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 ملحوظة

 

 ليعلم القارىئ الكريم

 

في بحثنا هذا أن ما نكتبه من أبحاث خاصة بالجماعات والفرق أو 

هم وما نشر وما فعلوه اتلمعتقد ا  ماهى إال جمعاهدي خلق عن مج

وما قيل عنهم بأمانة شديدة دون التماس العثرات والزالت ألحد 

إنما دون آخر متجردين في ذلك دون الميل مع الهوى ألي طرف 

 مهم على قدر علمنا دون تجني أحصيناها عليههى أعمال

 

 خالد محيي الدين الحليبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  بعد أما

 تواله ومن وآله عليه هللا صلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الحمد

 اإلسالمية الثورة لرجال انضمت شيوعية جماعة خلق مجاهدي جماعة

 م 1979 عام اإلسالمية الثورة قبل الشاه نظام إلسقاط معها للعمل اإليرانية

 كبري دول من وبدعم لتحاربه اإليراني اإلسالمي النظام على انقلبت ثم

 الجميع  الخصوص على والشيعة عامة اإلسالمي النظام ضد تعمل وعربية

 الكريم القرآن في به المبشر اإليراني اإلسالمي الحكم نظام إسقاط في يأمل

 دين وتركوا  تعالى باهلل العرب كفر إن اإلسالم سينصرون مؤمنون منهم ان

 هللا رسول سنة للمسلمين وانقل الذين الحديث علماء ظهرمنهم فكما اإلسالم

 ماجة وابن والترمذي والنسائي ومسلم كالبخاري وآله عليه هللا صلى

 اآلخر الزمان هذا وفي قديما   وذلك والترمذي والرازي كاألصفهاني وعلماء

 فيها سقط التي الحضارية الفجوة يسدون تعالى هللا جعلهم من هم أيضا  

 والمسلمين العرب وتخلف كله العالم تقدم حيث واإلسالمي العربي العالمين

 لهم ضربها بصناعة نهضوا وكلما بالفعل بفناءه وينذر بقاءه يهدد تخلفا

 مصر لترجع نوارين موقعة في علي محمد أساطيل ضربوا كما الغرب

 الطريقة بنفس الضربة هذه تكررت وقد التخلف و البدائية لزمن والعروبة

 رحمة الناصر عبد زمن في  ١٩٥٦ عدوان في مصر على السبب ونفس

 الصناعات من وكثير والصواريخ السيارات وصنع المصانع شيد أن بعد هللا

 المعروفة(  رمسيس)  ماركة السورية المصرية السيارة ومنها المدنية

 ؟ سيارة موتور صناعة يعني ماذا تعرف وهل

 صناعة في يدخل الموتور تكبير ألن الثقيلة الصناعات طريق أول إنه

 أخرى عسكرية وصناعات واللوادر والمدرعات والدبابات قطاراتال

 يبدأ بالسمثم الناصر عبد الرئيس بقتل مصر على الطريق قطع فتم ومدنية

 فاستبدل غربية بصاناعات واستبدالها الصناعات هذه تفكيك رحلة السادات

 الصناعات كل إيقاف وتم ١٢٨ الفيات وهى لها ببديل المصرية السيارة

 أن بعد مبارك الطريق ويكمل المستورد محلها ليحل اآلن حتى يةالمصر

 الحط الطريق هذا وينتهي خسائر يحقق العام القطاع بأن زورا   ادعوا



 عصابات بواسطة البشرية االعضاء وبيع األثار تهريب من أخالقي مستوى

 العراقي النووي المفاعل قصف يتم العراق في السبب ولنفس منحطة

 طموحاته أن إال أخطائة من الرغم على حسين صدام لةدو على ويقضى

 السيناريو نفس تكرار العرب كل يأمل واالن عليه القضاء أسباب أهم كانت

 داخلها من تآمرية وخيانية عسكرية كثيرة عقبات تخطيها بعد إيران مع

 . وخارجها

 

 خروج أهمها أسباب لعدة محظورة واإلسالمية العربية النهضة والخالصة

 القرآن على القائم الحقيقي االسالم نهج على قبل من المسلمين أمر ةوال

 بوالية فاستبدلوها والرحمة الصدق وفيها النبي بيت أهل ووالية والرسول

 كذلك االسالم وليس االسالم هو هذا أن والشرقي العربي العالم ظن جبابرة

 تنقية من اوال لهم البد إذ حضاري مأزق في والمسلمين العرب يضع وذلك

 اإلنسانية مستوى إلى أخالقيا ارتفعوا قد بأنهم العالم فيهم يثق حتى تراثهم

 . أيضا ذلك من واحلى أعلى والسالم

 

 سلوك بسبب العربي العالم  على ممنوع أنه واضح العلمي التقدم ولذلك

 في إيران ظهرت قم الخالفة زمن في المسلمين الحكام بعض من خاطئ

 الصناعات في لتتقدم  والمحظورات القواعد هذه تكسرل الدنيا زمان اخر

 وعصبية الغرب إفهام في لخلط و  والطبية والفضائية  والمدنية العسكرية

 . لها أعداءا   تراهم اخرى دول على  خطرا تقدمها  اعتبر البعض

 

 الفلسطينية المقاومة وثبتت اللبنانية المقاومة انتصرت اإليراني التقدم وبهذا

 إسالمية دولة كل و  العراق في الشعبي الحشد وكذلك واليمن غزة في

 من الخطر يأتي وهنا إيران غير أمامها تجد فلن التكنولوجيا هذه إلى تحتاج

 يمكن إيران حققته الذي العلمي التقدم هذا ألن  استعمارية غربية نظر وجهة

 وهنا افيه سقطوا التي الحضارية الفجوة هذه من والمسلمين العرب ينفذ أن



 قوما   يستبدل تتولو وإن}   فيهم تعالى هللا أنزل لماذا المسلم اخي علمت هل

 على خراسان بمنطقة روش مملكة عن قبل من التوراه تكلمت وقد{  غيركم

 أنها الهند حدود حتى وأفغانستان روسيا جمهوريات فيها بما الخارطة

 وهو هناك من كان قورش ألن وذلك الزمان آخر جدا   خطرة منطقة ستكون

 على تعالى هللا غضب عندما الهيكل هدم الذي هو و البابلي السبي صاحب

 . إسرائيل بني

 مزول بها والمقصود عليهم ولكنها لهم أنها ظنوا و وفهمها النصوص فقلبوا

 الدماء وسفكوا عليهم هللا غضب إذا الزمان آخر أخرى مرة عليهم العذاب

 دول عند اإليراني الملف حساسية ناه ومن المقدسة األرض في البريئة

 توراتية دينية جذور باطنه في و التفاوض بغالف يغلف الذي و كله الغرب

 عميقة قرآنية

 { . اليعلمون الناس أكثر ولكن  امره على غالب وهللا} 

 . العظيم العلي هللا صدق

 النفس في خسارات إال شيء هللا قضاء من يغير فلن العالم فعل ومهما

 الدينية واإلختالفات البينية الخالفات من والمستفيد المسلمين بين لوالما

 هللا نبهنا وقد  تعالى هللا بدين كفروا الذين و المنافقين هم فقط بينهم والمذهبية

 الفتن تقليب على القائم الدنيا الحياة في ومنهجهم لخططهم وجل عز

ن تْنَةَ اْلف   اْبتَغَُوا لَقَد  : }  وجل عز قال حيث  والحروب  لَكَ  َوقَلَّبُوا قَْبلُ  م 

ُهونَ  َوهُمْ  ّللاَّ   أَْمرُ  َوَظَهرَ  اْلَحق   َجاءَ  َحتَّى   اأْلُُمورَ   وقال  {48 التوبة – َكار 

 األرض في ويسعون هللا أطفأها للحرب نارا   أوقدوا كلما}   أيضا   تعالى

 { . الفساد يحب ال وهللا فساداُ 

 

 ومعتقداتها وتاريخها اإليرانية خلق مجاهدي موضوع في بحثنا ولما

 عثرنا قد يقال والحق ولكننا وهناك هنا متناثرة مقاالت إال  نجد لم وجرائمها

 عن رجعوا الذين التائبون أنشأه األنترنت على موقع وهو ثمين كنز على

 وموقع"  النجاة رابطة"  ويسمى اإليرانية للحكومة أنفسهم وسلموا الجماعة



 ودعم لمقاومتهم إيرانيون أنشأها منظمة وهي هابيليان تدعى إيرانية لمنظمة

 . منهم والتائبين ضحاياهم

 

 عراقية منظمة أنشأوا أيضا   العراق في مذابحهم من المتضررين أن كما

 خلق مجاهدي لمقاومة بينهم التنسيق يتم,  سحر تدعى العراق في أخرى

 . وإيران العراق بين وجرائمهم

 

 فيديوهات وتسجيالت الجرائمهم لتلك توثيق على عثرنا مواقعهم خالل وكم

 حياتهم عن هامة وتفصيالت الفضائيات على لهم تلفزيونية وحلقات لهم

 البحث بهذا ينفع أن تعالى هللا ونسئل دوليا   المدعومة الجماعة هذه وقصة

 .  واإلسالمي العربي والعالمين مصر أو إيران في يقرأه من

 

 ليبيالح الدين محيي خالد

 

 

 

 

 

 

 

 : تمهيد

  



تعيش إيران حالة من الحرب والمقاومة الغير منظورة للعالم منذ أوائل 

وأثناء اإلستعمار البريطاني وهى شوكة في حلوق الصهاينة   القرن الماضي

م حيث حاول شاه إيران رضا بهلوي تقليد النظام  1936ونبدأ من سنة 

بخلع الحجاب للمسلمات التركي في القضاء على مظاهر اإلسالم وأمر 

اإليرانيات فانبرى له أية هللا الطباطبائي وقد أفتى قائال  ال مانع عندي من 

قتل مائةألف شهيد في نظير عدم تنفيذ هذا الحكم وتم اضطهاده والتضييق 

عليه وإيداعه في السجن إلى أن برزت الحرب العالمية األولى وانشغل 

للحرب وبعد الحرب أفرج عنه ولكن   النظام العالمي كله بما فيها إيران

النظام اإليراني أكمل مسيرة القضاء على مظاهر اإلسالم كما فعل أتاتورك 

فبدأت   من اإلنتخاب  وكما فعلوا باألزهر الذي جعلوه بالتعيين بدال

  المحاولة في عصر الخديوي توفيق ثم أكتملت في ستينات القرن الماضي

في خمسينات القرن الماضي خرجت في زمن الرئيس عبد الناصر و 

جماعات شيوعية وإسالمية تقاوم اإلستعمار اإلنجليزي وكان من أشد 

المعجبين بالمقاومة اإليرانية الشيخ القرضاوي والذي انضم حينها للمقاومة 

المصرية التابعة لجامعة األزهر وكانت مجموعة من الطلبة األزهريين 

اهنشاهي اإليراني في اضطهاد النظام الش أثناء حرب السويس وأخذ 

الحوزة العلمية وطلبة العلوم الدينية حتى كان اقتحام المدرسة الفيضية 

ومقتل العديد من الطلبة فقامت المآتم والعزاءات التي حشد فيها اإلمام 

الخميني )ق( طاقات الشعب لمقاومة المشروع الصهيوأمريكي داخل إيران 

ي إيران بعد يوم الجمعة األسود ويوم إلى أن تعاونت كل قوى المعارضة ف

األحد الدامي حينها رأت المعارضة أنه المحيص من التعاون على إزاحة 

تظام الشاه الظالم وكان من هذه القوى جماعة مجاهدي الشعب اإليرانية أو 

مايعرف بمجاهدي خلق الذين سنبين تاريخهم وأيديولوجيتهم وانقالبهم على 

عالنهم الحرب علي دولتهم ونظلم حكمها اإلسالمي نظام الحكم اإلسالمي وإ

ثم تبناهم صدام حسين وتم دعمهم عربيا وخليجيا لعلهم يحققون ما عجز 

عنه الشاه ثم طردزا من العراق ليشكلوا حكومة موازية بالمنفى و خالل 

هذه الرحلة التاريخية سنبين مارتكبوه من جرائم إلزاجة النظام الحاكم في 

 . إيران والعراق

 

 هى رجوي مريم تعتبر التي الجماعة هذه على الحظناها ملحوظة وأول

 تالقي مستقلة منفى وحكومة هيئة ولهم باإلنتخاب إيران جمهورة رئيسة



 مراجعة يمكن وللتأكد العالم في والمسلمين اإلسالمية الثورة أعداء من دعما  

 : الرابط هذا

 

http://www.ncr-iran.org/ar/content/view/113/26/ 

 

 مواقع كل عن يختلف  رآسة بال الرئيسة رجوي مريم موقع خالل ومن

 أو بالفارسية الموقع قراءة لك تيسر التي اإليرانية اإلسالمية الجمهورية

 اللغة يدعم ال بها الخاص الرئيسي موقعها أما أخرى لغات ثم العربية

  متدينين غيرال اإليرانيين أكثر عادة هى كما للعرب احتقار في  العربية

 باإلنجليزية دعمته بل اللغة بهذه موقعها تدعم فلم اآلري بجنسهم والمعتزين

 على للتأكيد الرابط هذا على لعربلداعميهم من ا غريب تنكر في والفرنسية

 : آنفا   ماذكرناه

rajavi.com-http://www.maryam/ 

على الرغم من إنشاؤهم موقع لهم خاص باللغة العربية على وذلك نذكره 

 هذا الرابط :

https://arabic.mojahedin.org/  وذلك للفرق الموضوع بين . ]

 المادتين اإلخباريتين بين الموقعين .

 فهو  اإلنجليزية ةوالفرنسي بالعربية أسسته الذي المجاهدين موقع في ولكن

اإليرانيين الناطقين  من بالبسطاء وتغريرها وتحركاتها لحركةل دعائي موقع

 . العرب السياسيينبالعربية  و

 

 : ذلك من للتأكد الرابط لهذا الرجوع ويمكن

 

http://www.maryam-rajavi.com/
https://arabic.mojahedin.org/


http://www.mojahedin.org/pagesAr/newsList.aspx?cat=

maryam_interview 

 

 اطالع وال لهم ثقافة ال ممن العربي لموالعا مصر في جهالء لجوء وبعد

 بعد العراق من الطرد ثم إيران من الهاربة  رجوي مريم تلميع إلى   لجئوا

 حق في حرب جرائم بتهم للمحاكمة تقديمهم بداية و أشرف معسكر أحداث

 عام في المصري اإلعالم في تلميعها فلماذا والعراقي اإليراني الشعب

 جريدة في مقاال   فكتب للتعجب ثروت حمدم الصحفي دعى والذي 2009

 بعنوان  2009 يوليو 26  بتاريخ  السابع اليوم

 

 " رجوي مريم تلميع  قومية صحيفة" 

 

 ؟ جمل وال فيها لها ناقة ال حرب في لمصر مال هنا والسؤال

 

 الشخصية مصالحنا حدود ماهى خلق ولمجاهدي ومالنا وإليران مالنا

 يقول تعالى وهللا  ؟ وإسرائيل أمريكا وكذلك اإلثنين مع البراجماتية الدنيوية

 

ن َخلَْقنَاُكم إ نَّا النَّاسُ  أَي َها يَا}   ل تَعَاَرفُوا َوقَبَائ لَ  شُعُوب ا َوَجعَْلنَاُكمْ  َوأُنثَى   ذََكر   م  

ندَ  أَْكَرَمُكمْ  إ نَّ  َ  إ نَّ  أَتْقَاُكمْ  ّللاَّ   ع   { 13 الحجرات – َخب ير   َعل يم   ّللاَّ

 

ْلحُ }  تعالى ويقول  إ نََّما}  أيضا   تعالى ويقول{  128 النساء – َخْير   َوالص 

نُونَ  َ  َواتَّقُوا أََخَوْيُكمْ  بَْينَ  فَأَْصل ُحوا إ ْخَوة   اْلُمْؤم   الحجرات – تُْرَحُمونَ  لَعَلَُّكمْ  ّللاَّ

10 } 



 

 ييشوالتج  الدينية أو المذهبية والمواجهة لإلقتتال الدعاوى عن أما

 ا من قليلة حفنة غير منها يستفيد ال األديان كل مع والكراهية والتحريض

 

 الخبث في غاية مآرب على للتغطية مطية الدين يستخدمون الذين لمنتفعين

 وعلماء تقنية وسائل من الهدف هذا لتنفيذ كثيرة وسائل ولهم والدهاء

 دنيا ابتغاء هوضمير دينه باع والكل يستفيد والكل وإعالميين دين ورجال

 تلوثت من ومنهم صدقوهم الذين الناس من البسطاء بدماء عليها يحصلون

 تراجع فإن كبير شرك في وقع قد أنه يدرك ال وهو المسلمين بدماء بده

 ومرة الشيعة يكفر فمرة بلسانه يقاتل وغيره وقتلوه بالردة عليه حكموا

 أو سالح حامل بمحار غير أو محارب اليهود أو المسيحيون لقتل يدعوا

 كل في خاسر يوجد وال  قلوبهم هللا أعمى أن بعد عندهم فرق ال طفال تحمل

 . الكتاب أهل فيهم بما المستضعفين من العالم الشعوب غير  ذلك

 

 اإلرهاب تنتهج جماعة أنها وجدنا تاريحهم في والبحث خلق مجاهدي وعن

 اإليرانيين للمسلمين  ئةالبري الدماء من بكثيرة ملطخة أيديهم وجدنا وبالفعل

 ؟ السواء على والعراقيين

 

 دولة أي أو مصر عن قوة اليقل راسخ مستقر حكومي نظام وبحاربون

 ؟ وقوة ومتانة استقرارا   متقدمة

 

 القدرات متغلغلة القوة متجذرة مستقرة علميا   متقدمة جمهورية بالفعل فإيران

 دولة ألربعين الحالس تصدر اآلن وهى  وروسيا أسيا جمهوريات داخل

 . أوروبية دول منها

 



 حربة رأس وهم والمسلمين بالدهم خانوا الذين هؤالء العرب  يدعم فلماذا

 لتقسيم كبير صهيوني مشروع في للمسلمين الشر غير تريد ال كبرى لقوى

 عنه ماعجزوا تحقيق المسلمين غدو فيهم يتأمل والعربي اإلسالمي العالم

 جميعا   العرب جرب قد اآلن وإلى  , الماضي القرن مطلع منذ بأنفسهم

 حسين صدام حربتهم رأس  بواسطة متواصلة سنوات لثمانية حربهم

 يتعجب آية في  المشنقة على صدام تعليق وتم بل مهزومين منها فخرجوا

 ثم بريطانيا مع والمعلنة الصامتة معاركهم من وخرجوا األلباب أولي لها

 . كانوا مما أقوى قبل كم العالمية والصهيونية امريكا

 

 العلن إلى تحول ثم السر في خلق مجاهدي العالمية الصهيونية دعمت فلماذا

 ما سيحققون وهل اإلرهاب تهمة عنهم الغرب أسقط بعدما 2013 عام بعد

 .  جميعا عنه عجزوا

 

 عنه يدها مصر خلعت لما السوفيتي باإلتحاد تعالى هللا فعل ماذا نسينا هل

 بدأ وقد أقوى مصر اآلن و زوال إلى تفتت  ثم الماضي القرن سبعينيات في

وتورط  بعدما بأفغانستان هزيمتها بعد خاصة أمريكا مع يتكرر المشهد

 والصين روسيا فيهم بما أسيا دول كل مع كالمية حروب في ترامب

 من والفرار الهزيمة كانت حتى لهم فكادوا والهند وإيران وكوريتين واليابان

 مستقرة الفتن من الرغم على األوسط الشرق أنظمة وتظل ولكاب مطار

 خلق جماعة فيهم بما والمذهبية الدينية الجماعات وتلك  اإلرهاب ولوال

 . األمم مصافي إلى لتقدموا اإليرانية

 

 وحسن والضمير والدين اإلستقرار من مزيد على المحافظة اآلن والمطلوب

 بقية إنقاذ يستطيعون لعلهم وسوريا والعراق وإيران مصر بين والقيم الخلق

 . األفق في وتلوح للعلن تظهر بوادره بدت مظلم مستقبل من العرب

 



 . التوفيق وباهلل هذا

 

 الحليبي الدين محيي خالد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول :

 شعار المنظمة :



 

 تاريخ الجماعة  من مواقعهم على األنترنت وعالقتهم بالبعث العراقي :

 دی خلق" من عهد الجهاد إلى عهد النفاق  "مجاه

 

 أوال : مرحلة لتأسيس :

 

للميالد يعنی بعد إثنى عشر عاما  على اإلنقالب الذی وقع  1965] فی عام 

على حکومة مصدق فی إيران، و بعد عامين فقط من قمع ثورة الخامس 

 عشر من خرداد، قرر ثالثة من األعضاء السابقين للجبهة الوطنية و حرکة

التحريراإليرانی بتشکيل منظمة تنتهج الکفاح المسلح لمواجهة النظام 

عاما ( مهندس زراعی،  26الشاهنشاهی و کان بينهم: محمد حنيف نجاد )

عاما ( مهندس طرق و مواصالت، و عبد الرضا نيک  26سعيد محسن )

عاما ( و هو طالب جامعی يدرس فی قسم الرياضيات لم  23بين رودسری )

 سته.يتم درا

شارک هؤالء الثالثة بتشکيل أول خلية لهذه المنظمة، و بعد عام واحد 

عاما ( و هو مهندس کيمياء، و  25إنضم  إليهم على أصغر بديع زادکان )



کان هؤالء األشخاص ينتمون فی حقيقة أمرهم إلى الوسط الدينی، و کانوا 

من الناحية  يواظبون على سلوکياتهم الدينية و أفکارهم العقائدية، لکنهم

 السياسية کانوا قد تربوا فی أحضان الجبهة الوطنية و حرکة التحرير.

