط وإيران. وقد قام بأخذ عينات بقيادة جنرال لم يُِرد اسمه، واكتفى بالقول 
من تربة المنطقة ومزارعها والمصابين بالغاز وقايم بتحليلها، فتبيّن له أن غاز السيانيد هو المستعمل في 
الوقت الذي يُعرف فيه أن العراق ال يمتلك هذا الغاز. وأنهى الدليمي كالمه بالتأكيد مرة أخرى على أن 

ة، قانوني   ه الوثائق هي ملك لجنة الدفاع واليستطيع البوح عن أي منها اآلن، مشّدداً على أنها وثائقهذ
والتأكيد كذلك على أن الجانب اإليراني قام باالتصال مع المحامي الفرنسي ايمانويل لودوو وطلب منه 
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 شرين مليون دوالر (على أساسإبعاد تهمة توّرط إيران بجريمة حلبجة وإلصاقها بالمجاهدين مقابل مبلغ ع
أن العربي أو اإليراني يمكن تكذيبه استناداً ألكثر من سبب، أما الفرنسي والمحامي في أن اليمكن ذلك). 
إّال أن هيئة الدفاع رفضت ذلك، األمر الذي اّدى إلى زيادة المبلغ إلى مئة مليون دوالر، وهو ما رفضته 

  الهيئة أيضاً.

أنه ال أحد يسعى إلى التزوير وتقديم الرشاوي لتبرئة نفسه في قضية بهذا الحجم إّال من البديهي القول هنا 
  المتوّرط الفعلي فيها.

وثمة مثال آخر على شاكلة هذه التصرفات يعكسه ما حدث أثناء محاكمة صدام حسين ورفاقه في المحكمة 
ة قمع األكراد من قبل الجيش العليا العراقية، حيث تم تسجيل إفادات شاهد كردي حول ما ُسّمي بقضي

العراقي والمخابرات وقوات األمن. وخالل إدالء الرجل بشهادته التي تضمنت قوله : "... كانت هناك 
قوات الجيش والحرس الجمهوري والمخابرات واألمن..." . تدخل القاضي سائال إياه: " .. ومجاهدي 

وكان الفتا النتباه كل الحضور وقتها قيام القاضي  خلق؟!"، فأجابه الشاهد على الفور نافيا وجودهم هناك.
قبل طرحه هذا السؤال باإلنحناء نحو جانبه األيمن ليستمع إلى كالم صادر من شخص غير ظاهر في 

  الصورة ( ال أمام الحاضرين وال على شاشة التلفاز!!) .

إلصاق تهمة المشاركة في  1991غني عن الذكر هنا أن النظام اإليراني طالما حاول باستمر ومنذ العام 
قمع األكراد العراقيين خالل ذلك العام بالمجاهدين، على الرغم من أن العديد من المسؤولين األكراد أنفسهم 

محكمة هولندية ، لكن    قد نفوا هذا اإلتهام رسميا، ومنهم هوشيار زيباري في معرض شهادة رسمية أمام
  النظام ما زال يكرر هذا االتهام.

  

 

October 20, 2011 
 

U.S. Denies Iran Claims That Saudi Plot Defendant 
Belongs to Exile Group 
 
By SCOTT SHANE 

 

WASHINGTON — Obama administration officials on Wednesday denied Iranian news 

reports that a man charged in a plot to assassinate the Saudi ambassador to the United 

States is actually an agent of an exiled Iranian opposition group.  
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 “We note that these reports originate solely with Iranian state media sources, which 

have a documented history of fabricating news stories,” said Rhonda H. Shore, a State 

Department spokeswoman.  

American officials said they are sure that the man, Gholam Shakuri, is an officer of the 

Quds Force, the foreign operations arm of Iran’s Revolutionary Guard Corps, as asserted 

in the criminal complaint unveiled last week by the Justice Department.  

Mr. Shakuri is charged, along with an Iranian-American former used-car dealer, 

Mansour J. Arbabsiar, with plotting to hire a Mexican drug cartel to kill the Saudi 

ambassador for $1.5 million. American officials say $100,000 for the plot was 

transferred from a bank account associated with the Quds Force. Mr. Arbabsiar is in 

American custody, but Mr. Shakuri’s whereabouts are not known.  