و حتى قائد الجبهة الوطنية و أول رئيس وزراء إيران بعد إنتصار الثورة 

اإلسالمية المهندس "بارزکان" من بعد ذلک کان يعلن باستمرار أن زمرة 

أفکارهم و مبادهم  مجاهدی خلق "هم أبناء حرکة التحرير" و أنهم استقوا

 األولية من بحوث و مصادر حرکة التحرير.

العمل األول الذی قامت به المجموعة هو تأليف کتاب "المعرفة" و قد 

اعتمدوا فيه نظرية الديالکتيک المارکسية لکنهم غيروا العنوان إلى "أسس 

مادية معرفة الدينامية" و هی المبادئ العلمية التی تبنوها و من بينها أيضا  ال

التحولية و المادية التاريخية و هی التی تشکل الهيکل الرئيسی لکتابهم الذی 

 کان من تأليف "حسين روحانی".

من أهم الکتيبات فی التوعية السياسية کانت بعنوان "معنى النضال" و هو 

من تأليف عبدالرضا نيک بين و هو فی هذا الکتيب يحاول الدمج ما بين 

لمبادئ الدينية و کذلک کتاب "التکامل" و هو من قواعد المارکسية و ا

تأليف على ميهن دوست باإلضافة إلى کتاب "طريق األنبياء" و هو بقلم 

حنيف نجاد و هو قد اتبع نفس نمط الکتب السابقة حيث دمج بين المفاهيم 

 موقع الجوار -المارکسية و بعض القيم الدينية. 

 الرابط :

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=02777  ] 

 ويقال بأ منظمة قد تأثرت أوال  باإلسالم  

] ...... وكانت الغاية السياسية لهؤالء استبدال ديكتاتورية الشاه بنظام  

وطني وديمقراطي يتمثل في سيادة الشعب وحريته. إن منظمة مجاهدي 

نيين خلق االيرانية امتداد طبيعي وتاريخي للنضال القومي والتحرري لاليرا

مأخوذتان من القرآن « المجاهدين»و« مجاهد»منذ قرن وإن مفردتي 



ل هللا المجاهدين على القاعدين »ويتكلل شعار المنظمة باآلية الكريمة  فض 

 أجرا  عظيما  

 [ . http://www.palvoice.com/index.php?id=19979الرابط : 

 

 اإليديولوجية: 

 

نظمة في الجانب العقائدي هو ] أهم مبادرة وابداع جاء بها مؤسسو الم

كشف االسالم كأيديولوجية ديمقراطية ذات ديناميكية. وكان مؤسسو 

المجاهدين يؤمنون بأن هذه القراءة الديناميكية والديمقراطية لالسالم، 

ستحقق الديمقراطية والحرية في ايران. ان ايمان المجاهدين باالسالم يتميز 

رزة عن القراءات الرجعية لالسالم. بثالثة مؤشرات ومميزات رئيسية وبا

وكان المجاهدون قد استخلصوا هذه المؤشرات من القرآن الكريم وأحاديث 

وسيرة النبي األكرم )ص( واالئمة األطهار عليهم السالم.كما آمنوا منذ 

اليوم األول من تشكيل المنظمة بأن سر االدراك واالستيعاب الموضوعي 

م العملي بالمفردتين المقدستين وهما لالسالم يمكن من خالل االلتزا

)التضحية( لتحقيق الحرية « الفداء»إذ إنه وبدون «. الصدق»و « الفداء»

الزالة أي اضطهاد وظلم وقمع في المجتمع « الفداء»في المجتمع وبدون 

أمام الشعب وأمام االلتزامات الشعبية اليمكن خوض « الصدق»وبدون 

 ي لحقائق االسالم.عالم االدراك واالستيعاب الواقع

أعدم مؤسسو المنظمة مع عدد من أعضاء  1972أيار  25وفي فجر يوم 

لجنتها المركزية بعد أن أدلوا أمام محاکم الشاه بمرافعات حماسية للدفاع 

عن االسالم والحريات الشعبية وضرورة النضال ضد الديكتاتورية بحيث 

ايديولوجيا  وتاريخيا  حولوا محاكم الشاه إلى مسرح لمحاكمة نظام الشاه 

وسياسيا . وقدم مؤسسو وأعضاء اللجنة المركزية للمنظمة وباالستناد الى 

اآليات القرآنية وأقوال أئمة الهدى في الدفاع عن ضرورة النضال ضد 

الديكتاتورية وتحقيق الحرية وضرورة االطاحة بالنظام الديكتاتوري 



الكبير محمد حنيف نجاد  طروحات مهمة للمجتمع ومستقبله. ودافع المؤسس

 ساعات عن القضايا العقائدية للمجاهدين في مرافاعاته. 6

ورغم الضربات الموجعة التي وجهها الشاه للمنظمة فإن المجاهدين ولكون 

تمسكهم بالمعتقدات االسالمية تمتعوا بدعم واسع من قبل طالب الجامعات 

لى جانب الدعم من ورجال الدين التقدميين والطالب الحوزويين الشباب ا

قبل البازاريين ومعظم المثقفين الدينيين. بينما لم يكن عند خميني وأنصاره 

في ذلك الوقت ما يقدمونه للشعب وخاصة الشباب. وكان المجاهدون 

وبدفاعهم عن االسالم االصيل وخوض النضال من أجل حرية الشعب قد 

الفكرية المختلفة. فلذلك رفعوا راية االسالم تجاه سائر التيارات واالتجاهات 

القى المجاهدون موجة ترحيب غير مسبوقة تفوق التصور وذلك من قبل 

الشباب والمثقفين االيرانيين الذين كانوا يتسابقون لمساعدة منظمة مجاهدي 

خلق وااللتحاق بصفوفها. انهم كانوا يشعرون بحماس كبير بالفخر 

مة صالة جماعية من والشموخ بحيث أصبح حرم جامعة طهران يشهد اقا

قبل مئات الطالب احتذاء  بالمجاهدين في السجون وترديدهم بصورة 

جماعية وبصوت عال االدعية التي كان المجاهدون يتلونها في السجون بعد 

 كل صالة. )نص بعض االدعية موجودة في هذه المجلة( 

 لقد هزت تفاسير المجاهدين لبعض السور القرآنية ومذكراتهم للدفاع عن

أركان الحوزة في مدينة قم بشدة « االمام الحسين»االسالم خاصة كتاب 

وكان المشتاقون يجازفون بحياتهم من أجل الحصول على نسخة من الكتاب 

سرا . فتدفق مئات الطالب الحوزويين ورجال الدين التقدميون نحو 

ارا  المجاهدين واما التحقوا بصفوفهم أو قدموا دعمهم الكبير لهم وأعلنوا مر

ا وإدراك ا جديدا  من االسالم.  أنهم قد تلق وا من خالل معرفة المجاهدين فهم 

وهناك الكثير من هؤالء الطالب الحوزويين استشهدوا في درب تحرير 

الشعب االيراني كما بقي عدد منهم أحياء ناشطين في صفوف المجاهدين 

 وأصبحوا كوادر منهم. 

يراني البطل البنائه المجاهدين منذ ان الدعم المادي والمعنوي للشعب اال

ولحد اليوم بلغ حدا  لم يشعر المجاهدون اطالقا  بانهم في ظروف  1971عام 

مادية حرجة. ان هذه المساعدات والتبرعات المادية والمعنوية من قبل أبناء 



الشعب االيراني للمجاهدين لم تقطع في يوم من األيام رغم األخطار الكبيرة 

التجار االيرانيين الوطنيين والمسلمين ومصادرة أموالهم  واعدام عشرات

... 

وكان المجاهدون أقوى تيار سياسي واجتماعي في غضون السنوات التي 

انتهت الى ثورة الشعب االيراني وإسقاط نظام الشاه. وكان الدكتور علي 

اليصال رسالة « عمل زينبي»شريعتي الراحل يصف نشاطه الثقافي كـ 

لثورية للشعب والشباب. كما إن هناك الكثير من قادة نظام المجاهدين ا

الحكم القائم في ايران من أمثال رفسنجاني و..كانوا يفخرون ويعتزون 

بسوابق لهم حينما كانوا أنصارا  للمجاهدين واالئتمام بالمجاهدين في 

الصالة. انهم ال يملكون في ملفهم شيئا  سوى الفخر في النضال حينما كانوا 

 ارا  للمجاهدين. أنص

وكان الشاه مطلع ا على اإلقبال الشعبي الواسع هذا على المجاهدين والسيما 

إقبال الشباب عليهم والسبب كان يعود في الدرجة االولى الى كون 

المجاهدين مسلمين وتقديمهم اسالما  ديمقراطيا  وديناميكيا . فلذلك ومن أجل 

المنظمة حيث ألصق نظام الشاه التصدي لهم ابتدع الشاه تهمة جديدة ضد 

ليس من الغريب كون «. إسالميين –ماركسيين »بالمجاهدين تهمة أنهم 

بالمجاهدين ومن ثم « االلتقاط»خميني قد حذا حذو الشاه بإلصاقه تهمة 

عليهم وأثبت بذلك انه يحمل بوحده رذائل جميع « المنافقين»إطالق وصف 

 ريخ ايران واالسالم.الديكتاتوريين والمصاصين للدماء في تا

 أيام الثورة المضادة للملكية

في المظاهرات الطالبية والشعبية التي أدت بالتدريج الى الثورة في عام 

واالطاحة بنظام الشاه فقد نظم الشباب والطالب المرتبطون  1979

بالمجاهدين أقوى مظاهرات ريادية في الشوارع في أيام عاشوراء اإلمام 

وكان المواطنون وأنصار المجاهدين يحملون في  الحسين )ع( آنذاك.

المظاهرات شعار المجاهدين وصور مؤسسي منظمة مجاهدي خلق 

اإليرانية في مقدمة صفوف المتظاهرين رغم أن العناصر الرجعية كانت 

 تمنعهم من ذلك.



وفي األيام األخيرة من الثورة اإليرانية وحتى في البرهة التي أصبح فيها 

المنفرد لالنتفاضة غير المنظمة فكان الكل يتذكر بأن ثالث خميني القائد 

عالمات يرفعها أبناء الشعب في كافة مظاهراتهم المناهضة للملكية وهي 

 شعار المجاهدين وصورة خميني وصورة الدكتور شريعتي الراحل. 

وبعد وصول خميني الى سدة الحكم تمركزت والول مرة في تاريخ ايران  

السلطة السياسية في شخص واحد )خميني( باالضافة الى السلطة الدينية و

السلطة والنفوذ الناجم عن مشروعية الثورة الشعبية. فتمركزت هذه 

العناصر الثالثة في خميني وأعطاه قوة فائقة. فهنا برزت طبيعة خميني 

العائدة الى عصور الظالم على شكل احتكار السلطة والتفرد بالرأي 

 ي. والسلوك الرجعي القمع

وكان خميني يرى المجاهدين الذين كانوا يشكلون قوة سياسية منظمة 

ومسلمة ذات سجل نضالي ضد نظام الشاه تهديدا  سياسيا  واجتماعيا  لكيانه 

الرجعي. ومن أول الموضوعات العاملة المطروحة في أجواء االنفتاح 

ون له السياسي الناجمة عن سقوط الشاه هو ما بدأ خميني والماللي التابع

بطرحه من ضرورة الفرز الطائفي و الفرز الديني بين المسلمين وغير 

المسلمين غير أن المجاهدين أصروا على ضرورة اعطاء االولوية لقضايا 

مثل الحريات الديمقراطية والغاء االحتكار والبلطجة وضرورة تشكيل 

المجلس التأسيسي وحل قضية كردستان واالقليات القومية والدينية 

العتراف بالحريات األساسية وحقوق النساء وأمثالها من القضايا الرئيسة وا

 للمجتمع.

وكان المجاهدون ومن خالل الدفاع عن حقيقة االسالم والشريعة السمحاء 

القائمة على الرحمة يقومون وبتضحياتهم واخالصهم بتعريف الوجه 

لحقيقي بعد أن الحقيقي لالسالم مما دفع الشباب إلى اإلقبال على اإلسالم ا

كانوا قد يئسوا وأصيبوا بخيبة األمل نتيجة أعمال خميني الالاسالمية. 

وخالل السنوات االخيرة أعلن مسؤولو النظام بينهم جاليي بور من قادة 

زمرة خاتمي ومن القادة السابقين لقوات الحرس في مذكراتهم عدد 

 ص.ألف شخ 500ميليشيات المجاهدين المنظمة في عموم البالد 



ولقاء ذلك فقد كان خميني وأزالمه ومن خالل أعمالهم الرجعية والمتخلفة 

 يبعدون الناس عن الدين وهذه حقيقة يعترف بها قادة النظام يوميا . 

 فرض الكفاح المسلح على الشعب االيراني من قبل خميني

لقد أرسى المجاهدون دعائمهم كأكبر قوة سياسية ايرانية من خالل 

لمية في االجواء الشبه ديمقراطية التي تلت الثورة اإليرانية نشاطاتهم الس

مستخدمين في ذلك أساليب سلمية وعلنية وقانونية حيث بلغ عدد نسخ 

 ألف نسخة .  500جريدتهم 

غير أن خميني الذي لم يكن يقبل االعتراف بالحقوق الديمقراطية للمجاهدين 

لتام للمجاهدين. ودعا والقوات المعارضة له قد عقد العزم على القمع ا

المجاهدون لقاء االجراءات القمعية وتهديدات النظام الى مظاهرات كبيرة 

حيث شارك  1981حزيران  20في طهران للدفاع عن الحريات في يوم 

فيها نصف مليون من المواطنين في طهران الذين ساروا بشكل سلمي 

نت اذاعة النظام باتجاه مقر البرلمان وكان عددهم يتزايد كل لحظة. وأعل

الرسمية بعد ظهر ذلك اليوم أن خميني باعتباره الولي الفقيه للنظام قد 

أصدر أوامره الفراد الحرس بقمع المظاهرات بشكل دموي. ففتح أفراد 

الحرس النار على المتظاهرين وبذلك تضرجت المظاهرات السلمية الهالي 

ى كما اعتقل آالف طهران بالدم حيث سقط جراء ذلك مئات القتلى والجرح

االشخاص واقتيدوا الى السجون والمعتقالت وقمعت المظاهرة بشكل 

 وحشي. 

 

وبعد عملية القمع الوحشي للمظاهرات السلمية في طهران تزايدت حمالت 

الدهم واالعتقال واالعدام بحيث كان سجن ايفين بطهران يشهد بوحده في 

لية انتقامية وحشية أعدم بعض االحيان مئات االعدامات في الليل. وفي عم

حزيران وهكذا أصبحت المقاومة  20حتى أولئك الذين كانوا قد اعتقلوا قبل 

المسلحة أمام الديكتاتورية الدموية أمرا  مشروعا  وضروريا . ان المقاومة 

المسلحة فرضها خميني على أبناء شعبنا، فبدأت االشتباكات المسلحة في 



مقاومة من جهة وأفراد الحرس من جهة عموم البالد بين المجاهدين وال

 أخرى .

 الرابط :

http://www.palvoice.com/index.php?id=19979 .  ] 

 منطلقات منظ مة مجاهدي خلق الفکرية و حرکتها السياسية والعسکرية

 القاعدة الفکرية والعقائدية لمنظ مة مجاهدي خلق

لمع نجم التيار انتشرت في الخمسينيات حرکات التحرر من االستعمار ، و

اليساري ، لرفعه شعار التحرير من اإلمبريالية واالستعمار والوقوف إلی 

جانب العمال والفقراء ، وُجعل ذلك محورا  لنشاطه الثقافي واإلعالمي 

والنضالي ، في ظل غياب واضح للتيار اإلسالمي ، حيث لم يکن للتيار 

وقضايا األمة في  اإلسالمي رؤية ونظرية واضحة ومتکاملة من األحداث

تلك الفترة ، عدا بعض الخطابات الدينية التي لم تکن شاملة وبديلة عن 

األفکار األخری المناهضة لالستعمار والمبريالية . وفي شل هذه األجواء 

تأث رت مجاميع من المؤمنين الذين تخرجوا من المساجد ومراکز التوعية 

کبير للجمع بين معتقداتهم  الدينية بالتي ار اليساري ، واندفعوا بحماس

اإلسالمية وبين ما تطرحه التيارات اليسارية من تصورات سوقا  رائجة 

آنذاك في الشارع العربي واإلسالمي ، وعلی اثر ذلك ظهرت منظ مات 

وأحزاب إسالمية يسارية تعتقد باإلسالم من جهة وبالنظريات اليسارية في 

من جهة اُخری ، ومن تلك االقتصاد والکفاح والنضال ضد االستعمار 

المنظ مات منظ مة مجاهدي خلق، وإلی جانب ذلك كانت هنالك منظ مات 

يسارية اُخری ترفض اإليمان بالدين وتعتبره أفيونا  للشعوب ، وعندما 

اصطدمت هذه المنظ مات بالواقع الشعبي المؤمن باإلسالم تخلت عن نظرية 

ها تؤمن باالقتصاد المارکسي )الدين أفيون الشعوب( ، واليوم تد عي بأن  

فحسب دون غيرها من التصورات المناهضة للدين ، وبعض أعضائها 

 يؤدي الفرائض الدينية ، وهذا تحول کبير في مسار هذه المنظ مات .



إن هذا التحول تبلور في أذهان قادة هذه المنظ مات علی خلفية اصطدام 

وفشلهم في إدارة الصراع منظ ماتهم مع الواقع الشعبي المؤمن باإلسالم ، 

مع األنظمة الديکتاتورية ، وارتکابهم أخطاء کبيرة  في حق شعوبهم . ومن 

األسباب المهمة _ أيضا  _ ظهور التيار اإلسالمي والصحوة اإلسالمية ، 

ونجاحة في طرح المشروع اإلسالمي بديال  للمنظومات الفکرية والعقائدية 

حل مشاکل الحياة وتأسيس مجتمع صالح الشرقية أو الغربية التي فشلت في 

 و سعيد مزدهر.

فالمنظ مات اليسارية والعلمانية فشلت في السياسية واالقتصاد ، وفقدت 

مصدرها الفکري والمعنوي عندما انهارت المنظومة االشتراکية بقيادة 

 االتحاد السوفيتي السابق .

مات اليسارية التي أما المنظ مات اليسارية اإلسالمية فهي کغيرها من المنظ  

تعرضت إلی الفشل ، حيث أرادت هذه المنظ مات دمج مدرستين متضادتين 

في بوتقة واحدة فلم تستطيع ذلك ، ألن  المنظومة العقائدية والتشريعية 

اإلسالمية وحدة متکاملة ال يمکن فهم جزء منها بعيدا  عن األجزاء االُخری 

طريقة التجزيئية لدمجه مع أو تفکيکها والتعاطي مع جزء منها علی ال

المدارس االُخری ، فاالقتصاد اإلسالمي _ مثال  _ مفردة لها عالقة وطيدة 

بالجانب الروحي والعقائدي واألخالقي لإلسالم ، فعلی سبيل المثال : إن  

تقديم األموال ألصحاب الحاجة له بعد روحي ومعنوي واعتقادي في 

صدقة أجر وثواب إلهي عظيم في الدنيا اإلسالم ، فقد جاء في الروايات أن لل

واآلخرة، باإلضافة إلی ما يحققه التصدق من تقوية األواصر بين أفراد 

ا الصدقة من المنظور المارکسي المادي هبة ال عوض لها ،  المجتمع ، أم 

فهي عمل غير منتج وغير مفيد للمجتمع وأن  المستفيد منه هو الفرد فحسب 

ن النظرتين : النظرة المنطلقة من الجانب الروحي ، فالحظ الفرق الشاسع بي

واألخالقي والعقائدي ، وبين النظرة المادية المنفعية البحتة والتي ال مجال 

 فيها لهذه األمور.

وعليه فالعملية االقتصادية اإلسالمية تدور حول محور التوحيد والمعاد 

نيا واآلخرة ، وتعاليم اإلسالم التشريعية واألخالقية السامية وحساب الد



والعمل االقتصادي المارکسي أو الرأسمالي يدور حول محور المنفعة 

 المادية التي ال تعترف بالتوحيد ؟!

وعليه فإن  الجمع بين منظومتين متضادتين ضرب من الخيال ، فقد فشلت 

المنظ مات اليسارية اإلسالمية فشال  ذريعا  في ذلك ، ولم تعد هنالك منظ مة 

رية قائمة من الناحية الفکرية والفلسفية بالفعل ، ومن تلك إسالمية يسا

 المنظ مات الفاشلة منظ مة مجاهدي خلق .

 وقد أس ست هذه المنظ مة منظومتها الفکرية والسياسية علی محور التالية:

_ مزج المدرسة اإلسالمية بالمدرسة المارکسية )عقيدة اإلسالم +  1

 االقتصاد المارکسي ( .

 العسکري هو القاعدة للوصول إلی السلطة ._ العمل  2

 _ التنظيم المرکزي الصارم الذي يترل األوامر وينف ذها األعضاء . 3

 _ الدعاية اإلعالمية )الغاية تبرر الوسيلة( . 4

 _ الکذب األبيض لصالح الحزب ومسيرته النضالية . 5

 مسيرة المنظ مة الفکرية والعسکرية :

ست إستراتيجيتها الفکرية والعقائدية علی قاعدة إن  منظ مة مجاهدي خلق أس  

اإلسالم العقائدي والروحي زائدا  االشتراکية التي نادت بها المنظومة 

االشتراکية العالمية ونَظ ر لها قادتها ، فعند مراجعتنا ألدبيات منظ مة خلق 

نری تأکيدها علی المعنوية اإلسالمية والتزام أعضائها بالتدين الظاهري ، 

وصا  التزام إعضائها النسوي بالحجاب اإلسالمي ، ومن جانب آخر خص

الية مع الرأسمالية واإلمبريالية ، وعلی  تأکيدها علی صراع الطبقة العم 

الدور العمالي في الحياة السياسية . وعندما فشلت هذه المنظ مة في استقطاب 

عة أن  الثورة الشارع اإليراني أرادت إسقاط التجربة اإليرانية الجديدة بذري

اإليرانية لم تسقط مؤسسات الشاه اإليراني السابق والتي اعتبرتها وجه 

تذرعت المنظ مة بهذه الذرائع وأعلنت حربا  شرسة ضد الجمهورية 



اإليرانية الفتية التي لم تکتمل بنائها علی المستوی االقتصادي والسياسي ، 

 عبي .وجعلت هذه الذرائع شماعة لفشلها علی المستوی الش

إن هذه المنظ مة لم تستطيع إثبات مصداقيتها والتزامها باالشتراکية ، ولم 

تستطيع _ أيضا  _ إثبات والئها وانتمائها الوطني لشعب عانی الويالت من 

نظام الشاه اإليراني ، حيث تجاهلت هذه المنظ مة سقوط عشرات اآلالف من 

ازات نظام الجمهورية الشهداء من أجل الخالص من الشاه ، وتنک رت إلنج

اإلسالمية في إزالة الفقر عن الشعب ، وخدماته للمنافقين المحرومة ، ولم 

تعط للنظام الجمهوري اإلسالمي في إيران فرصة لتنفيذ خططه السنوية 

وتحقق االزدهار والرفاهية ورفع الفقر کليا  عن المجتمع ، الفقر الذي ورثه 

يراني علی أساس الطبقية المقيتة ، من نظام الشاه الذي بني المجتمع اإل

% من الشعب اإليراني من الطبقة الفقيرة في زمان  90حيث کان أکثر من 

الشاه ، وکانت البنی التحتيحة للمجتمع قائمة علی المبدأ الرأسمالي الغربي ، 

فکان ينبغي علی منظ مة مجاهدي خلق اإليرانية أن تساهم في البناء 

لحکومة في رفع الظلم والحيف عن الطبقة الفقيرة والعمران ومسانده خطط ا

، إال أن ها انشغلت منذ سقوط النظام الشاهنشاهي بالمغانم السياسية 

 والمناصب وجني ثمار نضالها علی المستوی المادي والسياسي .

 تاريخ المنظ مة وسيرتها السياسية :

نجاد  أسس ثالثة من خريجي جامعة طهران هذه المنظ مة وهم محمد حنيف

و سعيد محسن وأصغر بديع زادکان ، کان لهؤالء الثالثة نشاطا  سياسيا  

واسعا  في صفوف الحرکة الوطنية وفي النقابات التابعة لها والتي کانت 

مناهضة للنظام الملکي البائد في إيران ، وکان تأسيسهم لمنظ مة مجاهدي 

لی قيادة ثورية خلق علی خلفية اعتقادهم بأن الساحة اإليرانية تفتقد إ

للمعارضة اإليرانية أبان الحکم الملکي ، وإلی أيديولوجية ثورية تعتمد 

الکفاح المسلح ، وکانوا يرون أن  القيادة ذات الطابع السلمي المعارض ضد 

النظام غير قادرة علی إحداث تغيير في الوضع السياسي وإسقاط الحکم 

اب مجموعة من أصدقائهم ، الملکي . وقد استطاع هؤالء الثالثة من استقط

ية لدراسة األيديولوجيات السياسية ذات  وا في عقد جلسات سر  فاستمر 

 الطابع الثوري في العالم ، ودراسة الدين والتاريخ .



م ، واستمرت ثالث سنوات ، والمنظ مة  1965بدأت هذه الجلسات في سنة 

خلق اإليرانية .  جتعتبر بداية هذه الجلسات تاريخي ا  لوالدة منظ مة مجاهدي

م شک ل أعضاء هذه الجلسة شعبتين : األولی : اللجنة  1968وفي سنة 

المرکزية للتنظيم ، والثانية : لجنة فکرية تتولی کتابة فکر أيديولوجي 

يجتمع بين الفهم اإلسالمي للجهاد والکفاح ضد الظلم واالستبداد ، وبين 

تبروا المذهب الشيعي أقرب النظرية المارکسية في الثورة واالقتصاد ، واع

 المذاهب للحالة الثورية ولمنهج الکفاح المسلح .

لم تنف ذ هذه المنظ مة أي ة عملية ضد النظام اإليراني الملکي في األعوام 

سا  إلنشاء فکر أيدلوجي  الخمسة األولی من تأسيسها ، ألن  جهادها کان مکر 

 ثوري وتأهيل الکوادر الحزبية .

م للتدريب  1970عددا  من کوادرها إلی األردن ولبنان عام أرسلت المنظ مة 

 العسکري في المخيمات منظ مة تحرير فلسطين .

کانت المنظ مة تتري ث في الشروع بالعمليات العسکرية ، وکانت تعتقد بعدم 

إکتمال اإلعداد الفکري واأليديولوجي وحتی العسکري للدخول بحرب 

مؤسسات النظام الملکي ، غير إن هذه العصابات والعمليات العسکرية ضد 

م عندما ظهرت منظ مة مارکسية  1970اإلستراتيجية تغيرت في شباط سنة 

في الساحة اإليرانية تدعا بــ )فدائيي خلق( ، ونف ذت عملية مسلحة ضد نظام 

رت منظ مة مجاهدي خلق الدخول لمرحلة الکفاح المسلح ،  الشاه ، ولذلك قر 

عمليات العسکري ضد النظام ، وکان أولها الهجوم وتنظيم مجموعة من ال

علی محطة الطاقة الکهربائية ليلة احتفال النظام في ذکری تأسيس الملکية 

في إيران . إال إن  العملية لم تتم ، ألن  المنظ مة کانت مخترفة من قبل 

األجهزة األمنية التابعة للنظام الشاهنشاهي ، فأُلقي القبض علی العشرات 

م ، وأُصدر حکم اإلعدام علی  1971ادر المنظ مة في شهر آب من کو

المؤسسين الثالثة مع ستة من أعضاء اللجنة المرکزية ، بتهمة حيازة أسلحة 

، ومحاولة إسقاط الملکية الدستورية ، وقراءة کتب مارکس وماوو 

 وجيفارا.



عن  م ، وُخف ض الحکم 1972وقد تم  تنفيذ حکم اإلعدام علی ستة منهم سنة 

اثنين من المجموعة إلی السجن المؤبد، وکان أحدهما مسعود رجوي ، الذي 

 استطاع استقطاب عددا  من السجناء إلی المنظ مة .

 االنشقاقات العقائدية في المنظ مة :

إن  األعضاء المنتمين لمنظ مة مجاهدي خلق کانوا خليطا  من المارکسيين 

، واالنتماء إلی هذه المنظ مة لم  واإلسالميين المتأثرين بالفکر المارکسي

يکن عن قناعة عقائدية وفکرية مشترکة ، والذي جمعهم في هذه المنظ مة 

هو العمل السياسي والوقوف ضد االستبداد الملکي ، واتفاقهم علی ضرورة 

ات باع أيديولوجية ثورية مناهضة للحکم الملکي ، وظ نوا أن  اإلسالم 

ة الثورة ضد االستبداد ومناصرة الفقراء والمارکسية يلتقيان علی أرضي

ونبذ الرأسمالية ، فأسسوا أيديولوجية مرکبة من الفکر اإلسالمي 

 والمارکسي .

إال أن  قناعتهم بهذا المزج الغريب للمارکسية واإلسالم قد انهارت ، فانشق 

فريق کبير من حلمة الفکر المارکسي عن المنظ مة ، وأعلنوا أن  تعاليم الدين 

عرف اإل ُُ سالمي ال تنسجم مع الکفاح المسلح ، وهذا الفريق المنشق کان ی 

بالمجاهدين المارکسيين، ثم تغير هذا االسم إلی )منظ مة بيکار( ويعني 

منظ مة العمل ، وقد اعتبرت منظ مة مجاهدي خلق هذا االنشقاق انقالبا  

 داخليا  .

بين أعضائها الذين  ثم حدث انشقاق آخر في المنظ مة بعد اختالفات الفکرية

يحملون الفکر اإلسالمي المارکسي وبين اإلسالميين الذين ال يؤمنون 

بالفکر المارکسي ، فانسحب منها اإلسالميون المتد يون ، حملة الفکر 

وا إلی التشکيالت المؤيدة لقيادة آية هللا الخميني  اإلسالمي األصيل ، وانضم 

ون بالمزج بين اإلسالم العقائدي ، فبقي في المنظ مة أعضاؤها الذين يؤمن

 والفکر المارکسي الثوري .

 سقوط المنظ مة في أول محك سياسي :



سقطت منظ مة مجاهدي خلق في أول محك لها عندما طلبت الدولة اإليرانية 

الفتية من الشعب واألحزاب السياسية واألحزاب السياسية تقديم أسلحتها 

يلشيات الخارجة عن دائرة الجيش للجيش ولقوی األمن ، وذلك إلزالت الم

واألمن من الشوارع ، فقد مت أغلب الجهات أسلحتها التي حصلت عليها من 

المعسکرات إلی قوی األمن ، ولکن منظ مة مجاهدي خلق رفضت تسليم 

أسلحتها لدولة الثورة اإليرانية ، وبذلك خرجت علی اإلجماع والوفاق 

الشارع کان مطلبا  وطنيا  ،  الوطني اإليراني ، ألن  جمع السالح من

ووجوده في أيدي المليشيات واألحزاب کان مصدر قلق ومشاکل يهدد أمن 

 الجميع .

والمحك الثاني لمنظ مة مجاهدي خلق والذي سقطت فيه مصداقيتها 

الية الفقيرة هو عملياتها  وادعاءاتها باالشتراکية واهتمامها بالطبقة العم 

رات والعبوات الناسفة التي تحصد الهجومية التي کانت تستخدم ف يها المتفج 

من خاللها أرواح آالف الفقراء والعمال في األسواق وأماکن عملهم ، 

فکانت عملياتهم تستهدف الفنادق والمحالت التجارية التي يزدحم فيها 

العمال والفقراء المتسوقين ، إضافة إلی عمليات االختطاف التي کانت تقوم 

کانت تختطف مئات الشباب اإليرانيين الثوريين  بها المنظ مة ، حيث

المنتسبين إلی اإلجهزة األمنية والشرطة وتقتلهم وتعذبهم وتمث ل بجثثهم بما 

يندي له الجبين ، ال لجرم  ارتکبوه سوی تأييدهم للثورة اإلسالمية اإليرانية 

 التي کانت منظ مة خلق نفسها _ يوما  _ مؤيدة لها وحليفة معها .

يفعل حزب البعث اليوم _ بالتعاون مع التکفيريين _ ضد رجال وهکذا 

الشرطة والحرس وأبناء الشعب العراقي ، ال لشيء سوی أن هم فقدوا 

کراسيهم التي تربعوا عليها أکثر من ثالث عقودا مضت ، وعلی حساب 

دماء العراقيين وکرامتهم ، ولو أجلسهم األمريکيون علی کراسي الحکم 

وا األمريکان خدمة العبيد، وعليه فإن  تلب س البعثيين بلباس مرة ثانية لخدم

المقاومة کذب ودجل يعرفه الجاهل قبل العالم ، فالمقاومة الشريفة ال تذبح 

 الشعب .

 المرحلة الجديدة في خارج البالد :



بعد مجيء مسعود إلی أوروبا دخل إلی عالم السياسة وإلی أسواقها ، وأدخل 

سياسية جديدة ، فتبد لت االستقامة والمصلحة الثورية المنظ مة إلی مرحلة 

إلی المصلحة الشخصية لرجوي ، وکانت المنظ مة علی الدوام تزخر بالحياة 

 اإلفضل بأيديولوجيتا وليس عن طريق الحيل واألالعيب السياسية .

إن ني أعتقد أن تقسيم المراحل بالمرحلة السياسية والمرحلة العسکرية هو 

وساذج في نفس الوقت ، حيث تم  بواسطة هذا التقسيم التغطية تقسيم ماکر 

علی الکثير من جذور االتحراف والخيانة ، وقد استغل رجوي هذا التقسيم 

للتظاهر بأن  حياة المنظ مة السياسية في الخارج هو استمرار لوجودها 

العسکري في الداخل ، فيجب األخذ بنظر االعتبار مجموعات األعمال 

في داخل إيران ، سواء کان ذلك في زمن شاه إيران أو في زمن  العسکرية

 الحکم اإلسالمي .

إن نا بهذا التقسيم سنواجه منظ متين : منظ مة کانت قائمة في إيران ، ومنظ مة 

هت في  اُخری ولدت وعاشت في الخارج . وبالرغم من االنتقادات التي وج 

تتشابهان ، خاصة المنظ مة  تلك المرحلة لرجوي إال أن هاتين المنظ مين ال

 1975هـــ ش ) 1354التي کانت في عهد الشاه ، حيث کانت حتی قبل عام 

م ( _ أي خالل العمليات العسکرية في زمن الشاه وأوائل المرحلة 

العسکرية _ تتمتع باإلخالص والطهارة واأليديولوجية الثورية ، لکن ها في 

في الغالب إلی االلتجاء بالمناورات المرحلة الجديدة في خارج البالد تغيرت 

السياسية وأصبحت وسيلة لتقوم سلطة رجوي ومشروعية السياسية في 

أوروبا ، بمعنی آخر أن الدم أصبح وسيلة للمساومة ، هذا إضافة إلی أن  

هــ ش  1361العمليات العسکرية التي ظلت حتی شهر شهريور عام 

شخاص کان يستغل ها رجوي م ( کانت تنف ذ في الغالب علی يد أ 1982)

إلخفاء نوع العاطفة والشوق لدی المواطنين ، ولکن يظهر أن ه لم يکسب 

ة ، بل کانت الخسائر أکبر ، لکون الزعيم  من وراء ذلك نتائج سياسية جم 

کان قد فر قبل ذلك من إيران خاصة ، وأن هذه العمليات لم تکن مجرد 

کانت نتيجة لرد فعل دفاعي ،  نتيجة إلستراتيجية مخطط لها من قبل ، بل

وکانت في الغالب لمشاغلة الحکومة في المدن حتی تتمکن المنظ مة من 

إخراج قواتها ، بمعنی آخر إن العمليات العسکرية التي کانت قد اتخذت 



شکال  من أشکال الحرب المسلحة ضد الحکومة هي في حد ذاتها حرب 

 أثناء الهروب ولم تکن حربا  واقعية .

_ عندما بدأت مجموعات العمليات  1983عد ذلك _ أی بعد عام أما ب

العسکرية بالذهاب إلی إيران من خلف الحدود ، وکانت تُهيأ لهم بيوت عن 

طريق التليفون ، ويُرسل إليها أموال وأسلحة وفيرة عن طريق التهريب ، 

أصبحت هذه العمليات العسکرية تستهدف النواحي الدعائية 

م تکن تحظی بالصفة الثورية ، وکانت تشبه تماما  واإلستعراضية، ول

الوظائف اإلدارية ، لقد کانت جامدة وبدون حيوية ، وتتصف بالسطحية ، 

وعليه فإن  المنظ مة أوقفت في النهاية هذه العمليات االستعراضية ، وکف ت 

عن إرسال مجموعات العمليات العسکرية ، ذلك بسبب عدم ترتحيب الناس 

وقبل ذلك ظهرت نشاطات غير عسکرية وخاليا أطلقت عليها  بها وفشلها ،

)عمليات ليست وجها  لوجه( أو )الالصق السائل( وغيرها ، والتي أثارت 

سخيرية وضحك الناس وبمرور الوقت وفي أثناء تطور الحقائق لدی 

المجتمع ظهر أن  کافة الخطط والتحليالت والحلول العسکرية کانت أخطاء 

ية ، ووضع شباب المنظ مة في ضياع عجيب ، لکن لم فادحة وغير واقع

يمتلك رجوي شهامة لالعتراف بعجزه وينتقد نفسه ويسلم المسئولية للقيادة 

 الجماعية .

لقد أد ت هذه اإلخفاقات واالنحرافات في المنظ مة إلی ابتعاد الناس عنها 

ية أکثر فأکثر، وأصبحت أيديولوجية رجوي تتجه نحو اليمين ، وفي النها

أصبح يختار ما هو غير مفيد من الناحية العملية ، وزواجه المتعدد والنفعي 

کان کله له رائحة سياسية ، کما أن  اتفاقاته مع المحافل المشبوهة قد أدت 

بصورة جلية إلی ابتعاد الناس عنه وجعلته غريبا  عنها . لقد تبدلت أسس 

ها األالعيب السياسية ، العقيدة الثورية واالعتماد علی الناس ، وحل  محل

 وهذه کانت بداية المصيبة .

 الرابط :

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=04061 
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خالل إقامة رجوي في الخارج کان نشاطه منصب ا  علی عقد االتفاقات 

ة ، وإقامة السياسية ، وضرب المجموعات والشخصيات المستقلة الوطني

مؤتمرات صحيفة ، ومراسلة األحزاب والشخصيات األوربية ، واختالق 

الدبلوماسية المتسولة ، والخضوع إلی الحکومات اإلمبريالية ، وإرسال 

الوفود الستجداء عطف البرلمانات األوربية ، وکانت نشاطاته ـــ حسب 

اومة في بعض ادعائه ـــ التعريف بالمقاومة ، وطبعا  کان المقصود بالمق

 األحيان إثبات وجوده فقط .

لقد تم إقامة االتصال التليفوني مع إيران تحت عنوان )القيادة واالرتباط من 

الخارج( لتمرير األخطاء السابقة ، وتغطية هروبه من إيران ، فالهدف من 

هذه االتصاالت لم تکن توجيه العمليات في داخل إيران بل کانت في 

المؤيدين واألعضاء المفقودين وإرسالهم من إيران إلی األساس للعثور علی 

کردستات ومن ثم إلی أوروبا . والنشاط اآلخر للمنظ مة هو إرسال صور 

 رجوي بالبريد إلی إيران !

المسکين مسعود کان يظن أن الناس مشتاقون له ، واآلن حيث أن ه ليس 

حتی يطفئوا  متواجدا  في إيران حتی يزوره الناس لذلك فإن ه يرسل صوره

شوقهم ، أي ليقول الناس أن الزعيم رجوي ـــ حقيقة ـــ يفکر بالناس کثيرا  

! 

لقد کان المجال أمام رجوي في خارج البالد واسعا  إلظهار کبريائه 

وغروره ومحبته لذاته ، وأصبح يضع تخيالته المريضة في شکل نظريات 

علی أعضاء ويصورها وکأنها انجازات أيديولوجية جديدة يفرضها 

مجاهدي خلق ومؤيدي منظ مته ، وکان للحياة المرف هة التي يعيشها في 

ه للعيش کحياة السالطين  الخارج وانفصاله عن الناس أثر کبير في جر 

والبالط الملکي ، وکان يزاداد يوما  بعد يوم في تخيالته ويتصور نفسه 

حديث في جميع زعيما  جديدا  للثورة ،وکان يعتقد في عالم الخيال أن ال

البيوت اإليرانية يترکز حوله زوجته مريم ، وتغطي صوره کافة شوارع 

طهران ، فکان هذا السلطان الذي ال يملك التاج والعرش يطغي أکثر من 

السالطين ، ومن ناحية اُخری کان يهدد المجموعات والمنظ مات 

نصر في والشخصيات الرافضة لقيادته بالمحاکمة ، ويتوعدهم عند تحقيق ال



المستقبل القريب ، وکان أيضا  يتصور نفسه بأن ه صاحب النفوس والقلوب 

والعواطف اإلنسانية ، وکان يعتقد أن ه هو المقصود في أشعار المولوي 

 وعطار وحافظ ، وکان يعتبر نفسه معبود ومعشوق الرجال والنساء .