The Iranian news reports said that Interpol, the international law enforcement agency, 

had discovered that Mr. Shakuri was “a key member” of the Iranian opposition group 

Mujahedeen Khalq. Also known as the National Council of Resistance of Iran, the group 

is regarded by Iran as a terrorist organization and has a history of sabotage and 

assassination aimed at overthrowing the Islamic government of Iran.  

The group claims to have renounced violence. It is classified by the United States as a 

foreign terrorist organization, but it is lobbying to be removed from that list, as Britain 

and the European Union have already done with their similar lists.  

An Interpol spokeswoman declined to comment. But an American official, speaking on 

condition of anonymity, said that Interpol had discovered no link to the opposition 

group, calling the Iranian news report “pure fiction.”  

The first report of the supposed Mujahedeen Khalq connection of Mr. Shakuri, by Iran’s 

Mehr News Agency on Tuesday, included what was supposedly his passport number, 

saying that the passport was issued in Washington. American officials said that Mr. 

Shakuri is not a United States citizen and does not have an American passport. They said 

the reference might be to an Iranian passport issued by the Iranian Interest Section at 

the Pakistani Embassy in Washington.  

A breakaway faction from the Mujahedeen Khalq was incorporated into Iran’s 

Revolutionary Guard Corps when it was established in 1980, so it is conceivable that 

some current members of the guard were affiliated with the opposition group more than 

three decades ago.  

Experts on Iran have said that the alleged assassination plot seemed uncharacteristically 

sloppy for the Quds Force, and American officials suggested that Iran is now putting out 
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disinformation to exploit skepticism about the plot. But they say that intercepted phone 

calls, bank transfers and other evidence tie the plot directly to Quds Force officials.  

In what appeared to be a new line of counterattack on Wednesday, Iran’s top judicial 

official, Ayatollah Sadeq Larijani, authorized an investigation into what he called “crimes 

perpetrated by the U.S. administraition against Iranian and Muslim nations,” the state-

run Islamic Republic News Agency reported. It also quoted him as saying that the 

assassination-plot accusations “are based on the old hostile American-Zionist attempt to 

sow discord among Muslims.”  

Rick Gladstone contributed reporting from New York.  

http://cms.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=9952&article=350143&featur
e=#.UnAoLLk1jbg 
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 دفاع صدام يلتقيه غدا

  عمان: سامي محاسنه 
أكدت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ان رئيسها المحامي العراقي خليل 
الدليمي سيلتقي بصدام على ابعد تقدير غدا للحصول من صدام على موافقته باستئناف حضور 

» داقريبا ج«محكمة أو االستمرار بالمقاطعة. وأكد الدليمي قبيل مغادرته عمان انه سيقوم جلسات ال
بلقاء صدام دون ان يقوم بتحديد موعد لهذا اللقاء. وقال انه اجرى اتصاال هاتفيا مع الجانب 

الهيئة اآلن ال يمكن ان تجزم «االميركي والمحكمة الجنائية لمقابلة صدام. وأشار إلى ان 
وأعرب الدليمي عن أمله ». ركتها من عدمه، ولكن يمكن لنا بعد مشاورة الرئيس تقرير ذلكبمشا

تؤجل المحكمة الجلسة المزمع عقدها في الثامن والعشرين من هذا الشهر لحين استقرار «في ان 
األوضاع االمنية في بغداد، وان تأخذ على محمل الجد هذه التهديدات الخطيرة، وان تراعي الحق 

وردا على سؤال حول تورط ». دنى من حقوق اإلنسان التي كفلتها كافة المواثيق واألعرافاال
ايران في قصف بلدة حلبجة الكردية باألسلحة الكيماوية، نقل الدليمي عن الفرنسي ايمانويل لودود 

ان الجانب االيراني قام باالتصال به في باريس وطلب منه ابعاد تهمة تورط ايران في مذبحة 
مليون دوالر، إال ان الهيئة  20مقابل مبلغ » مجاهدين خلق«بجة وإلصاق التهمة بمنظمة حل
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مليون دوالر فكررت الهيئة رفضها لهذا  100رفضت االمر الذي ادى إلى زيادة المبلغ إلى 
 الطلب.