 ومن هو المسئول عن االنحراف : 

نه حنيف نجاد کان أحد من خالل التدريس التمهيدي ألع ضاء المنظ مة دو 

أسباب هزيمة النضال السابق وأحد علل انحرافات زعماء الحرکة هو أن  

زعامة الحرکة کانت فردية مترکزة في فرد واحد ، وقد أد ی ذلك إلی قتل 

الطاقات والکوادر الحزبية اال خری ، لقد وجد حنيف أن تعويض هذا 

شاملة ، والتدريس العقائدي العميق  النقص يتم عن طريق بناء کوادر

والطويل ، لذلك عمد حنيف نفسه إلی تأسيس هذا البناء قبل أن يقوم بأية 

عمليات مسلحة ، ولکن تم القبض علی هذه الکوادر وإعدامها علی يد 

أجهزة السافاك أيام العهد الملکي في أول هجوم عليها ، وکان رضائي آخر 

م . وفقدت الحرکة أفرادا  وقادة  1973م الکوادر وقد قتل أيضا  في عا

کثيرين أيام النضال ضد الشاه . ولم يکن لدی رضائي الوقت الکافي 

للخوض في التدريس العائدي في بناء الکوادر الشاملة ، وذلك ألن  المنظ مة 

قد دخلت في ذلك الوقت إلی ميدان النضال الثوري الجاد  ، وبعد مقتل 

وا  رضائي استغل أصحاب الفرص ذلك ، وصعدوا إلی القيادة ، وجر 

 المنظ مة إلی االنحراف .

لقد کانت المنظ مة في حقبة من الزمن تحمل علی عاتقها راية النضال 

المسلح ضد الشاه ، والحق يقال أن  المنظ مة في تلك الحقبة قامت بهذا 

الواجب بکل صدق وطهارة وتضحية وبعد عن الرياء والمکر ، لکن ها بعد 

قدت ث وارها الکبار أمثال األخوة من عائلة رضائي أخذ نجمها باألفول أن ف

، وبعد ذلك تعرضت لضربة من االنفصاليين أجهزت عليها ، مما أدی إلی 

ل النضال ضد الشاه من شکله الثوري  فقدانها لقاعدتها الجماهيرية ، وتحو 

هــ ش  1357المنظ م إلی تيار ، وأصبح أية هللا الخميني مظهر بهمن عام 

م ( ، فزال نظام الملکية عن إيران وسيطر اإلمام الخميني علی  1979)

قيادة الثورة ، وقبل فترة وجيزة من هذا الحدث تم إطالق سراح کافة 



السجناء السياسيين علی مراحل ، وخرج مسعود رجوي والسيد موسی من 

 السجن وعادوا إلی نشاطاتهم .

إحياء ذکری واسم المجاهدين، ألن  فی تلك اآلونة کان من الصعب إعادة

سمعة المنظ مة کانت سيئة لدی أذهان الجماهير ولم تکن مقبولة عندهم ، 

لکن بعد بذل الجهود والفعاليات المضنية أصبحت هذه المنظ مة مقبولة لدی 

الجماهير ، وعلی أثر ذلك بدأت المنظ مة معاودة أنشطتها السياسية، وکانت 

بشکل مجلس قيادة ، وفي إطار هيئة استشارية مؤلفة من قيادة المنظ مة تُدار 

األعضاء القدماء في المنظ مة ، وبهذه الطريقة کانت تعالج األمور ، لکن 

ل الهيئة االستشارية إلی هيئة تنفيذية  مسعود استطاع بذکائه ومکره أن يحو 

نظ مة ، وبعد أن استبد بالسلطة جر  المنظ مة إلی اإلنحراف والفساد . وإن  الم

دخلت إلی مرحلة العمل السياسي المعارض في العهد الجديد )أي بعد 

انتصار الثورة وتشکيل حکومة جديد( ، وبعد مسيرات اليوم الثالثين من 

شهر خرداد دخلت المنظ مة لمرحلة العمل العسکري ، ولکن بدون أن 

تکون قد هيأت نفسها لهذه المرحلة ، وبدون أن تستعد لهذه المواجهة 

لکبری التي کان الخوف من حدوثها سائدا  قبل وقوعها بعد أشهر . لقد ا

 کانت هذه أول خيانة لرجوي وإثبات لعدم کفاءته .

بقی موسی في طهران ، وذلك في محاولة إلعادة تنظيم ما تبقی من قوات 

 المنظ مة، وللشروع في العمليات العسکرية ، لکن الوقت کان قد فات .

من شهر خرداد کانت المنظ مة قادرة وبالتنظيم  قبل حوادث الثالثين

العسکري وعن طريق أفراد قواتها وبفضل أسلحتها المخزونة في المخازن 

المنظ مة أن تخوض نضاال  مسل حا  ذو أبعاد واسعة، وخاصة بعد انفجار 

مکتب الحزب الجمهوري اإلسالمي ، لکن الزعيم الخائن رجوي وغير 

في يد النظام القائم حجة ومستمسکا  فهرب  الکفء لم يقدر سوی أن يضع

من إيران بدون أي مستقبل وآفاق واضحة ، واآلن يريد أن يقتحم الحدود 

 إلی طهران ، ويفتحها بواسطة ألفي فرد من عناصره .

لقد کانت المنظ مة تمتلك قبل الثالثين من شهر خرداد ـــ في طهران ـــ 

يرة إال وقد قُتل موسی أشرف في تنظيما  کبيرا  ، ولکن لم تمر فترة قص



معرکة غير متکافئة ، وبذلك تعط ل نضال المنظ مة وانتهت عملياتها 

العسکرية ، وانتقلت المنظ مة إلی الخارج ، واستدعت کل أعضائها 

ومؤيديها الذين بقوا في إيران ، وجمعتهم في الخارج ، وذهب البعض 

 اآلخر إلی کردستان .

إلی الخارج فقدت المنظ مة ثقة الناس بها ، حيث عندما انتقلت المنظ مة 

خرجت من موقعا االجتماعی ، وانقطع اتصالها بأفراد الشعب ، ومحي اسم 

 المجاهدين من أذهان الناس ، وأصبحوا ذکری بعد عين .

إن  اإلطار السياسي لکل منظ مة باإلضافة إلی کونها تتبع أيديولوجيتها إال 

مکن للضروف الخارجية أن تکون عامال  رئيسيا  أنها من الناحية الضمينة ي

في تحديد اتجاهها وحرکتها وعندما ال تعتمد المنظ مة في استمراريتها علی 

الناس والمحيط االجتماعي الذي حولها ، وال تشارکه أفراحه و أحزانه ، 

فإنها بمرور الوقت تبتعد عن المواطنين ، وال تأخذ شکلها حسب متطلباتها 

وهذه الحالة تنطبق علی منظ مة مجاهدي خلق ، حيث بقيت بعيدة   السياسية .

 عن المجتمع اإليراني:

حسب وجهة نظري إن  إطار الحياة السياسية لمنظ مة مجاهدي خلق قد 

تحرك إلی اليمين الرجعي واألالعيب السياسية واالنحرافات الجذرية عن 

ن مطالب المواطنين ، األيديولوجية األولی للمنظ مة ، وقد انحرفت بعيدا  ع

ا رجوي ـــ وهو الذي قاد هذا التحرک ، وهو العقل المدب ر لتشکيالت  أم 

المنظ مة في شکلها الجديد ـــ فهو يعتبر المسئول المباشر عن هذا التحرك 

 الرجعي .

 أسباب انحراف المنظ مة في هذه المرحلة : 

ع من وجود ذلك إن  السبب في انحراف المنظ مة في المرحلة الحالية ينب

النقص ، بحيث أن ه عندما تسلم رجوي زمام األمور أصبح أسلوب العمل 

م لم يتم بناء أي کادر في المنظ مة ، وقد  1971عکس السابق ، فمنذ عام 

قُتل موسی خياباني ، وتسل م القيادة أفراد فاقدون للتجربة ، وللحد األدنی من 

ات حتی يستطيع العضو أن شروط العضوية التي کانت تستغرق عشرة سنو

يکتسب خبرة سياسية تؤهله للعمل السياسي ، ولکن قادة المنظ مة الجدد 



اجتازوا هذه السنوات بليلة وضحاها ، ورکبوا علی أکتاف اآلخرين . إن  

 األفراد القدامي ـــ الذين کانوا يملکون التدريب .

ت ـــ قد وقع والتجربة ويحظون بالقدرة الحزبية الکافية في کل المجاال

عليهم الغضب ، وأصبحوا في عزلة ، وُوضعوا علی الهامش ، وفقدوا 

بالتدريج أقل اإلمکانيات ، لذلك أصبح شخص واحد يقود المنظ مة وهو 

مسعود رجوي ، وأسس نظاما  خاصا  للمنظ مة ، وذلك عن طريق االبتعاد 

 ديولوجيا  .عن البقية ، واعتبار نفسه متميزا  عن اآلخرين ، وزعيما  أي

استطاع رجوي بهذا النظام أن يقضي علی المراقبة واإلشراف والمحاسبة 

علی فعاليات المنظ مة ، وکانت تقوم بذلك القيادة الجماعية ، وقد انفرد 

رجوي في ميدان السياسية واأليديولوجية ، وأصبح الرجل األول والمهيمن 

النتقادات ، وغذا بدون علی قيادة التشکيالت والمقاومة ، وصان نفسه عن ا

 منافس في وسط جهالء السياسيين .

ولذلك فان المنظ مة قد تعرضت في هذه اللحظة إلی ضربة قاضية من قبل 

رجوي ، وجر المنظ مة إلی االنحراف ، فيمکن تلخيص انحراف المنظ مة 

في الوقت الحاضر باستبداد رجوي ، وقل ت الکفاءات الحزبية ، وإبعاد 

 وءة عن المنظ مة .الطاقات الکف

 المنظ مة والعبادة الشخصية لرجوي : 

سلك صد ام حسين ومسعود رجوي سلوکا  مرک زا  لجعل شخصيتهما صنما  

لحزبيهما ولشعبيهما ، فصد ام حسين لم يبق لقبا  سياسيا  وعلميا  وأدبيا  وقياديا  

 إال لقب به نفسه ، وهذا ما فعله أيضا مسعود رجوي ، فقد جعل صد ام

الوالء له فوق الوالء للوطن وللحزب والشعب ، وهذا ما فعله مسعود 

 رجوي ، ففي إحدی تشرات منظ مة مجاهدي خلق :

)أيقنوا أن نا باإليمان يالثابت بالقيادة الحديثة لمسعود ومريم ، بقيادتهما للثورة 

األيديولوجية الحديثة للشعب اإليراني الباسل ، وبالعالقة المباشرة بهذه 

قيادة واتخاذ منهجهما، سوف نستطيع إصالح أسلوب علمنا ، ونتمکن من ال

 مواجهأ مجموعة األزمات والخالفات الفردية والتنظيمية والعسکرية ( .



 وفي موضوع آخر تقول النشرة :

)استيعاب هذه الثورة العظيمة في الحقيقة هو االستيعاب والفهم العميق 

يادة مسعود ومريم ، واإليمان بهما ، لعظمة تأليف قيادتنا الحديثة ، أي ق

 وأيضا  األخذ بأواومرهما أيديولوجيا  وثوريا  ( .

فقد ربطت منظ مة مجاهدي خلق فهم ثورتها وأفکارها ومبادئها وأيدلوجيتها 

بالفهم العميق لقيادة الزوجين مسعود رجوي وزوجته مريم ، وهذا يعني أن  

، وکأنهما معصومين ، وهذه هي  قيادة مريم ورجوي فوق المبادئ واألفکار

عبادة األشخاص وصنمية القيادة ، ولذلك اضطهدت المنظ مة أعضائها 

الذينز انتقدوا سياسة رجوي ومريم ، ولم يسمح لألعضاء إبداء الرأي 

ووجهة النظر تجاه سياستهما وسياسة المنظ مة بشکل عام . وحاولت 

مين ، والمشاکل الفردية المنظ مة تلقين أعضائها بأن رجوي ومريم ُملهَ 

والجماعية لألعضاء يمکن إيجاد الحلول لها بالتمسك بقيادتهما والوالء لهما 

 والء  مطلقا  .

وفي نشرات أخری تشب ه المنظ مة رجوي باإلمام المهدي )عليه السالم( ، 

فقد قال أحد قادتها : )إن نا إذا اتحدنا مع قائدنا )رجوي( سنصل وهللا إلی 

ن  رجوي أوحدي  ال نظير له ، کما هو اإلمام المهدي فهو طهران ، فإ

 أوحدي( .
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 1967للميالد و حتى  1960على مدى عامين من الزمان يعني من عام 

و  توسعت منظمة مجاهدي خلق االيرانية و انتشرت في مواقع مختلفة

تمكنت من إدخال االنسجام في صفوفها و تمكنت من تربية كوادر لها على 

 نطاق واسع لديهم القدرة على بناء خاليا جديدة للتنظيم.

للميالد انسحب عبدالرضا نيك بين من التنظيم، و  1968و في أواسط عام 

لم يجري اسمه على لسان أحد من بعد ذلك، حتى انه قد ورد في مصادرهم 

مية أن المؤسسين األوائل للحركة هم "حنيف نجاد" و "سعيد محسن" التنظي



أقسام بحثية و دراساتية في  5و "بديع زادكان" و في بادئ األمر تم تشكيل 

التنظيم "القسم العقائدي" "القسم السياسي" "اللجنة العمالية" "قسم األبحاث 

 و األرياف" "الفرع العلمائي"

أخذ على ناصيته  1969استعداداته في عام الفرع العلمائي الذي استكمل 

مسؤولية اإللتقاء بالعلماء المناضلين و محاولة كسب دعمهم أو تعاونهم مع 

التنظيم، و كان الهدف الواضح من ذلك هو االستفادة من النفوذ االجتماعي 

لدى العلماء لتحقيق أهداف التنظيم، و خاصة أن المنظمة بحاجة إلى تأمين 

مالية و إلى الدعم الجماهيري، و حاولت المنظمة من بعد ذلك احتياجاتها ال

أن تكسب دعم االمام الخميني الذي تم نفيه إلى مدينة النجف األشرف، و 

 أرسلوا له ممثال  عنهم، غير أن اللقاء لم يثمر شيئا .

لم تنظم إلى صفوف منظمة خلق أية امرأة و بشكل عام  1969و حتى عام 

الزعيم األساسي و المؤثر في المنظمة، كان يعارض فأن حنيف نجاد و هو 

الزواج و يعده نمطا  من أنماط التبعية و انه عقبة أمام النضال، لكن شيئا  

فشيئا  أخذت تتكشف أهمية مشاركة المرأة و االستفادة منها كستار لقيادات 

 التنظيم.

و في أول األمر إنتمت إلى المنظمة "بوران بازركان" و هي شقيقة 

نصور بازركان و التي كانت تعمل لدى مدرسة "الرفاه" للبنات، و بعدها م

 إنتمت إلى التنظيم شقيقة محمد حياتي ثم تلتها شقيقة رضائيها.

و علق بهمن بازركان عضو القيادة المركزية للمنظمة: "كل من كانت لديه 

شقيقة تنفع لهذا العمل جلبها للتنظيم" و بحسب أوامر تنظيمية يجب على 

تلك النسوة الزواج بأعضاء التنظيم من الرجال و هو ما يسمى بـ "الزواج 

التنظيمي" فبالنسبة إلى بوران بازركان فقد تزوجت بمحمد حنيف نجاد، و 

كذا الحال بليلى زمرديان و فاطمة أميني و مجموعة أخرى من الفتيات و 

تلك النسوة النساء الالتي إنتخبن لهن أزواجا  من داخل التنظيم، و تعرضت 

و بأشكال مختلفة و متعددة ألنواع من الضغوط واالستغالل التي أدت إلى 

 إنهيار الكثير من تلك األسر.



و قد انتهى مصير العديد منهن مثل: ليلى زمرديان، فاطمة فرتوك زاده، 

منيجة أشرف زاده، سيمين صالحي، طاهره ميرزا جعفر عالف و كثير 

االنتحار أو التصفيات الداخلية، أو التنسيق  غير هن، إنتهى أمرهن إما إلى

 مع السافاك، و كان ذلك كله نتيجة الستغالل المرأة داخل التنظيم.

 

و على المستوى السياسي و الدولى فأن المنظمة كانت تعتبر الثورات 

األشراكية في روسيا و الصين أنها ثورات الكادحين و الشعوب المحرومة، 

"لينين" هم الذين اقتفوا طريق االنبياء في الزمن  واعتبروا أيضا  "ماو" و

المعاصر، و حاولت المنظمة االتصال ببعض الحكومات و األحزاب 

 الشيوعية.

و على المستوى التنظمي كانت المنظمة تأخذ بنظرية "المركزية 

الديمقراطية" و وفقا  لهذه القاعدة يتعين على جميع أعضاء المنظمة إتباع 

 ية و نهج المنظمة من دون أي نقاش.األوامر التنظيم

و من أجل كسب القدرات العسكرية و البدء بالكفاح المسلح قررت المنظمة 

تكوين عالقة مع منظمة الفتح الفلسطينية، و االستفادة من  1969في عام 

قدرات المنظمة من أجل التدريبات العسكرية، و كان الوفد المندوب لهذه 

اصغر بديع زادكان، تراب حق شناسي،  المهمة من قبل المنظمة هم:

مسعود رجوي، لطف على بهبور، و الذين سافر إلى مدينة عمان عاصمة 

األردن، و التقى هناك بممثلين عن حركة الفتح، و أخذ الوفد تعهدا  من 

جانب حركة فتح بتدريب أفراد المنظمة على السالح، باإلضافة إلى 

 الحربية التي تحتاجها المنظمة. المساعدة في توفير األسلحة و المعدات

بعد هذه االتفاقية أرسلت المنظمة أول مجموعة لها عن طريق دبي، لكنهم 

لم يستطيعوا استكمال رحلتهم بسبب شكوك راودت الشرطة في دبي و التي 

قامت بالقاء القبض على المجموعة و عزمت على تسليمهم لقوى األمن 

رعت إلى إتخاذ تدابير جديدة أدت إلى االيرانية، لكن المنظمة في ايران سا

إطالق سراحهم، فقد قام أعضاء المنظمة باختطاف نفس الطائرة التي 



ركبتها مجموعتهم السابقة، و حولوا و جهتها إلى بغداد، بعد أن هددوا 

 باألسلحة التي كانوا يملكونها و المتفجرات التي لديهم بتفجير الطائرة.

من قبضة شرطة دبي، و سافر الجميع و تمكنت المجموعة من الخالص 

 بوساطة من فتح إلى األردن، ليبدأ تدريبهم على حرب العصابات.

و بعد إنتقال القواعد الفلسطينية من األردن الى لبنان، وصلت أعداد أخرى 

من أفراد المنظمة إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان للتدريب على السالح 

بعض المعدات الحربية إلى ايران، و  و تمكن عدد من هؤالء من تهريب

فردا  من أعضاء مجاهدين خلق في  22بشكل عام فقد تدرب أكثر من 

 م. 1971مخيمات فتح و أن معظم هؤالء عاد إلى ايران في عام 

 الرابط :

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=02822  ] 

 ل باإلسالم والعزم على ترك العم 1972] التحول العقائدي سنة   -3

وقعت حادثة كانت  1972أبريل  15في الساعة الحادية و النصف من يوم  

مصيرية بالنسبة إلى منظمة مجاهدي خلق، فقد تمكن تقي شهرام و هو أحد 

أعضاء المنظمة المعتقلين باالضافة إلى حسين عزتي كمرئي و هو أحد 

اعدة أحد أعضاء المجموعة الماركسية "النجمة الحمراء" تمكنا و بمس

ضباط الدرك و هو أمير حسين أحمديان جاشمي أن يفروا من سجن ساري 

في الضربة التي  1971المحصن، و كان تقي شهرام قد اعتقل في عام 

تلقتها المنظمة من جانب السلطات، و قد تمكن شهرام من كسب ود المالزم 

 أول أمير حسين أحمديان و سحبه إلى التنظيم.

ة ثرية و غير عقائدية، لكنه تعرف في الجامعة على إنحدر شهرام من أسر

على رضا زمرديان و محمد حياتي، وتأثر بالدين و مبادئ النضال على 

أيديهما، و قبل أن ينضم إلى المنظمة كانت له عالقة و طيدة بأحد أعضاء 

 مليشيا "فدائي خلق".

  



من شهرام التقى في سجن "القصر" الشهير بعدد من أعضاء فدائي خلق 

بينهم أفشاني، على رضا شكوهي، و هو قائد مجموعة النجمة الحمراء 

باالضافة إلى حسين عزتي و هناك إستكمل معارفه بالماركسية، و قد زعم 

بعض األعضاء القدماء في المنظمة أن السافاك تعمد في الجمع بين عزتي 

يراقب  و شهرام في زنزانة واحدة، فشهرام كان رجال  ذكيا  و فطنا ، و كان

بدقة كل التحركات التي تحدث في المعتقل، و تمكن من جذب عدد البأس به 

من األفراد إلى التنظيم و بهذا الشكل إرتقى إلى أعلى الدرجات الحزبية، و 

في الفترة التي فرَّ فيها تقي شهرام من السجن كانت قيادة المنظمة بعهدة 

 على يد السافاك. رضا رضائي حيث تعرضت المنظمة إلى أقسى الضربات

بعد مضي  فترة على هذه القضية، و في مساء الخامس و العشرين من شهر 

، كان رضا رضائي يتناول العشاء في منزل أحد 1972مايو من عام 

أنصار التنظيم بإسم مهدي تقوائي، عندما طرق السافاك الباب، و كانوا قد 

بحقيقة وجود رضا قدموا من أجل القبض على تقوائي، و ما كانوا يعرفون 

في ذلك المنزل،  لكن رضا رضائي تمكن أن يوصل نفسه بأسرع مايكون 

إلى سطح المنزل و من هناك قذف بنفسه إلى الزقاق و اختفى عن أعين 

السافاك تحت إحدى السيارات، وظنا  منه بأن السافاك قبض عليه حمل 

 الساعة. المسدس و وجههُ إلى رأسه و ضغط بالزناد ليلقى حتفه في تلك

و بعد رضا رضائي كانت لدى المنظمة ثالثة فروع رئيسية: السياسية، و 

العسكرية، و العمالية و هي بالترتيب بقيادة هؤالء الثالثة: تقي شهرام، 

بهرام آرام و مجيد شريف واقفي و صمدية لباف، مضت المنظمة في 

عد ذلك طريق التحول الكامل و بشكل رسمي نحو الماركسية و العمل من ب

لتغيير عقائد أفراد التنظيم، و اآلن أصبحت المنظمة تحت قيادة شخص 

واحد هو تقي شهرام، و أما بقية الكادرات الحزبية و سائر األعضاء فقد 

 كانوا مجرد أدوات بيد تقي شهرام.

و كان شهرام يعتبر مهمته األولى في التنظيم هي إشاعة الفكر الماركسي 

و في المرحلة األولى تمكن من إقناع أحد كوادر بين أفراد التنظيم، و ه

المنظمة بإسم "ناصر جوهري" بفكره و قام بعد ذلك و بمساعدته بإزاحة 

العقيدة اإللتقاطية و التقدم خطوة تحو تأصيل الماركسيية، و كان ذلك العمل 



يتطلب تمهيدات نفسيه من أجل تهيئة األفراد للقبول بالماركسية و إسقاط 

 قيدتهم.الدين من ع

و من بين تلك البرامج هو وقف التعليم الديني و األبحاث االسالمية، و 

إستبدالها بالتعاليم الماركسية، و طرح الشبهات حول االسالم في 

المنشورات الداخلية للتنظيم، و مع أخذ النظر بالمنهج التنظيمي الذي تتبعه 

راد "المركزية المنظمة و هو الذي يتمثل بالطاعة العمياء من قبل األف

ول  الديمقراطية"، لقيادة التنظيم، فإنه لم يكن عسيرا  على تقي شهرام أن يح 

 التنظيم كله إلى الماركسية.

خليل دزفولي و هو أحد أعضاء المنظمة الذي كان يعمل تحت إمرة "ناصر 

جوهري" بشأن هذا الموضوع يقول: "كنت أوافق على كل ما تقوله القيادة، 

فرادا  مقدسين و منزهين و أطيع أوامرهم حرفيا ، و كنت و كنت أعدهم أ

أناقش موضوع ايديولوجيا المنظمة مع زمالئي، و كانوا يقولون لي أنهم 

 قبلوا بالماركسية و في نهاية األمر أصبحنا ماركسيين."

"علي خدائي صفت"، هو عضو آخر من أعضاء المنظمة ينقل عن بهرام 

ظمة" كانت إلتقاطية و كانت قاعدتها "المادية" آرام قوله: "إيديولوجية "المن

و بنائها الذي ألصق بها "الدين" الشيء الذي اليمكن لصقه حتى مع 

 إستخدام الكثير من المواد الالصقة و كانت الديالكتيك هي القاعدة للمادية."

من  90و في إطار تحول أعضاء المنظمة إلى الماركسية فإن أكثر من 

لقادة المسؤولين في المنظمة في داخل و خارج إيران الكوادر العليا و ا

 .1973تحولوا بشكل رسمي إلى العقيدة الماركسية في خريف عام 
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يديولوجية لمنظمة مجاهدی االعالن عن تغيير الماهية اال -تغيير العقيدة 

خلق أثار حفيظة العلماء الذين کانوا ينتمون إلى التنظيم، و خلقت هذه 

القضية موجة من المعارضة بين األعضاء المتدينين و أدت إلى قطع 

المعونات االقتصادية التی کانت المنظمة تحصل عليها نتيجة المساهمات 

 الشعبية.

منظمة أنها حرکة إسالمية و من هذا الباب فلقد کانت انطباعات العامة عن ال

کانت تتلقى دعما  کبيرا  من جانب المتمولين فی سوق طهران الکبير 

باالضافة إلى العلماء المناضلين، و کان ذلک يساعدها على االستمرار فی 

 نشاطها.

و تزامنا  مع تلک القضية کان "وحيد افراخته" و هو عضو اللجنة 

تجول برفقة السيد "محسن خاموشى" و هو أحد المرکزية فی المنظمة ي

األعضاء المارکسين فی المنظمة فی احدى ساحات العاصمة طهران 

و قد أثار شکوک أحد ضباط السافاک االيرانی  1974اغسطس  5بتاريخ 

 الذی قام باعتقاله.

فی أول وجبة للتحقيق معه کشف "أفراخته" أسماء جميع أعضاء المنظمة و 

لومات السرية المتعلقة بها، و قد تضمنت تلک القائمة کذلک جميع المع

جميع األفراد المنظمين الذين کانت لديهم نشاطات على أرض الواقع، و قد 

وصل الحال به إلى مستوى التعاون مع السافاک لکی يقوم هو بنفسه 

 بأعمال التحقيق و التعذيب بحق أفراد المنظمة المحتجزين لدى السافاک.

أسفه على نضاالته السابقة، و اعالن والئه و تقديره لنظام  فهو الذی أعلن

الشاه، و استعداده للتنسيق مع السافاک و أصبح الرجل المحبوب لدى 

الجالدين، فهو فی رسالة کتبها "لمنوجهری" و هو جالد شهير ذکر فيها 

نتيجة تحقيقاته مع "صمدية لباف" فيقول: "جناب السيد دکتور منوجهرى، 

تحدثت کثيرا  إلى صمدية و لکنی وجدت أن المعلومات التی أدلى  سالم: لقد

بها ناقصة... و إذا استمر على ممانعته فإنه ليس لدينا غير إمکانية إستخدام 

 الضغط }التعذيب{ بحقه.



 وحيد افراخته

و بسبب تورط "وحيد افراخته" فی عمليات اغتيال ضد المستشارين 

له بشکل سريع فی الصحف العامة األمريکيين، و قد انعکس خبر اعتقا

باعتباره القاتل للمستشارين األمريکيين، و هو ما حرمه من الحصول على 

 التخفيف فی الحکم و شجعه على التعاون و التنسيق مع السافاک.

تم اعدامه على يد السافاک، فی  1974و فی سحر أحد أيام شهر فبراير 

نهم سينفذون بحقه حکم االعدام، اللحظة التی لم يکن يتوقعها، و لم يتصور أ

و قد ذکر فی وصيته التی کتبها قبل دقائق من اعدامه: "سأعيش على 

امل... التنسيق و العمل مع الجهاز األمنی... و أموت مثل أی جندی مطيع 

و فدائی لحبيبی الشاه... و آمل أن يرانی أحد المسؤولين األمنيين الذين 

يا" بالطبع لم يتمکن أفراخته أن يحقق يعرفوننی حتى أبين له بعض القضا

 واحدة من أمانيه و قد أعدم بعد لحظات من کتابته تلک الکلمات.

و بعد مدة قصيرة من االعتقاالت الواسعة التی جرت نتيجة االعترافات 

التی أدلى بها "وحيد افراخته" للسافاک قامت اللجنة المرکزية للمنظمة 

، و 1974ولوجية" فی اکتوبر من عام بنشر بيان "إعالن المواقف االيدي

حتى السافاک االيرانی بعد اعتقال وحيد افراخته إطلع على تحول اللجنة 

المرکزية إلى المارکسية و ارتباط ذلک بالتصفيات الدموية التی جرت 

داخل التنظيم، و لم يکن باالمکان إخفاء تلک القضايا، و من هذا الباب 

 توجهاتها و إتجاهاتها الجديدة.حاولت اللجنة المرکزية تبرير 

و فی ذلک البيان قامت القيادة بتعداد علل و عوامل انحرافها عن االسالم و 

انتخاب المارکسية کعقيدة للمنظمة، و باالضافة إلى أنها حاولت فی هذا 

البيان تبرير التصفيات الدموية التی حدثت فی المنظمة، و تم وصف 

اعتبارهم أفراد خونة، و جاء ذلک "شريف واقفی" و "صمدية لباف" ب

البيان تاييدا  لمزاعم النظام و وسائل إعالمه التی کانت توسم معارضی 

الشاه أنهم من "المارکسيين االسالميين" و کانت تشمل بهذا الوصف جميع 

المعارضين بما فی ذلک طلبة الحوزة العلمية فی قم المقدسة، فشکلت تلک 

 يرانی المسلم.ضربة موجعة لنضاالت الشعب اال



نشر بيان اعالن المواقف االيديولوجية، جلب ردود فعل متضاربة للمنظمة، 

لدى األوساط االجتماعية و السياسية فی ايران، و خاصة بالنسبة إلى 

المتدينين الحقيقيين الذين کانوا ينظرون بإيجابية إلى المنظمة و کانوا 

ک إنتکاسة کبيرة و جو يقدمون إليها الدعم و المساندة، و قد أحدث ذل

مشحون من سوء الظن و انعدام الثقة، لکن فی المقابل أدى إلى اقتراب 

الجيل الشاب و الجامعيين إلى مصادر االسالم الحقة و تعاليمة الصادقة مثل 

 کتب االستاذ الشهيد مطهری.

و بعد إطالع األوساط الجهادية و االسالمية على حقيقة التحول 

ء و قيادة المنظمة الذين أخفوا لمدة طويلة جحودهم االيديولوجی ألعضا

بعقيدة اإلسالم و قبولهم للمارکسية، و استغالل العواطف االسالمية النقية، 

فسروا هذه الحالة بأنها نتيجة "النفاق" الکامن فی حقيقتهم و أطلقوا على 

أفراد هم بعد ذلک إسم "المنافق". و على منظمة مجاهدی خلق 

 "بالمنافقين".

و بعد السيطرة الکاملة لتقی شهرام على المنظمة، وضع عددا  من الشروط 

الختيار حراسه، فقد طالب أن تقوم بحراسته صباحا  و مساءا  إثنين من 

النساء لتبقيا إلى جواره بشکل دائم وکانت من بين تلک النساء سيمين تاج 

ن، و حريری، ليلى زمرديان، فاطمة ميرزا جعفر عالف، محبوبة متحدي

هن من زمرة النساء الالتی قبض عليهن بشکل مشکوک من قبل السافاک 

أو أصبن باالکتئاب النفسی، بسبب شعورهن بالندم و خسارتهن لکل شیء 

نتيجة ألهواء و تصرفات هذا الرجل و انتهى أمرهن إلى االنتحار أو 

 التصفية التنظيمية.

م فی القيادة و قد أسفرت هذه القضايا عن تضعيف مکانة تقی شهرا

المرکزية للمنظمة، حيث وجهت إليه إنتقادات کثيرة من جانب الکوادر 

التنظيمية، و نتيجة لهذا األمر إستقال تقی شهرام من القيادة المرکزية و 

، و بعد 1977سافر إلى خارج إيران و مکث فی بريطانيا حتى عام 

 إنتصار الثورة االسالمية عاد إلى البالد.

 الرابط :
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 أوال  : تأسيس المجلس الوطني للمقاومة االيرانية :  -5

 مسعود رجوي زعيم المنظمة   

في مدينة طبس بمحافظة خراسان  1948] ..... ولد مسعود رجوي عام 

قسم –)شمال شرق إيران(. وأنهى دراسته الجامعية في جامعة طهران 

،  1979اسية. تزوج بالسيدة أشرف )زوجته األولى( عام الحقوق السي

في اشتباك مسلح قام به الحرس الثوري على مسكنهما.  1982وقتلت عام 

تزوج بمريم في باريس، وقيل أنه طلقها من زوجها السابق  1985في عام 

 وتزوجها وهي في أشهر العدة ليشكال ثنائيا  قياديا . 

مة مجاهدي خلق بل انتمى إليها عام لم يكن رجوي من المؤسسين لمنظ

، وصار أحد قادتها عندما أصبح عضوا  في اللجنة المركزية بعد  1967

من قبل نظام الشاه، ولم يطلق  1971فترة وجيزة. اعتقل رجوي عام 

 قبل أكثر من شهر من انتصار الثورة اإلسالمية.  1979سراحه إال في عام 

التغيير األيديولوجي( نحو تذكر أدبيات المنظمة أن رجوي رفض )

وأثناء وجوده  1974الماركسية الذي قام به مجموعة من قيادة المنظمة عام 

في السجن. وأكد على )أن اإلسالم يشكل أيديولوجية مجاهدي خلق(. كما 

رفض استخدام لفظة مجاهدين من قبل الجماعة الماركسية، حيث توقفوا عن 

 . 1977استخدامه عام 

ييد من القيادة اإلسالمية للعمل السياسي والمشاركة في وجد رجوي كل تأ

بناء الدولة الجديدة، لكن مواقفه المتشددة تجاه ما يسميه )بالقراءات التعسفية 

الرجعية التي كان اإلمام الخميني يطرحها باسم اإلسالم(. لذلك بدأ في طرح 

فهمه لإلسالم وللدولة الجديدة حيث كان يلقي محاضرات على طلبة 

الجامعات ينتقد فيها النظام اإلسالمي واإلسالم الفقهي الذي يسعى رجال 

 الثورة لتطبيقه. 

أعلن مسعود رجوي نفسه للترشيح في االنتخابات الرئاسية  1980في عام 

األولى في إيران. ولما كان من شروط المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون 



من الدستور  115)المادة  مؤمنا  ومعتقدا  بمبادئ الجمهورية اإلسالمية

اإليراني( ، وأن رجوي أعلن مرارا  رفضه للنظام وحكومة والية الفقيه 

التي نص عليها الدستور، فقد وجد مجلس صيانة الدستور أن هذا الشرط 

غير مستوف في رجوي، فأعلن المجلس رفضه لترشيح رجوي لرئاسة 

 الجمهورية. 

وقيادتها، وبدأ بجمع قوى رفع رجوي من معارضته وانتقاده للثورة 

المعارضة األخرى ، حتى وصل األمر إلى المواجهة المسلحة وفرار 

. انتقل إلى باريس ونشط فيها لكن الحكومة 1981رجوي خارج إيران عام 

الفرنسية اتهمته بأنه وراء العمليات اإلرهابية التي كانت تحدث في إيران، 

جوي إلى بغداد ووجد . وصل ر 1986فغادر باريس إلى العراق عام 

ترحيبا  كبيرا  من قبل صدام وحزب البعث، ألن الحرب الدائرة ضد إيران 

ما زالت مشتعلة. وتستطيع المنظمة أن تلعب دورا  إعالميا  ومعلوماتيا  

 )مخابراتيا ( وعسكريا .

( معسكرا  في أنحاء العراق وخاصة قرب 16منح نظام صدام المنظمة ) 

( مقاتل. قام نظام صدام 20.000ث ضمت قرابة )الحدود مع إيران، حي

بتجهيزهم بالسالح والعتاد واألسلحة الثقيلة كالدبابات والمدافع وقاذفات 

الصواريخ ومنظمة استخبارات، إضافة إلى أبنية المعسكرات وتجهيزاتها 

وقاعاتها وأثاثها وآلياتها من سيارات واتصاالت ومالبس وغيرها. كما وفر 

دربين العسكريين. كانت المنظمة مرتبطة بالمخابرات للمعسكرات الم

 العراقية ،وتحصل على أموالها من ميزانية جهاز المخابرات العراقي. 

قامت المنظمة بتشكيل )جيش التحرير الوطني( ليكون  1987في عام 

الجناح العسكري لمنظمة مجاهدي خلق، وتم تعيين مريم رجوي قائدا  لجيش 

اء تشكل ثلث عناصر الجيش في العراق. وقد التحرير. وكانت النس

استقطبت الحركة الهاربين من إيران سواء من عناصر المنظمة السابقين أو 

الذين اضطروا لمغادرة إيران ألسباب أخرى وتجنيدهم في المنظمة. وقد 

شاركت المنظمة في عدة عمليات عسكرية مساندة للقوات العراقية وضد 

عندما  1988خرها عمليات إيالم شهر في عام القوات اإليرانية. وكان آ

زجت بمئات العناصر إلى المدينة بهدف احتاللها والتوجه نحو طهران في 



عملية مباغتة، تساندها مجموعات تابعة للمنظمة داخل إيران، لكن العملية 

 فشلت وتم قتل قسم منهم وإلقاء القبض على القسم اآلخر.... 

 الرابط :

http://www.habilian.com/page/mko-arabic.htm . ] 

 

 العمل السياسي في المنفى :

 

لم يكن بإمكان المنظمة البقاء في إيران فهاجر أغلب  1981] في عام 

عناصرها إلى الخارج واستقرت قيادتها في فرنسا . وهناك بدأت العمل 

السياسي وسط اإلعالم الدولي المناهض إليران وحكومة الخميني ألسباب 

يديولوجية وسياسية واقتصادية. ومن باريس كانت المنظمة تدير عديدة: إ

عملياتها اإلرهابية من اغتياالت وقتل وخطف للمسؤولين والحرس الثوري. 

األمر الذي جعل فرنسا ترفض هذه العمليات الوحشية وتطلب من زعيم 

الحركة مسعود رجوي وزوجته مريم مغادرة باريس، ونقلت المنظمة 

 .  1986اد عام مركزها إلى بغد

 البرنامج السياسي للمنظمة 

تأسس مجلس المقاومة وهو أعلى سلطة لمنظمة مجاهدي خلق والهدف منه 

هو اإلطاحة بالنظام اإليراني الحالي وإقامة حكومة مؤقتة. ويتولى تأسيس 

)جمهورية ديمقراطية إسالمية( التي تؤمن )بحق التصويت لعموم الشعب 

حكومي المستقبلي للبالد( وتؤمن بـ)إلغاء كأساس لشرعية الجهاز ال

االمتيازات القائمة على الجنس )بين الرجل والمرأة( والعرق والمعتقد( 

وتضمن )الحريات الفردية والجماعية كما هو منصوص في اإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان  ومنها الحريات الدينية والمذهبية وحظر أي شكل 

ا )تمنع جميع أشكال التمييز بين أتباع مختلف من أشكال تفتيش العقيدة(. كم

 األديان والمذاهب(. 



ورغم إدعاء المنظمة بالهوية اإلسالمية وارتداء نساءها غطاء الرأس 

اإلسالمي لكن عداءها الدين ولرجال الدين يتضح في موقفها من العالقة بين 

ع الدولة والدين اإلسالمي. إذ لم ينص البيان التأسيس على دور وموق

اإلسالم في )الجمهورية الديمقراطية اإلسالمية( بل يشير إلى مساواة 

اإلسالم باألديان األخرى كالمسيحية واليهودية والزرادتشية الموجودة في 

إيران.  كما يلغي التعليم الديني في المدارس حيث )يحظر كل أشكال التعليم 

تأدية المناسك الديني أو العقائدي القسري واإلجبار على تأدية أو عدم 

وإقامة أو عدم إقامة الطقوس والمراسم الدينية (. كما يلغي دور اإلسالم في 

التشريعات حيث ينص على أن )صالحيات السلطات القضائية يجب أن ال 

تعتمد على موقعها الديني والعقائدي(. كما وعدت الجمهورية اإلسالمية 

والحدود والتعزيرات  وفق تصور المنظمة )بإلغاء قوانين وأحكام القصاص

 والديات( الواردة في أحكام الفقه اإلسالمي على اختالف مذاهبه. 