 

 

  
  

  العربية 
 م2006فبراير 20 -هـ 1427محرم  21اإلثنين 

  

 الر إلخفاء وثائق تدينها بحلبجةمليون دو 100الدليمي:إيران عرضت 
  

 الدليمي..وثائق تدين إيران 
"العربية.نت" أنه يمتلك وثائق "تدلل وتؤكد بشكل قاطع على أن الذي  وفي موضوع آخر، أكد الدليمي لـ
ط". وقال  رق األوس انيت الذي ال تملكه أي دولة بالش رب حلبجة هو الجيش اإليراني وبغاز الس ض

مه، وهذا الجنرال كان  "المخابرات األمريكية لت فريقا بقيادة أحد الجنراالت ،وال أريد أن أذكر اس أرس
ابين وقام بتحليلها وتبين  ط وإيران وقام بأخذ عينات من التربة والزرع والمص مسؤوال في الشرق األوس

  له أن غاز السانيت هو المستعمل وكما هو متعارف عليه أن العراق ال يملك هذا الغاز". 
ددا على أنها وتابع ا تطيع البوح عن أي منها اآلن"، مش لدليمي "هذه الوثائق هي ملك هيئة الدفاع وال نس

"وثائق قانونية"، ولكن رفض التأكيد فيما إذا "أوراقا مكتوبة أو أشرطة تسجيلية كما رفض تحديد المكان 
  الذي كانت هذه الوثائق فيه".

لطات اإل اهين وتحدث المحامي خليل الدليمي عن أن الس يرانية "التقت بالمحامي حاتم ش
ت عليهم في باريس  دام وعرض اء هيئة الدفاع عن ص مليون دوالر  100وبعض أعض

  مقابل عدم التحدث عن موضوع حلبجة وإلقاء ذلك على عاتق مجاهدي خلق".
رم تزامن مع إحياء الذ ارة إلى أن أول اجتماع للجمعية الوطنية العراقية العام المنص ـ كرى التجدر اإلش

مال العراق، التي تقول تقارير إنّها خلّفت مقتل ما ال يقّل عن  17  5لما عرف بمجزرة مدينة حلبجة ش
لحة  نتها باألس اء واألطفال، في حملة يقال أن قوات الجيش العراقي ش آالف كردي، أغلبهم من النس

خص في حلبجة لم ي حفية أنّه "ال يوجد اليوم ش دقالكيميائي, وذكرت تقارير ص ائه فقد أحد أقاربه أو أص
  في الهجوم الذي شنه نظام صدام حسين".

وقالت تقارير صحفية حينذاك إّن األكراد حاولوا مغادرة المدينة بعد أن سيطرت كل من القوات اإليرانية 
مركة الكردية على الجبال المحيطة بالمدينة. غير أّن قوات عراقية، تتألف من البعثيين والحرس  والبيش

ف. الجم اص والقص هوري، منعت الناس من المغادرة وأجبرت الكثيرين منهم، ليقعوا تحت وابل الرص
  وشاهد العالم صوراً مؤلمة لجثث أمهات وأطفالهن الرضع ملقاة وسط الطرقات.
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  المجاهدون كانوا وراء مجزرة مكة!

متهم يمكن القول أنه قد سبق لمنظمكة التي تمّ إلصاقها كسابقاتها بالمجاهدين أيضاً، ف   اما بخصوص مجزرة
عن تفاصيل كثيرة تتعلق بمحاوالت نظام الماللي تنفيذ عمليات إرهابية  1987و 1986الكشف في عامي 

عبوة ناسفة عن طريق الحرس الثوري مخفيّة داخل مقتنيات  51داخل السعودية في أيام الحج. منها نقل 
ز لها، عمد إلى إثارة الفتنة والفوضى أثناء مناسك الحج،  الحجاج. ولما تّم إحباط محاوالت التفجير التي ُجّهِ

  مما أدى إلى مقتل أربعمئة من الحجيج.

ورغم ثبوت ذلك بالدالئل القاطعة، إّال أن النظام كعادته حاول إلصاق هذه الجريمة بالمجاهدين، كما كتبت 
جريمة القتل البشعة : «قائلة 1987آب/اغسطس  4الرسمية في » رسالت«ذلك على طريقتها صحيفة 

ً حيث نفّذها رجال األمن  والالإسالمية والالإنسانية لزّوار يوم الجمعة األسود بمكة، كانت معّدة سلفا
  »!».العراقيين والمنافقين (المجاهدين) والشرطة السعودية

ي رانية فالناطقة باسم المخابرات اإلي» كيهان هوائي«وبعد ثماني سنوات من هذا الهراء كّررت صحيفة 

إن المجزرة الدموية التي نُفّذت في مّكة عام «  1995نيسان/أبريل  12نفس االتهام بقولها في    الخارج
  ».كانت مؤامرة مدبّرة من قبل النظام العراق وزمرة رجوي 1985