وألن رئيسة الجمهورية المرتقبة امرأة ، مريم رجوي، فقد )منحت المرأة 

جميع الحقوق السياسية واالجتماعية والرياضية والفنية ، وتولي جميع 

ا تتمتع المرأة بحق المناصب بما فيها رئاسة الجمهورية والقضاء(. كم

)اختيار الملبس بحرية( تامة ودون تدخل، و)الحرية التامة في اختيار 

الزوج وحق الطالق بشكل متساو(. كما منحت امتيازات في العمل 

واألمومة واألجور المساوية ألجور الرجال، ورعاية المطلقات واألرامل 

 وأطفالهن ضمن نظام التأمين االجتماعي. 

 أبناء العراق  المنظمة تقتل 

حافظت المنظمة على  1988اإليرانية في آب -بعد انتهاء الحرب العراقية

وجودها ومعسكراتها ونشاطاتها، لكن بسبب انتهاء الحرب وهدوء 

الجبهات، وضعت نفسها بخدمة صدام ونظامه. فقد ساندت قوات صدام في 

في  بعد هزيمة الجيش العراقي 1991آذار  15التصدي لثوار انتفاضة 

الكويت. وتصدت قوات المنظمة  جنبا  إلى جنب الحرس الجمهوري في 

بغداد والمحافظات الجنوبية وخاصة في محافظة كربالء ، وقتلت العراقيين 

وهدمت دورهم ومساجدهم وحسينياتهم وأسواقهم ومدارسهم. كما تم نشر 

د قوات المنظمة في محافظة األنبار لمواجهة أية حركة معارضة للنظام ق



تنشب هناك.  لقد صارت المنظمة جزءا  من آلة القمع الصدامي يرسلها 

بمهام قذرة. وخدمت المنظمة صداما  في مجال االستخبارات والمعلومات 

التي كانت تنقلها إلى أجهزته القمعية عن العراقيين المعارضين في إيران أو 

 إيران. داخل العراق، إضافة إلى تزويده بمعلومات عسكرية وأمنية عن 

وأثناء تقدم القوات األمريكية باتجاه بغداد كانت قوات المنظمة تدافع عن 

نظام صدام حتى أن رئيس أركان القوات المسلحة األمريكية ريتشارد 

)أن القوات األمريكية والبريطانية قصفت  15/4/2003مايرز أعلن في 

ريطانية في قواعد المنظمة في العراق(. كما أكد متحدث باسم السفارة الب

طهران أندرو جرينستوك )أن قواعد مجاهدي خلق تعرضت لهجمات ألنها 

كانت تشكل قسما  من القوات المسلحة العراقية ، وتشكل عقبة أمام 

 عملياتنا(.  

 الرابط :
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 ثانيا  : بروز نجم مسعود رجوي وتدريبه في األردن   :

  

] بعد اعالن المنظمه عن تغيير عقيدتها، قام عدد من األفراد المتبقين 

للمنظمة فی السجن بإعادة تشکيل و بناء المنظمة وفق اسس الفکر 

اإللتقاطی، و التفوا حول شخص يدعی "مسعود رجوی" و هو العضو 

المتبقی من القياده المرکزية األولی للمنظمة و الذی اعتقل فی المرحلة 

و  1971من عمليات االعتقال التی تعرضت لها المنظمة فی عام  األولی

 عند اعتقاله کان الشاب األحدث سنا  فی القيادة المرکزية.

قرر  1971فبعد الضربة الموجعة التی تلقتها المنظمة فی سبتمبر من عام 

حنيف نجاد ضم رجوی إلی القيادة المرکزية و فی هذا قال "مسعود حقکو" 

فی المنظمة أن "حنيف نجاد و بقية أعضاء القيادة انجذبوا العضو األقدم 



بشد ة إلی اسلوب رجوی فی الحديث و تظاهره الثقافی، فقد کان متحدثا  لبقا  

 و جذابا ."

رجوی دخل تدريبا  عسکريا  فی مخيمات فتح فی األردن، و منذ اللحظة 

لدين، و األولی أدرک بعض أفراد المنظمة نمط أفکاره و تصوراته بشأن ا

ينقل الدکتور "کريم رستکار" العضو األقدم للمنظمة بأن أحد أفراد حرکة 

فتح سأل ذات مرة رجوی: إذا وقع تصادم بين "الدين" و "النضال" فأيهما 

 سترجح؟

فأجاب رجوی قائال : فی کل األحوال سأمضی فی درب النضال" و يذهب 

ن رجوی غير  عقيدته بعض الذين اعتقلوا فی تلک البرهة إلی االعتقاد بأ

فی السجن إلی المارکسية، و لکنه آثر الکتمان علی هذا األمر من أجل 

 المحافظة علی مکانته.

رجوی الشخص الوحيد من القيادة المرکزية الذی ملص من مقصلة 

االعدام، و کانت هذه القضية مثيرة لالهتمام فی ذلک الوقت، و کان رجوی 

جوی و هو شقيق مسعود فی سويسرا کان و أتباعه قد أشاعوا بأن کاظم ر

علی عالقة بمنظمات الدفاع عن حقوق االنسان، و قد تمکن عن هذا 

الطريق أن يعمل شيئا  لشقيقه، لکن الوثائق المتبقية عن السافاک االيرانی 

 تشير إلی حقيقة أخری.

تؤکد تلک الوثائق أن رجوی و منذ اللحظة األولی من اعتقاله کان متعاونا  

السافاک و کشف عن جميع المعلومات التی کانت بحوزته عن المنظمة، مع 

و بحسب الوثائق المعتمدة لدی السافاک: أن المشير "نعمة هللا نصيری" 

رئيس السافاک و فی رسالة بعثها إلی المدعی العسکری، اعتبر مسعود 

رجوی أحد "العناصر المتعاونين" مع السافاک وکان "أثناء عمليات 

متعاونا  إلی درجة عالية فی فضح أسماء أفراد المنظمة و أن التحقيق 

المعلومات التی أوردها ساعدت إلی حد کبير بفضح و الکشف عن ذلک 

التنظيم" وفی نفس الرسالة يؤکد نصيری: انه "بعد االنتهاء من عملية 

التحقيق أبدی مسعود رجوی نوعا  من التعاون الوثيق مع جالوزة المعتقل، 



جهة نظر المنظمة ]السافاک[ فإنه يستحق التخفيف و الرفق فی لذا فمن و

 الحکم.

و فی هذا الشأن کتبت صحيفة کيهان عن خبر اعدام أربعة من أفراد 

المنظمة و تحدثت أيضا  عن مسعود رجوی و قالت: "أن رجوی حصل 

علی درجة تخفيف للحکم الصادر بحقه نتيجة لتعاونه الوثيق فی مالحقة و 

أفراد التنظيم و کان متعاونا  إلی حد کبير مع السجانين و لهذا و  اقتفاء أثر

بأمر مبارک ملکی جری تخفيف حکم االعدام الصادر بحقه إلی درجة 

 واحدة هی االعتقال."

بمثل هذه الخصال تمکن مسعود رجوی قيادة مجموعة المعتقلين لمنظمة 

ندما يکون برفقة مجاهدی خلق، فهو بطريقته النفاقية کان يصبح مارکسيا  ع

المارکسيين و يصبح مسلما  عندما يجلس عند المسلمين، و کان يوصی 

األعضاء المارکسيين فی المنظمة أن اليظهروا مارکسيتهم و أن يقيموا 

 الصالة بل و يصبحوا أئمة لصالة الجماعة.

وبعد عملية السحق التی تعرضت لها لمع اسم منظمة مجاهدی خلق للمرة 

نتصار الثورة االسالميه فی ايران، و قد نجح رجوی و عدد من الثانية بعد إ

أنصاره أن يجمعوا األفراد المطلق سراحهم و األعضاء الذين إنقطع 

 االرتباط بهم و فی الواقع تمکن من إعادة بناء قواعد المنظمة للمرة الثانية.

و کانت الخطوة األولی التی أقدمت عليها المنظمة فی تلک األوضاع 

هبة من إنتصار الثورة هی احتالل "مؤسسة البهلوی" و التی کانت تقع الملت

فی شارع ولی عصر "بناية وزارة التجارة الحالية" و قامت بتشکيل 

البيوت التنظيمية المعلنة و السرية فی جميع أنحاء ايران، و قامت بتخزين 

و تجميع األسلحة و المعدات الحربية، و عملت بشکل واسع علی کسب 

راد الجدد للتنظيم و السيما بين الفئات الشابة و اليافعة، والبد من التذکير األف

أن الکثير من الناس فی تلک الوقائع لم يکونوا علی علم بحقيقة التحول 

العقائدی الذی حدث داخل المنظمة و کونها تتبع المنهج اإللتقاطی، و کانوا 

 يعتبرونهم مجموعة ضحايا لتآمر الشيوعيين.



المنظمة تعمل أول األمر فی الدعاية لشخصياتها المرموقة مثل و کانت 

شريف واقفی و مرتضی صمدية لباف و مرتضی لبافی نجاد لتبرز 

مظلوميتها و تکسب مشاعر الجماهير و تحصل علی دعمها و أنها تعارض 

المارکسية لکنها فی نفس الوقت ما کانت تستنکر األعمال اإلجرامية التی 

يون بحق هؤالء األفراد، و کانت منظمة مجاهدی خلق قام بها المارکس

الجديدة التعتبر تقی شهرام، و بهرام آرام، و وحيد افراخته و أمثالهم 

مارکسيين بل کانت تلقبهم "بأنصاف اليسار" و بهذا الشکل کانت تحفظ 

سمعتها أمام الجماعات المارکسية األخری و هی فی نفس الوقت کانت 

 رکسية و المارکسيين من تلک المؤامرة.تعمل علی تبرئة الما
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 ] مواقف المنظمة بعد انتصار الثورة االسالمية

بعد األشهر األولی من إنتصار الثورة االسالمية في ايران، كانت المنظمه 

االمام الخميني ألقاب مثل "اإلمام المجاهد األعظم" "القائد تطلق علی 

المفخرة" "المجاهد الواعي"و... لكنهم في الواقع و بشكل عملي كانوا 

 يخالفون مواقف االمام الخميني.

و مع أن االمام الخميني كان الداعم األساس للجيش في ايران، ذلك أن البنية 

لمين البسطاء و باستثناء عدد قليل من األساسية لهذا الجيش متشكلة من المس

القادة فأن الجيش كان علی الدوام الی جانب األمة، لكن قوی اليسار كانت 

تدعو إلی تفكيك الجيش، و حتی المنظمة التي كانت في الظاهر تدعي 

الوالء لالمام هي في واقع األمر سارت مع بقية تيار اليسار في المطالبة 

 بتفكيك الجيش.

نفاقي الذي اتبعته المنظمة لم يستمر طويال  السيما بعد أن ثبَّت السلوك ال

العلماء في إيران مكانتهم في الثورة، و تحت شعار النضال ضد "الرجعية" 

قامت المنظمة بتوجيه أسوء التهم و النعوت و الدعاية السوداء ضد 



هللا الشخصيات الفاعلة و العلمائية و خاصة آية هللا الدكتور بهشتي، و آية 

الخامنئي،و آية هللا رفسنجاني و شنت حملة دعائية شعواء ضد تلك 

الشخصيات الدينية مما أدی الی إتساع الفاصلة بين الشعب االيراني و 

المنظمة، و قد وصل الحال بها إلی االعالن صراحة  أن مشكلتها الرئيسية 

 ليست مع األمبربالية األمريكية بل ضد الرجعية الحاكمة.

التكتيكات التي اتبعتها المنظمة، من أجل توفير إمكانية اإلطاحة من أهم 

بنظام الجمهورية االسالمية و الصعود الی السلطة هي تشكيلها "لخاليا 

التغلغل" و حسب ما أدلی به الشيخ هاشمي رفسنجاني "مجاهدي خلق 

إستفادت من إسمها كونها منظمة إسالمية لكي تتغلغل لسنوات عديدة بين 

لمناضلين االسالميين وكانوا علی اطالع تام بشأن تحركات صفوف ا

 األفراد و طرق الوصول إلی المعلومات المهمة و الدقيقة.

في مثل هذا الوضع، و مع غياب وجود مؤسسة أمنية منظمة و منبعثة من 

الثورة تمكن بعض أعضاء المنظمة و من خالل عالقاتهم القديمة مع بعض 

مؤقتة، بقيادة حركة التحرير و بعض العلماء المسؤولين في الحكومة ال

المتنفذين في تلك السنين، تمكنوا من التغلغل داخل بعض األجهزة و 

المراكز الحساسة في الدولة مثل الجهاز القضائي و وزارة الداخلية، و 

رئاسة الوزراء، ومحاكم الثورة، واألجهزة العسكرية، و نفذوا أيضا  إلی 

 فسه.الحزب جمهوري اسالمي ن

و في نفس الوقت قامت المنظمة بتوسيع نشاطها التنظيمي، وسعت إلی 

تشكيل مليشيات عسكرية أو جيش محدود ألفرادها وخالل األيام األولی من 

عمر الثورة، لم يكن نفوذ المنظمة في محاكم الثورة ملحوظا ، والعجيب انه 

لمحتجزين و مع وجود تأكيدات االمام الخميني علی عدم التسرع في عقاب ا

العفو و االرفاق بهم إال ان بعض األحداث غير المبررة كانت تقع و في هذا 

المجال يقول علي رضواني العضو السابق في المنظمة و الذي إستقال عنها 

فيما بعد: "بعض االعدامات التي جرت في بادئ األمر هي في الظاهر 

كانت تمثل أصنافا   كانت تحت مسمی الجمهورية االسالمية لكنها في الواقع

من المنظمات السياسية و من جملتها منظمة مجاهدي خلق التي كانت لها يد 



في تلك المحاكم و كانت تقوم في بعض األحيان بإعدام عناصر النظام 

 السابق بشكل سري".

و شيئا  فشيئا  و اعتمادا  علی األفراد الجدد و األنصار الذين دعموا التنظيم و 

معوها في ظروف و أوضاع خاصة كانت المنظمة و بحجج األسلحة التي ج

مختلفة تعلن معارضتها لنظام الجمهورية االسالمية، و خاصة بعد الكشف 

عن قضية تجسس محمدرضا سعادتي أحد أعضاء القيادة المركزية و 

اعتقاله أثناء تسليمه لوثائق سرية إلی جاسوس كان يعمل لصالح االتحاد 

 السوفيتي.

ب بني صدر لرئاسة الجمهورية في ايران، عملت المنظمة من و بعد إنتخا

أجل تشديد الخالف داخل السلطة الحاكمة و مواجهة االمام الخميني عن 

طريق بني صدر و التعاون الوثيق معه، و ألن بني صدر كان بحاجة إلی 

قوة منظمة يعتمد عليها لتهميش أنصار و أتباع االمام لذا وجد من المناسب 

 إليه التحالف مع المنظمة. بالنسبة

و خالل فترة سنة من الزمان حيث جرت فيها إنتخابات مجلس الخبراء و 

مجلس الشوری لم يتمكن أي واحد من أعضاء المنظمة بما في ذلك 

الشخصية األولی فيها و هو مسعود رجوي لم يتمكن من الحصول علی 

ساندة جميع االصوات التي تدخله إلی البرلمان مع انه حظي بدعم و م

أحزاب اليسار و اليمين، من حزب توده ومليشيات فدائي خلق و إلی جبهة 

التحرير إال إنه لم ينجح في الحصول علی األصوات للدخول في تلك 

المجالس، و هذا األمر بمثابة الكارثة بالنسبة إلی المنظمة التي التفكر إال 

 باالستيالء علی السلطة.

كانت تعرف إال هدفا  واحدا  و وسيلة واحدة منظمة مجاهدي خلق التي ما 

للوصول إلی السلطة و هي "العنف" و "األسلحة" أعلنت الكفاح المسلح في 

و هي  1980فترة زمانية تمتد إلی سنتين من الزمان حيث بدأت في عام 

الحقبة التي كان فيها البلد يلتهب بالحرب و عدم االستقرار، فأخرجت 

خابئ و خالل العامين األولين من عمر الثورة قامت المنظمة أسلحتها من الم



منظمة مجاهدي خلق باإلضافة إلی الجماعات المعادية للثورة بتحركات 

 لخلق التوتر و زعزعة االستقرار في البلد.

و قاموا بنشر التهم و األ كاذيب بحق المسؤولين و المؤسسات الثورية في 

المسؤولون في الجمهورية  مجالتهم و منشوراتهم و في مقابل ذلك واجه

االسالمية هذا الوضع بكثير من الحكمة والصبر علی أمل أن الينجر 

الوضع المتردي إلی العنف و خالل تلك السنتين تمكنت المنظمة من تأسيس 

و تشكيل البيوت التنظيمية و كانت تستعد من أجل االطاحة بالنظام، ومع 

مشاريع المنظمة غير أنهم عملوا علم المسؤولين في الدولة بحقيقة نوايا و 

علی رعاية وصون حقوقهم المدنية وطالب مدعي الثورة و في تاريخ 

و في بيان بعشرة مواد األحزاب و المنظمات بتسجيل أسمائهم  19/1/80

رسميا  ضمن لوائح الدولة و أن يكشفوا عن عناوين مكاتبهم و إذا كانت 

يهم تسليمها، المنظمة أعلنت لديهم أسلحة و معدات حربية فإنه يتوجب عل

رفضها لذلك و قد ورد في صحيفة مجاهد التابعة لمنظمة مجاهدي خلق 

كتبت تحليال لبيان نيابة الثورة تحت اسم مسعود رجوي "عندما نذعن 

 للحرب األهلية فإن هذا هو القرار األقل خطورة علی الثوريين."

ان البلد يقع تحت كان مسعود رجوي يتحدث عن الحرب الداخلية في حين ك

أن يثني هؤالء  1980هللا خميني في عام سيطرة جيش صدام، و حاول آية

المتهورين عن اللعب بالنارو أن يعودوا إلی أحضان األمة و أن يقوموا 

بتسليم أسلحتهم، لكنهم و في معرض إجابة النصائح األبوية التي أدلی بها 

و األكاذيب وبلهجة التهديد االمام كتبت المنظمة رسالة مشحونة بالعواطف 

طالبت لقاء االمام الخميني، و كان جواب االمام هو: إذا احترمت المنظمة 

قوانين الدولة و نزعت أسلحتها و سلمتها للسطات المسؤولة فإنه هو بنفسة 

 سيذهب للقاء أعضائها.
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 ] بداية التمرد العسکری و عمليات االغتيال

عزل مجلس الشوری  1980فی السابع و العشرين من حزيران من عام 

االسالمی فی إيران رئيس الجمهورية بنی صدر لعدم الکفاءة و التسبب فی 

 تأزيم األوضاع و مواقفه غير القانونية تجاه آية هللا الخمينی.

أصدرت  80حد أی فی الثامن و العشرين من حزيران عام بعد يوم وا

و فيه  25العسکری المرقم  -منظمة مجاهدی خلق االيرانية بيانها السياسی

أعلنت المنظمة و بشکل رسمی تمردها العسکری ضد نظام الجمهورية 

 االسالمية.

أقرَّ البرلمان االيرانی بعدم  1980من حزيران  30و فی عصر يوم 

فاءة بنی صدر للحکم، و فی ذلک الوقت خرج أفراد المنظمة صالحية و ک

و أنصارها فی طهران و بعض المدن األخری الی الشوارع ليعلنوا أول 

تمرد عسکری ضد نظام الجمهورية االسالمية بعد الثورة، و نقلت وکاالت 

األنباء ذلک الخبر و ذکرت وکالة رويترز أن عدد المسلحين فی طهران 

آالف مسلح و قاموا بإحراق السيارات و الدراجات النارية  وصل الی ثالثة

 و لم تسلم الباصات من أيديهم و قاموا بقتل و إصابة العشرات من األهالی.

و فی اليوم الثانی من التمرد بدأ بشکل رسمی النشاط العسکری للمنظمة 

حيث بدأت االشتباکات المسلحة و عمليات التفخيخ التی مهدت لظاهرة 

 االت الواسعة التی حدثت فی البلد.االغتي

و بعد إجراء االنتخابات التکميلية ألعضاء مجلس الشوری االيرانی و فی 

يوم الجمعة المصادف للخامس من تموز يوليو طلب إمام جمعة طهران 

وقتها آية هللا الخامنئی فی صالة الجمعة من الشباب و فتيان المنظمة أن 

 نخرطوا فی مخططات رؤسائهم المتمردين.يعملوا العقل و الفکر قبل أن ي

و بالتنسيق مع رئيس الجمهورية بنی صدر المعزول من منصبه و کذلک 

رجوی الذی يدير شؤون المنظمة تم إتخاذ القرار باغتيال الزعامات فی 



نظام الجمهورية االسالمية، و قد بدأ ذلک بمحاولة االغتيال التی تعرض 

دس من تموز من ذلک العام و ذلک فی انفجار لها آية هللا الخامنئی فی السا

قنبلة کانت موضوعة فی جهاز للتسجيل علی منصة الخطابة التی کان يلقی 

من خاللها خطابه فی أحد المساجد فی جنوب العاصمة طهران، و قد 

أصيب السيد الخامنئی علی أثر ذلک بجراحات عميقة، و قد حملت وسائل 

فی وقتها منظمة مجاهدی خلق مسؤولية  االعالم و المسؤولين الحکوميين

الحادث، و قد تبين فيما بعد أن أحد أعضاء القيادة المرکزية فی المنظمة و 

هو "جواد قديری" کان العقل المدبر لعملية التفجير و االغتيال التی تعرض 

 لها آية هللا الخامنئی.

مقر  ، حدث إنفجار هائل فی1980و فی يوم السابع من شهر تموز من عام 

حزب الجمهورية االسالمية، حيث استشهد علی أثر ذلک آية هللا بهشتی و 

 72أکثر من 
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 أوال  : التعاون مع البعث العراقي :

 : عمليات المرصاد وهزيمة مجاهدي خلق

] لم يتمكن "جيش التحرير الوطني" الذي أسسته منظمة مجاهدي خلق 

سوی القيام ببعض الهجمات المسلحة علی حدود الجمهورية االسالمية، لكن 

العملية الكبری التي نفذتها المنظمة كانت في أواخر الحرب العراقية 

وافقت  االيرانية و التي أطلق عليها "عمليات الشعاع الخالد" و ذلك بعد أن

إيران علی القرار الدولي الذي يقضي بوقف الحرب العراقية االيرانية، و 



حدثت تلك العمليات بشكل متزامن مع هجمات نفذها نظام صدام في جنوب 

 و غرب إيران.

قامت المنظمة بهجوم عسكري علی منطقة الحدود العسكرية الواقعة علی 

عسكرية التي حصلت قصر شيرين مستفيدة من المعدات ال -طريق خسروی

عليها من نظام صدام، و تقدمت عرباتها المدرعة عبر الطرق المعبدة نحو 

 العاصمة طهران.

و كان أفراد المنظمة قد سمعوا توجيهات من جانب القياديين بأنهم بمجرد 

دخولهم لألراضي االيرانية، سيحظون بدعم الشعب و من خالل معاونة 

 هران.الشعب سيتمكنون من الوصول الی ط

لكن علی الجهة األخری عرف الشعب اإليراني هذه العمليات تحت اسم 

"المرصاد" و قد تمكنت القوی العسكرية في إيران خالل ثالثة أيام من 

أن  1988الرابع و العشرين و الی السابع و العشرين من تموز من عام 

 تدحر القوات المهاجمة و تبيد قطعاتها العسكرية.

خالد" واجهت الفشل الذريع، و تفكك الجيش الصغير الذي عملية "الشعاع ال

أسسته المنظمة، و كان مصير األفراد الذين إشتركوا في هذه العملية إما 

القتل أو الوقوع في أسر القوی العسكرية األيرانية، و علی الرغم من علم 

مسعود رجوي بالنتيجة الحتمية لهذه العملية إال إنه مع ذلك أرسل إليها 

األفراد الذين كانوا ينافسونه، و هو عن هذا الطريق تمكن من  بعض

 التخلص منهم.

و يقول أحد األعضاء السابقين لمنظمة مجاهدي خلق االيرانية، بأن القيادة 

المركزية للمنظمة قد تعرضت النتقادات شديدة بعد الفشل الكبير الذي 

بة الی عملها الطائش واجهته تلك العملية، و كانت عليها أن تقدم إجابة بالنس

الذي قامت به، لكن رجوي استبق األحداث و أعلن عن المرحلة الثالثة من 

الثورة اإليديولوجية ليصرف األنظار عما وقع للمنظمة و يعيد بناء صورته 

أمام أفراده و يقول: "كانوا يعلموننا بأن نعطي أنفسنا للقائد و ننظر إليه و 

اكم له، فهو الذي سيعفو عنكم". أطلقوا نسير مع خطواته... إتركوا خطاي



علی تلك المرحلة من التعمية الثقافية إسم "العبور من المضيق" و هو 

 العبور غير الموفق لعملياتهم العسكرية في المرصاد.

و منذ ذلك الوقت أصبح اتباع رجوي نمطا  من أنماط عبودية الفرد، و حول 

عقائد خاصة، و منذ ذلك  هذه الجماعة من تنظيم سياسي الی فرقة ذات

الوقت تم فصل النساء عن الرجال و االعالن عن إنتهاء العالقة بين الرجل 

 و المرأة علی أساس الزواج.

و بعد عمليات المرصاد و نتائجها الوخيمة علی أوضاع المنظمة، قرر عدد 

كبير من األفراد و المرتبطين بالمنظمة في العراق و أوروبا أن يقطعوا 

بها، لكنهم جوبهوا بنوع من العنف التنظيمي، و تعرضوا ألشكال صالتهم 

مختلفة من الضغط و اإليذاء، الی الحد الذي تدخلت فيه إحدی منظمات 

حقوق االنسان غير الحكومية إلنقاذهم، و بذلت مساعي كبيرة إلنقاذ ضحايا 

 المنظمة.

إخفاق  األفراد المنفصلين عن المنظمة في أوروبا و أمريكا قالوا: بعد

المنظمة في عمليات "الشعاع الخالد" تحولت بشكل كامل الی فرقة منطوية 

 علی نفسها و مخيفة، و أغلقت علی أفراد التنظيم جميع منافذ الحياة الحرة.

 المطاف األخير

عندما كان مسعود رجوي في العراق، كان ينسق أعماله مع أجهزة 

وقعت الكثير من الوثائق و المخابرات العراقية، و بعد سقوط نظام صدام، 

األفالم التي كانت تحتوي علی لقاءات مسعود رجوي بمسؤولي النظام 

السابق، و كان جهاز المخابرات العراقي قد صور تلك األفالم بصورة 

سرية لكي يستفاد منها في الوقت المناسب، و قد بثت بعض تلك المشاهد 

لقاءات علی شكل كتاب عبر قنوات تلفزيونية دولية، و حتی طبعت تلك ال

 في أوروبا.

و كانت المنظمة تعمل تحت خدمة سلطة صدام إذ كانت تزوده بكافة 

المعلومات العسكرية و األمنية المتعلقة بتحركات القطعات االيرانية علی 

الحدوده و كان أفرادها إضافة الی ذلك يقومون ببعض عمليات االغتيال 



ون أنهم قتلوا شخصية كبيرة من المحدودة فيضخموها لنظام صدام و يدع

أجل الحصول علی امكانات جيدة من نظام صدام. بينما كان الضحية رجل 

 عادي مناصر للجمهورية االسالمية .

بدأت موجة جديدة من عمليات التخريب و االغتيال نفذتها  1998و في عام 

 وقعت 88المنظمة بالتنسيق مع نظام صدام، ففي الواحد من يونيو من عام 

ت المنظمة تحت المرحله  ثالثة إنفجارات متتالية في العاصمة طهران و سم 

 "بداية المقاومه المسلحه الثورية".

تم اغتيال السيد أسد هللا  98و في الثاني و العشرين من أغسطس من عام 

الجوردي النائب األسبق لمحاكم الثورة، و الرئيس السابق لمصلحة 

بعض األعمال في سوق طهران الكبير و لم  السجون و قد اغتيل عند تأديته

تكن برفقته حراسة، و قام إثنان من االرهابيين باطالق النار عليه، و كان 

الجوردي ذو تاريخ نضالي ضد الملكية في ايران و اعتقل عدة مرات و 

عام من  18و الذي ُحكم عليه فيها بـ  1974آخر مرة اعتقل فيها في عام 

 الحبس.

و في عملية إرهابية آخری  1999آبريل نيسان من عام  و في التاسع من

 قتل الفريق صياد شيرازي حينما كان يهم بمفرده الذهاب إلی مكتب عمله.

و لعبت المنظمة دورا  في تاريخ العراق لكنه كان سلبيا ، فقد ساهمت منظمة 

مجاهدي خلقي في قمع إنتفاضة الشعب العراقي في الجنوب و الشمال و 

رب الخليج الفارسي الثانية، و عملوا في تلك الفترة كرجال ذلك يعد ح

حماية لصدام حسين، السلوك العنيف و القاسي الذي إنتهجته المنظمة أنست 

الشعب العراقي ممارسات الجيش و منظمة االستخبارات العراقية، والزالت 

 قلوب العراقيين مليئة بالضغينة إتجاه هذه المنظمة.

المقرر الرئيسي لمنظمة مجاهدي خلق، هو اآلن معسكر أشرف الذي هو 

يُحرس من قبل الجنود األمريكان إضافة الی أن المسؤولين الكبار للمنظمه 

هم أيضا  تحت الحماية األمريكية ، و وضعت المنظمة نفسها تحت خدمة 

الواليات المتحدة و تقوم بتقديم المعلومات عن الشعب العراقي الی القوات 

 األمريكية .



لكن بعد عقدين من الزمان و من العالقات الوطيدة و الشاملة بين نظام و 

صدام و منظمة رجوي، اليمكن تصور وجود حياة مستقلة لهذه المجموعة 

التي تواجه التفكك و االنقسام، ولو حصل بعض أفراد المنظمة علی أعمال 

ل لدی القوات األمريكية فإن ذلك اليعني أن المنظمة تمارس حياتها بشك

طبيعي، و حتی االعالم ليس بإ مكانة تغيير هذه الصورة، منظمة مجاهدي 

خلق وصلت الی المحطة األخيرة و هي المحطة التاريخية الحبلی باأللم و 

 العذاب و الدم و العبرة لتاريخ إيران المعاصر.
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 د سقوط النظام ثانيا  : المنظمة بع

]  .... بعد سقوط النظام قامت المنظمة بإغالق معسكراتها العديدة المنتشرة 

في العراق والتي تعرضت لقصف قوات التحالف أثناء احتاللها العراق، ثم 

جمعت عناصرها في معسكر واحد هو معسكر )أشرف( في محافظة ديالى 

ع وسائل الراحة المحاذية للحدود اإليرانية. والمعسكر مجهز بجمي

والخدمات والسكن وقاعات االحتفاالت وساحات االستعراضات. وال يُعرف 

مصدر تمويل المنظمة بعد سقوط النظام الذي كان ينفق عليها من ميزانية 

 العراق. 

وقامت القوات األمريكية بتجريد المنظمة من أسلحتها الثقيلة، وفرضت  

( عضو. وال 3.600منهم سوى ) قيودا  على حركة أعضاءها الذين لم يتبق

يُعلم مكان زعيمها مسعود رجوي ولم يُعلن عن مصيره بعد احتالل العراق. 

وهناك اعتقاد بأنه وعشرين قيادي آخر محتجزون لدى القوات األمريكية 

في مكان سري. وهناك معلومات تقول أنه يقيم في كردستان العراق أو 

 ربما في األردن. 

مريكية عن هذا الموضوع، ولماذا تريد االحتفاظ ال تتحدث اإلدارة األ

بمعسكر المنظمة داخل العراق؟ فواشنطن حريصة على حماية المنظمة 



وترفض طردها من العراق. وقيل أن القوات األمريكية قامت بتزويد 

عناصر المنظمة بمالبس وزارة الداخلية لمهاجمة الصحن الحيدري في 

 .  2004جيش المهدي في آب  النجف األشرف أثناء المواجهة مع

كما يرجح أن تستخدمها واشنطن في أية مواجهة محتملة مع طهران، 

خاصة وأن العالقات متوترة بين الطرفين، وهناك ملفات مفتوحة بينهما 

أهمها الملف النووي اإليراني. وبالفعل فقد استفادت واشنطن من المعلومات 

اخل إيران حول المشروع النووي الدقيقة التي سربها لها عمالء المنظمة د

اإليراني تضمن وثائق سرية عن المفاعل النووي في )نطنز( ومركز 

)بارجين( شرقي طهران. هذه المعلومات أدت إلى تحسين العالقة بين 

المنظمة وأمريكا، األمر الذي سمح بقيام المنظمة بنشاطات إعالمية 

ا  عليها ذلك باعتبارها وسياسية على الساحة األمريكية بعد أن كان ممنوع

-منظمة إرهابية. وهذا ما جعل المنظمة جزءا  من ملف العالقات اإليراني

األمريكية خاصة عندما اشترط السفير األمريكي في بغداد زلماي خليل 

زادة إدراج موضوع المنظمة في المحادثات التي كان من المزمع القيام بها 

  . 2005بين الطرفين عبر بغداد في ربيع 

بمهاجمة عشرات  2003في الخارج قامت الحكومة الفرنسية في حزيران 

( عضوا  من بينهم مريم 150المنازل التابعة ألعضاء المنظمة ، واعتقلت )

رجوي والتي تعتبرها المنظمة )رئيسة الجمهورية المنتخبة(. وصرح 

مسؤولون فرنسيون بأن المخابرات الفرنسية تمتلك معلومات تفيد بأن 

 ر المنظمة كانت تؤلف قاعدة إرهابية شمال باريس. عناص

بعد عملية االعتقال قام أنصار المنظمة بحملة مظاهرات احتجاجية في 

العواصم األوربية للمطالبة بإطالق سراح مريم رجوي وبقية المعتقلين. 

وقام بعضهم بإحراق نفسه تعبيرا  عن غضبه، وهي عادة تمارسها 

 ت باريس للضغوط وأخلت سبيل المعتقلين.   الجماعات البوذية. استجاب

 نشاطات المنظمة في العراق 

في العراق نشطت المنظمة إعالميا  وسياسيا ، فقد قامت بتقوية عالقاتها مع 

شيوخ محافظة ديالى والعديد من المنظمات والجمعيات واألحزاب 



والشخصيات السياسية، بهدف كسب تأييدها. وكانت تجمع تواقيع اآلالف 

من المواطنين العراقيين دعما  لمواقفها وتواجدها. وكانت إعالنات التأييد 

تنشر في الصحف العراقية وبحجم كبير في الصفحات األولى واألخيرة. 

األمر الذي يوضح حجم األموال التي أنفقتها على الدعاية. كما بقيت 

دة المنظمة تقيم مهرجانات واحتفاالت تدعو إليها أطرافا  عراقية عدي

للمشاركة في مؤتمراتها واجتماعاتها والترويج ألفكارها ومواقفها. ويالحظ 

أن األوساط السنية في ديالى والمناطق القريبة منها هم غالبية أنصار 

المنظمة من العراقيين. وتميز موقف )جبهة التوافق العراقية( التي يتزعمها 

صالح المطلك بالدعم عدنان الدليمي و)جبهة الحوار الوطني( التي يتزعمها 

والمساندة للمنظمة سياسيا  وإعالميا  . وهذا ما اتضح جليا  في الزيارة التي 

قام بها أعضاء من الجبهتين إلى بروكسل وباريس بتوسط ودعم مالي من 

مجاهدي خلق، وتوفير مترجمين بالعربية لهم، إضافة إلى إعداد لقاءات 

األوربي. وكان الوفد يضم كال   بالشخصيات السياسية األوربية والبرلمان

من عدنان الدليمي وخلف العليان وظافر العاني وصالح المطلك والشيخ 

خالد البرع أحد كبار مشايخ الدليم واللواء الركن علي خليفة أحد كبار 

 الجيش العراقي السابق. 

ويمكن تفسير هذه العالقة بوجود مشتركات بين المنظمة وهذه األحزاب  

 تمثل في: السياسية ت

كال الطرفين معاد  إليران ، ولكل طرف أسبابه ودافعه. فالمنظمة حركة  -1

وعاما . واألحزاب السنية تجاهر بعدائها  26معارضة لحكومة طهران منذ 

إليران وتصفها بالصفوية، وتتهمها بالتدخل بالشؤون العراقية ودعم الشيعة 

 وخاصة األحزاب الشيعية الحاكمة والميليشيات . 

كال الطرفين خسر من سقوط النظام الذي كان يغدق عليها باالمتيازات    -2

 والسلطة والثروة والدعم السياسي وغيره. 

تقدم المنظمة جهودا  وتعاونا  كبيرين للمنظمات اإلرهابية والصداميين  -3

والتكفيريين في منطقة ديالى، بل وتساعدهم في عملية التطهير المذهبي 

 في ضد الشيعة في محافظة ديالى. والتهجير الطائ



 تصنيف المنظمة بمنظمة إرهابية 

في عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلنتون وبسبب تورط  1997في عام 

المنظمة بأعمال إرهابية قامت وزارة الخارجية األمريكية بإدراجها ضمن 

أضيف المجلس الوطني  1999الئحة المنظمات اإلرهابية. وفي عام 

اتخذ االتحاد األوربي  2000يرانية إلى القائمة نفسها. وفي عام للمقاومة اإل

خطوة مماثلة عندما أدرج المنظمة ضمن المنظمات اإلرهابية التي تحظر 

 نشاطاتها داخل الدول األوربية. 

إن سمعة المنظمة اإلرهابية معروفة في األوساط السياسية          

د السني العراقي لبروكسل صرح والسياسية الدولية. ففي أثناء زيارة الوف

دبلوماسي في االتحاد األوربي: إن وفد السنة العرب وصل بروكسل عبر 

طرف غير مناسب. ولو كان الوفد قد حضر عبر الجامعة العربية لكان 

حقق نتائج أفضل، ولكنهم دخلوا بروكسل بقيادة تنظيم ما زالت سمعته في 

 اعتباره تنظيما  إرهابيا . أوربا ملوثة بالعقوبات التي فرضت عليه ب

 قرار طرد المنظمة من العراق 

أصدر مجلس الحكم العراقي ، وهو أعلى سلطة تشريعية عراقية تأسست 

( يقضي بطرد المنظمة من األراضي 126بعد سقوط النظام، قرارا  رقم )

 العراقي جاء فيه: 

اإلرهابية  )بالنظر للتاريخ اإلرهابي األسود لمنظمة مجاهدي خلق اإليرانية

، وما قامت به من جرائم بحق شعبنا وجيراننا، واستنادا  إلى قرارات مجلس 

الحكم السابقة بمحاربة المنظمات ، قرر مجلس الحكم باالجماع بجلسته 

 ما يأتي:  9/12/2003( المنعقدة بتاريخ 65االعتيادية )

ية طرد عناصر منظمة مجاهدي خلق اإلرهابية من األراضي العراق    -1

 وخالل فترة أقصاها نهاية العام الحالي. 

غلق مقرات منظمة مجاهدي خلق اإلرهابية ومنعهم من ممارسة أي     -2

 نشاط ولحين مغادرتهم. 



مصادرة أموال المنظمة وأسلحتها وضمها إلى صندوق تعويضات     -3

 ضحايا النظام الفاشي البائد. 

ه المنظمة لجرائمها بحق لألفراد والمؤسسات العراقية مقاضاة هذ  -4

الشعب العراقي ومطالبتها بالتعويض عن ذلك ومن أموالها داخل وخارج 

 العراق(. 

لم يأخذ قرار مجلس الحكم المذكور مجراه ويدخل حيز التنفيذ بسبب رفض  

الحاكم األمريكي بول بريمر له العتبارات أمريكية. والجدير بالذكر أن 

لى صدور القرار بطرد مجاهدي خلق، أعضاء مجلس الحكم قد أجمعوا ع

وال نعلم هل سيصوت باإلجماع عليه لو عرض على مجلس النواب 

العراقي وفيهم من يؤيد المنظمة ويدافع عنها . إذ صرح صالح المطلك وهو 

نائب في البرلمان العراقي، أنه من الظلم اتهام المنظمة باإلرهاب. وطالب 

ستضافها ألكثر من عشرين عاما  . ببقاء المنظمة بشكل طبيعي في بلد ا

وبعث خلف العليان ، نائب في البرلمان العراقي، رئيس مجلس الحوار 

الوطني العراقي بتهنئة إلى منظمة مجاهدي خلق بصدور قرار المحكمة 

األوربية القاضي بإلغاء تهمة اإلرهاب عن المنظمة. وهنأهم عدنان الدليمي 

 األبطال.  بعبارة األخوة األعزاء والمجاهدين

 الوضع القانوني للمنظمة 

من جهتها جددت الحكومة العراقية مطالبتها بطرد منظمة مجاهدي خلق من 

 العراق ألنها منظمة إرهابية ، وأن وجودها غير قانوني لألسباب اآلتية: 

ثانيا ( من الدستور العراقي التي تنص على أن  -7أنه يخالف المادة ) -1

اإلرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيه  )تلتزم الدولة بمحاربة

 من أن تكون مقرا  أو ممرا  أو ساحة لنشاطه(. 

إن عناصر مجاهدي خلق ليسوا بأسرى حرب يتم التعامل معهم وفق  -2

 اتفاقية جنيف ألسرى الحروب. 