    

  كيف انكشفت الخفايا؟

ترونية سواء عبر المواقع األلك لكن األقدار وتقلّب الظروف والتحالفات أّدت الحقاً إلى كشف الحقيقية كاملة،
التابعة ألجنحة المعارضة المتضّررة من السلطة، أو على أيدي بعض أبرز وجوه النظام نفسه من أمثال 
مهدي كّروبي الذي كان يَُلقّب بأمير الحجاج، نظراً لكونه وقتها الممثل الخاص لخميني ورئيس بعثة الحج 

عن كيفية دس المتفجرات في  2005أيار/مايو  31بتاريخ » شرق«اإليرانية، حيث َكتََب في صحيفة 

ثم أعلن في وقت الحق أن ». أنا خجل أمام الشعب«حقائب الحّجاج المسافرين، في مقال حمل عنوان 
العناصر التي قامت بتنفيذ هذه العملية أصبحت في عهد خاتمي من كبار رجاالت النظام، حسبما ورد في 

  ».تنّصت األشباح«ت بعنوان كتاب أصدرته وزارة المخابرا

 ً سياست «الصحافي المنتمي لجناح المتشّددين يوسف بختياري في صحيفة    كما كتب بنفس هذا السياق أيضا

(سياسة اليوم) يقّص قّصة الحّج كمشارك مّطلع على ما جرى، مؤكداً بدوره على أن أحد األجهزة » روز
  الطائرة.تكفّل بوضع المتفجرات في حقائب الحجاج على متن 
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عـت باريس بمجاهدي خلق فقد تبرّ  -أما بالنسبة لمحاولة إلصاق تهمة التخطيط لتفجير قطار لوكسمبورغ
ً إلى ما أسمته القناة  2007بترويج هذا اإلدعاء صحافة النظام في التاسع من آب /اغسطس  منسوبا
الطرف الوحيد المشتبه بضلوعه في الحكومية الفرنسية قائلة أنها أشارت إلى أن منظمة المجاهدين هي 

  التخطيط لمحاولة التفجيرهذه.

ولم يمض أكثر من يوم على هذا اإلدعاء حتى بادرت الصحف الفرنسية واألوروبية في اليوم التالي للفت 
انتباه قرائها إلى هذه التهمة يمكن أن تكون مؤامرة من قبل النظام اإليراني لتشويه مجاهدي خلق بهدف 

خ بتاري» لوموند«ن إخراجهم من القائمة األوروبية للمنظمات اإلرهابية. كما كتبت صحيفة الحؤول دو

إن النظام اإليراني يمكن أن يكون متوّرطاً في قضية «آب /اغسطس حول ذلك قائلة بصريح العبارة  11
هو ولوكسمبورغ، في محاولة منه لتشويه معارضيه وإحياء شبح خطر اإلرهاب في أوروبا بشكل عام، 

  ».يحقق بذلك ضرب عصفورين بحجر واحد

فقد كتبت هي األخرى في العاشر من الشهر ذاته قائلة إن فصائل المقاومة » إيست ريبابليكان«اما صحيفة 
اإليرانية ومنظمة مجاهدي خلق الذين يلتزمون بمنطق القوانين بدقّة في البلد الذي يقيمون فيه (أي فرنسا)، 

في     ب موقف وزارة الداخلية الفرنسية النافي لهذا اإلدعاء الذي نفخته إيراناستطاعوا منذ البداية كس
فرنسا. ونّوهت الصحيفة إلى أن المجاهدين أنفسهم ناشدوا السلطات الفرنسية فتح تحقيق حول مصدر هذه 
ه المعلومات الكاذبة ضد المقاومة اإليرانية، وألنهم يعتقدون أن النظام في طهران يحاول من خالل هذ

  التصرفات تشويه صورتهم.

 

LE MONDE  
| 10.08.07 |  
 
Interrogations sur l'origine de l'alerte à la bombe dans le 
Luxembourg-Bâle 
BRUXELLES BUREAU EUROPÉEN 
 
 

La préfecture du Bas-Rhin a indiqué en début de soirée, jeudi 9 août, que les contrôles 
renforcés instaurés depuis la veille dans les trains et les gares du Grand-Est étaient 
levés. Le plan Vigipirate a toutefois été maintenu au niveau rouge. Des mesures 
avaient été prises depuis la veille, notamment sur les trains Luxembourg-Bâle, suite à 
la révélation d'une menace terroriste et la diffusion de l'identité de suspects, dont 
quatre étaient apparemment iraniens.  

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le ministère de l'intérieur avait indiqué qu'"aucun 
risque particulier" n'avait été identifié. L'information provenait, au départ, d'"échanges 
entre services européens". Il se confirme que la source était, en fait, les services de 
renseignement luxembourgeois. 
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Ces derniers avaient prévenu, notamment, la DST et les services allemands. Basé sur 
le témoignage d'un informateur - non identifié - des policiers grand-ducaux, le 
renseignement évoquait une menace d'attentat à l'explosif par quatre hommes 
d'origine iranienne et peut-être un cinquième, d'origine afghane. 

Les vérifications de l'identité des suspects, effectuées jeudi dans différents Etats, n'ont 
rien donné, affirme l'Esisc, un centre bruxellois d'étude sur le renseignement, "parce 
que ces personnes ne sont pas connues ou que leur identité est fictive". Au Luxembourg, où 
le niveau d'alerte a également été abaissé, "l'enquête se poursuit", assure le parquet. 

Un élément trouble les spécialistes européens de l'antiterrorisme : l'allusion, faite dès 
mercredi soir, notamment par TF 1 - imitée ensuite par d'autres médias - à 
l'appartenance politique des prétendus suspects iraniens. Ils auraient été liés à 
l'Organisation des moudjahidins du peuple iranien (OMPI). 

Cette formation d'opposition au régime des mollahs figure toujours sur la liste des 
organisations terroristes établies par l'Union européenne au lendemain des attentats 
de 2001. Elle n'est toutefois pas liée au terrorisme islamiste et a bénéficié, en décembre 
2006, d'une décision favorable de la Cour européenne de justice. Les juges 
luxembourgeois s'étaient prononcés pour la fin du gel des avoirs de l'OMPI, décrétée 
en 2002 par le Conseil européen. 

Depuis, les opposants iraniens, soutenus notamment par des députés européens et 
des magistrats, se battent avec divers moyens légaux pour obtenir le respect de cette 
décision de la Cour de Luxembourg. "On comprend vraiment mal pourquoi ils auraient 
préparé une action terroriste", avoue un haut responsable de la sécurité, à Bruxelles. 
"Sauf à penser que certains de leurs membres auraient été "retournés" par Téhéran", ajoute 
cet officier qui s'exprime sous couvert d'anonymat. 

COUP DOUBLE  

Ce commentaire laisse entendre que, selon certains experts, le régime iranien pourrait 
être mêlé, d'une manière ou d'une autre, à l'épisode luxembourgeois. 

En tentant de discréditer ses opposants tout en faisant renaître le spectre d'une 
menace terroriste en Europe, il aurait pu tenter de faire coup double. Et de faire 
douter ceux qui, sans approuver le programme et les méthodes de l'OMPI, 
demandent aux dirigeants européens de respecter une décision de justice. 

Contacté par Le Monde, Mohammad Mohadessin, président du comité des affaires 
étrangères du conseil de la résistance iranienne, a démenti toute implication de 
l'OMPI dans un éventuel projet d'attentat. Il assure par ailleurs que les militants de 
ce mouvement "respectent scrupuleusement les lois de leur pays de résidence".  
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Jean-Pierre Stroobants 
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Alertes terroristes : le régime iranien mis en cause 
 
VESOUL. _ Qui donc a fait circuler, depuis le Luxembourg, l'éventualité d'une 
menace terroriste, notamment sur la ligne SNCF Bâle-Luxembourg ? (notre 
édition d'hier). Cette information a été présentée comme liée à la « recherche 
de quatre ressortissants iraniens », ce qui a désigné du doigt l'Organisation des 
Moudjahidine du peuple d'Iran (OMPI). Hiert, la Résistance iranienne OMPI, qui 
entend « respecter minutieusement les lois » du pays de résidence, la France, a 
d'abord réussi à faire démentir, par le ministère de l'Intérieur, cette menace 
comme émanant des Iraniens de France. En demandant au gouvernement 
français d'enquêter sur l'origine des « informations mensongères » imputant la 
Résistance iranienne, l'OMPI, dans une déclaration remise à notre journal, 
estime que c'est le « régime des mollahs » de Téhéran qui essaie ainsi, depuis 
l'Iran, de déstabiliser et de décrédibiliser les Moudjahidine du peuple. 
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