ليسوا الجئين سياسيين ألن الدستور العراقي )ال يمنح حق اللجوء  -3

تهم بارتكاب جرائم دولية أو إرهابية، أو كل من ألحق السياسي إلى الم

 ثالثا (.  – 21ضررا  بالعراق( حسبما جاء في المادة )

إن اللجوء السياسي ال يمنح لمنظمة بل يمنح ألفراد مهددة حياتهم بموجب 

القانون الدولي. وهذا يختلف عن عرف سياسي متداول هو السماح لمنظمة 

أخرى أو تفتح لها مكتبا  في دولة ما. من جانب ما بالعمل في أراضي دولة 

آخر يمكن إخراج منظمة مجاهدي خلق من العراق كما جرى إخراج 

من لبنان،  1982من األردن ، وعام  1970منظمة التحرير الفلسطينية عام 

رغم حجم الالجئين الفلسطينيين في الدولتين. وللحكومة العراقية تجربة 

معسكرات حزب العمال الكردي التركي  مشابهة عندما قامت بإغالق

 بزعامة أوجالن، وطرد عناصر الحزب خارج العراق . 

هناك طرق أخرى مثل التنسيق مع األمم المتحدة واستدعاء منظمة الصليب 

األحمر إلجراء مقابالت معهم ، ومن يريد العودة إلى إيران يجري تسفيره 

الصليب األحمر ذلك. لقد  فورا ، ومن يريد اللجوء إلى دول أخرى يرتب له

استنفدت المنظمة أهدافها وشعاراتها ، وانتقدت نفسها عندما أخذت تعترف 

بأن أعمال القتل والتفجير لن تجد نفعا  في سقوط النظام اإليراني. هناك 

اعتقاد بأن أغلبية المتواجدين في معسكر أشرف يرغبون بالعودة إلى بالدهم 

تعرض للتصفية من يحاول الهرب. ويشجع لكن قياداتهم ترفض ذلك، وقد ي

عناصر المنظمة على العودة صدور قرار في إيران يقضي بالعفو عن 

 أعضاء المنظمة وحتى الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب اإليراني. 

ليس للمنظمة شخصية قانونية ، األمر الذي يعيق أية إجراءات قانونية أو 

لحكومة أو مجلس النواب قضائية، بل بحاجة إلى قرار سياسي من ا

العراقي. وكما قامت الحكومة الفرنسية باتخاذ هذا اإلجراء ضد المنظمة 

. كما يمكن محاكمة عناصر وقيادات المنظمة بصفتهم الشخصية 1986عام 

 .  1991لدورهم في قمع الشعب العراقي وخاصة في انتفاضة شعبان 

بأي شكل من األشكال إن الدفاع عن مجاهدي خلق أو تقديم المساعدة لهم 

يخالف مبادئ الدستور العراقي الذي يجب أن يلتزم به النواب والسياسيون 



العراقيون قبل غيرهم. كما يمكن تحريك دعاوى ضدهم من خالل قانون 

رم من يقدم عونا  أو مساعدة لجماعات إرهابية  مكافحة اإلرهاب الذي يج 

 الرابط :
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 ثانيا   : أيديولوجيتهم من  موقع منظمة هابيليان   

 األيديولوجيا 

]...... بعد انزواء أغلب السياسيين الناشطين عن العمل السياسي بسبب 

أجواء القمع والكبت والمالحقة التي فرضها الشاه على العمل السياسي 

يف نجاد وعلي والشارع اإليراني، أخذ ثالثة طالب جامعة هم محمد حن

أصغر بديع زادكان وسعيد محسن،  يعقدون جلسات غير منتظمة في الفترة 

. وانشغلوا في تلك الجلسات بقراءة الكتب  1967إلى عام  1965من 

 الماركسية بهدف البحث عن تيار للكفاح وتدوين أيديولوجيا متكاملة. 

لماركسية في تلك الفترة كان العالم اإلسالمي قد تعرف على األفكار ا

واإلشتراكية التي ترافقت بظهور حركات سياسية ثورية )نظام فيدل 

كاسترو في كوبا، ثورة غيفارا في بوليفيا، وحركات أخرى في أفريقيا 

وآسيا تتلقى دعما  من االتحاد السوفياتي والصين( تناضل األنظمة 

 الدكتاتورية والمرتبطة باإلمبريالية العالمية. 

 

ة مثل حنيف نجاد وعلي ميهن دوست بتأليف كتب بدأ منظرو الجماع

مستلهمين الماركسية باعتبارها علم وفن النضال. وبناءا  على ذلك تقبلوا 

أصول الديالتكيك الماركسية. وكان أول مؤلفاتهم الذي تم نشره هو )مبارزة 

جيست؟( أي )ما هو النضال؟( والذي تضمن التأكيد على الثقافة العلمية 

لنضال. ثم صدر كتاب )شناخت( أي )المعرفة( الذي يُعد الصحيحة في ا

تلخيصا  لكتاب )الفلسفة المادية الديالكتيكية( لجوزيف ستالين الذي أوضح 

أسس الماركسية، وكتاب )أصول الفلسفة( لجورج بليستر، وكذلك كتاب 

 )أربع مقاالت فلسفية( لماو تسي تونغ. 



األصول الديالكتيكية على وقد نحى منظرو الجماعة منحى يسعى لتطبيق 

التراث اإلسالمي. إذ قاموا بأخذ آية من هنا ، وعبارة من نهج البالغة من 

 هناك بهدف إثبات انطباقها على األصول الديالكتيكية. 

وأما موقف مجاهدي خلق من الدين، فقد تبنوا مقوالت لينين المعادية للدين 

ية والماركسية. يجب أن ال مثال : يجب أن نحارب الدين. هذه ألفباء الماد

تقتصر الحرب على الدين بالحرب األيديولوجية بل يجب أن تمتزج 

بالحرب على الحركات اإلجتماعية بهدف استئصال الجذور االجتماعية 

 للدين. 

وتضمن الكتاب التأكيد على أن نظام الرق والعبودية قد ساد في الشرق 

ء ناضلوا ضد نظام الرق، األوسط ، وأن أديان الشرق من خالل األنبيا

وكان هناك أنبياء ثوار قاموا بحركات ضد نظام الرق، حتى تالشى نظام 

 الرق وحل محله نظام اإلقطاع. 

وحاول منظرو المنظمة إثبات نظرية المعرفة االنعكاسية التي ترى بأن 

األمور المادية الملموسة هي وحدها التي تنعكس في الذهن . أما األمور 

لوحي واإليمان فليست قابلة لإلنعكاس في الذهن. ولذلك اعتبروا الغيبية كا

القرآن كتابا  يمثل مرحلة تاريخية خاصة بالرسول محمد )ص( وكان مؤثرا  

 في زمانه )ص(. وهذا ينطبق على دور وفكر األنبياء الذي ينتهي بوفاتهم. 

 وقد أدى االنغماس في الفكر الماركسي إلى لفظ المصطلحات اإلسالمية

وتبني مصطلحات جديدة مثل رأس المال، الطبقة البورجوازية، طبقة 

العمال، االنتهازية، . وحتى في كتاب )من هو الشهيد( عد وا هوشي منه 

 )مؤسس فيتنام الشمالية بالهند الصينية ( شهيدا  ,

فوا العالم بأنه مادة في حال تغيير، وأن الحركة هي  في كتاب )التكامل( عر 

دية بصدد العالم. كما تقبلوا نظرية داروين، وأثبتوا أنها أصل. العقائد الما

وبناءا  على ذلك صاروا يفسرون تغيير وتبدل النباتات وتطور األسماك 

 والطيور والزواحف وغيرها. وأن القرد تطور حتى صار إنسانا . 



وباستخدام بعض اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة أثبتوا : أن أي وسيلة 

وف مكانية وزمانية معينة توصلنا إلى الهدف فهي حق. وأن نفس في ظر

الوسيلة في ظروف أخرى ال توصلنا إلى الهدف وتبعدنا عنه فحسب، بل 

هي باطل. وعلى ذلك فالقديم يعبد طريق التكامل والجديد هو عامل تكامل. 

فالحق والباطل قضية نسبية وترتبط بظروف المكان والزمان، وتظهر 

 لفة وحسب الظروف. بأشكال مخت

كما سعت المنظمة إلى إثبات أن األخالق اإلنسانية كاإليثار والشهادة 

والوحي والفطرة اإلنسانية وجميع الصفات اإلنسانية الحسنة والقبيحة 

 كالحرص والطمع ، كلها تعود إلى تأثير الملكية الخاصة. 

لقرآن وفي كتاب )طريق الحسين( الذي كتبه رضائي، يرى فيه أن فهم ا

الكريم مشروط بدراسة وفهم الثورات العلمية المعاصرة. وال يقتصر على 

 هذا المستوى بل يقول بأن رسالة الوحي تستند إلى المفاهيم الثورية. 

كان األعضاء المؤسسون يوضحون مواقفهم تجاه مختلف القضايا. يقول 

مكان آخر علي ميهن دوست: نحن عباد هللا، ولكننا ال نرد الماركسية. وفي 

يقول: إن األساس المشترك لأليديولوجيات هو محو االستغالل. ويقول 

أيضا : ال توجد أيديولوجيا في المجتمع الالطبقي ألنه ال يوجد استغالل 

يحتاج إلى أيديولوجيا إلزالته. وبناءا  على ذلك فالمجتمع الالطبقي هم 

د ، وسيكون مجتمعا  شيوعيا .   مجتمع موح  

 سي العمل السيا

لم تستطع المنظمة القيام بنشاطات سوى عقد جلسات  1971إلى عام 

وتنظيم كوادرها وكتابة األيديولوجيا المختلطة باإلسالم. إذ كان أغلب 

عناصرها معتقال ، ولم تقم بأية نشاطات ضد نظام الشاه، سوى قيام 

مجموعة من أعضائها )موسى خياباني، محمود شافعي، محسن نجات 

ن خوشرو، جليل سيد أحمديان، وكاظم شفيعيها( بالسفر إلى حسيني، حسي

 والذين تم اعتقالهم قبل مغادرتهم إيران.  1969فلسطين عام 



تم اعتقال جميع أعضاء اللجنة المركزية عدا أحمد  1971في شهر أيلول 

رضائي. وفي السجن قاموا بتأسيس )منظمة مجاهدين خلق إيران(، 

ذلك شعار المنظمة )فضل هللا المجاهدين على واختاروا لها هذا االسم، وك

 القاعدين أجرا  عظيما ( ليضفي على المنظمة صبغة إسالمية واضحة. 

تعرضت المنظمة إلى انشقاق وهي في مراحلها األولى. إذ قامت مجموعة 

أمثال عبد الرسول  1972من أعضاء المنظمة من الذين اعتقلوا قبل عام 

حمد بازركاني، حسن عباسي ، علي ميهن مشكين فام، كاظم شفيعيها، م

دوست، عسكري زادة، حسن راهي ، حسين آالدبوش، علي رضا 

زمرديان، مهدي محصل، هادي محصل و بهمن بازركان باإلعالن عن 

ماركسيتهم علنا ، على الرغم من توجه المنظمة بالمحافظة على الصبغة 

 اإلسالمية الظاهرية. 

ت المنظمة بجذب عناصر كثيرة من الشباب بعد اعتقال أكثر أعضائها، بدأ

المسلم . ولما كان هؤالء يرفضون االنتماء إلى الماركسية ، وخوفا  من 

افتضاح أمرها ، أعلنت المنظمة تأييدها لإلمام الخميني، وأرسلت ممثال  

عنها إلى النجف األشرف لمالقاته. ولكن اإلمام كان واعيا  بأغراضها، 

 اَ بخلفيتها الفكرية البعيدة عن اإلسالم. عارفا  بأفكارها، مشكك

فشل اللقاء جعل المنظمة تغير توجهها الفكري حيث أعلنت )التغيير 

 1974األيديولوجي( للمنظمة من اإلسالم إلى الماركسية. حدث ذلك عام 

 من قبل بهرام آرام وتقي شهرام من أعضاء اللجنة المركزية . 

للتغير األيديولوجي، فقد عارضه لم يكن جميع أعضاء المنظمة مؤيدين 

عضو اللجنة المركزية مجيد شريف واقفي الذي تعرض للتصفية من قبل 

،  1975وحيد أفراخته وخاموشي وحسين سياه كاله وبهرام آرام في نيسان 

وألقوا جثته في العراء، ووضعوا فيها مواد متفجرة ، وأحرقوا جسده. 

رافضين للتحول األيديولوجي. ( عضوا  من ال22وقامت المنظمة بتصفية )

كما سربوا معلومات عن مجموعة أخرى من أعضاء المنظمة إلى جهاز 

السافاك الذي اعتقلهم. وقد أدت تلك الممارسات إلى إرعاب األعضاء 

 المتبقين فأعلنوا انتماءهم للماركسية بصورة علنية. 



دوار أكثر وبعد اعتقال وحيد أفراخته تعاون مع السافاك واعترف بأسماء وأ

( آخرين. وقد تم إلقاء القبض 150( من علماء الدين إضافة إلى )50من )

عليهم وتعرضوا للتعذيب في معتقالت الشاه. وكان بعض أعضاء المنظمة 

المعتقلين ال يتوانون عن تهديد العلماء المسجونين معهم أمثال السيد محمود 

 منتظري. الطالقاني ومهدوي كني وهاشمي رفسنجاني وحسين علي 

بعد إعالن التغيير األيديولوجي قامت المنظمة بتغيير اسم نشرتها المركزية 

من )جنكل( أي الغابة إلى )مجاهد(. كما تركت النهج الثوري المسلح، 

وانصرفت إلى التعبئة الجماهيرية. وغادر كوادرها وأعضاؤها إيران إلى 

رضت الخارج. كما تضامنت مع منظمة )فدائي خلق إيران( وعا

 .  1977-1976اإلستراتيجية المسلحة في 

بدأت في أمريكا مجموعة طالبية )سازمان دانشجويان  1976في عام 

مسلمان( أي منظمة الطالب المسلمين بجذب الطالب المسلمين في مدينة 

شيكاغو. وكان لهذه المنظمة دورا  في تنظيم مظاهرات ضد الشاه أثناء 

ظمة النتقادات كبيرة بعد انتصار الثورة زيارته أمريكا. وقد تعرضت المن

اإليرانية بسبب سوء سلوك عناصرها وعدم مراعاتهم الموازين اإلسالمية 

 حيث اتهموا بسرقة المحال التجارية وغيرها. 

 عهد الثورة وسقوط الشاه 

أثناء الثورة اإلسالمية والنشاطات الجماهيرية المعارضة لنظام الشاه، 

دة اإلمام الخميني ووكالئه ومقلدوه، أي بدا واضحا  وتبلور حركتها حول قيا

النهج اإلسالمي للثورة، لم يكن أمام مجاهدي خلق سوى المحافظة على 

الظاهر اإلسالمي ومجاراة للواقع وعدم االصطدام به، بل جرى التخطيط 

 الختراق الثورة ورجاالتها وحركاتها ومؤسساتها الوليدة. 

( 11/2/1979ن انتصار الثورة )في أي قبل عام م  24/1/1978في 

أصدر مسعود رجوي بيانا  تضمن اثني عشر بندا  يوضح المواقف الجديدة 

جاء فيه: )لقد  1974للمنظمة تجاه )إعالن تغيير األيديولوجيا( الصادر عام 

حدث ذلك االنحراف من قبل مؤامرة مجموعة متنفذة من االنتهازيين وليس 

سابع: )نحن نميز بين هؤالء االنتهازيين وبقية شيوعيين(. وجاء في البند ال



الماركسيين إذا لم يؤيدوا هؤالء االنتهازيين(. وفي البند الثامن جاء: نحن 

نناضل بكل قوانا الرجعية واإلمبريالية واالستغالل، ونستفيد من االنجازات 

 العلمية والتجارب الثورية (. 

يغلي ضد نظام الشاه، وتزداد في تلك المرحلة وعندما كان الشارع اإليراني 

المظاهرات حماسة وحشودا ، لم تكن أمام التيارات السياسية األخرى أمثال 

الجبهة الديمقراطية الوطنية بزعامة متين دفتري )وريثة محمد مصدق( 

والجبهة الوطنية ، والجماعات الماركسية كفدائي خلق ، والمنظمات الماوية 

ة )طوفان( ، وحزب تودة الشيوعي، )حزب رنجبران )الكادحين( وجماع

سوى الرضوخ للواقع اإلسالمي الذي فرضته الثورة وقيادتها. ولذلك شارك 

 أعضاء مجاهدي خلق في التظاهرات والنشاطات المعادية للشاه. 

 المواجهة الخاطئة والفرار من إيران  

 لم يدم شهر العسل طويال  بين المنظمة والثورة اإلسالمية، خاصة بعد أن

أيقنت أن القيادة العلمائية والسياسيين اإلسالميين باتوا يملكون السلطة 

الحقيقية في الجمهورية الجديدة. لقد اعتقد قادة المنظمة أن باستطاعتهم لعب 

دور أكبر من حجم المنظمة في الشارع اإليراني. ويعود ذلك إلى التنظيم 

الطالب والشباب الجيد الذي امتازت به المنظمة، وتعبئة جمهورها من 

وخاصة الفتيات في النشاطات والفعاليات والمظاهرات التي تقوم بها 

المنظمة. وتمتلك المنظمة عنصرا  مخابراتيا  قويا  وظفته لخدمة سياستها 

 وعملياتها اإلرهابية. 

 

جاء ذلك في ظل غياب لتنظيم إسالمي حقيقي، حيث أن الحزب الجمهوري  

الثورة. كما أن النشاط اإلعالمي والسياسي اإلسالمي تأسس بعد انتصار 

للمنظمة كان يعطي صورة أكبر من حجمها الحقيقي. صحيح أنها استطاعت 

تجنيد عشرات اآلالف من الشباب اإليراني في أغلب المدن اإليرانية لكن 

توقيتها الخاطئ في المواجهة مع ثورة فتية تعيش في عنفوان انتصارها 

قاط أعتى قلعة أمريكية في المنطقة، واالنتصار وفخرها بعد نجاحها في إس

على نظام عسكري وبوليسي شديد، أفقدها التأييد الشعبي . وهذا خطأ 



استراتيجي ارتكبته المنظمة في اختيارها المواجهة مع الثورة والشعب 

اإليراني في وقت كان الجميع ينشد بناء الدولة والنظام السياسي وإعمار 

 ظات والمدن والقرى المحرومة. البالد وخاصة المحاف

بعد االنتخابات لم تتمكن المنظمة من الفوز في مجلس الشورى اإلسالمي 

بشكل يذكر. وعندما أدركت أن اإلمام الخميني لن يغادر طهران ويتوجه 

إلى قم واالنشغال بدروس الحوزة العلمية أو شؤون المرجعية الديني، بل 

لى جميع مفاصل المجتمع ومؤسسات كان بصدد بناء نظام إسالمي يمتد إ

الدولة. فلم يكن أمام المنظمة سوى التحالف مع بعض القوى والشخصيات 

الحكومية من أجل تقوية اختراقها ألجهزة الدولة والحكومة. فقويت عالقة 

المنظمة بالدكتور أبو الحسن بني صدر، أول رئيس جمهورية في إيران، 

تقاطع سياسة بني صدر في كثير من  وهو اقتصادي وسياسي ليبرالي. وأدى

المسائل مع الشخصيات اإلسالمية والقيادية ومنها إدارة الحرب التي شنها 

. لم يكن أمام مجلس الشورى سوى  22/9/1980صدام ضد إيران في 

التصويت بسحب الثقة عن بني صدر وإجراء انتخابات مبكرة. هرب بني 

الشاه السابق، متوجهين  صدر مع مسعود رجوي في طائرة يقودها طيار

 إلى فرنسا. 

 الرابط :
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 ] مجاهدي خلق التجنيد واإلحتيال علی عوائل االعضاء

 إن مذکرات بتول سلطاني القيادية السابقة في منظمة خلق

ة مجاهدي خلق قد انفصلوا عن بعضهم ان جميع المتزوجين في منظم

م  1989البعض وقد الغي كل زواج بعد االعالن عن الثورة االيدلوجية عام 

، ان العضو الجديد في المنظمة او الذي ادخل المنظمة يجبر على امضاء 

وقبول اي تعهد لذا فليس لديه طريق للتراجع او التمرد لذلك فاول تعهد يأخذ 

تعهد الطالق ، ثم وبعد ذلك عليه التعهد بترك عائلته من االفراد الجدد هو 



وذويه يقولون له ليس لدينا هنا شيئا اسمه بيت او اسرة بعد ذلك ال يسمح له 

االتصال بذويه ، المنظمة هي التي تقرر االتصال بذويه وفق مصلحتها 

 ومتطلباتها .

ادها فمثال في مرحلة ارادت المنظمة تجنيد االفراد من ضمن عوائل افر

وجلبهم الى العراق، لذلك استخدمت طرقا متعددة فمثال قالوا ألفشين 

كالنتري لدينا معلومات بان شقيقك يرغب االلتحاق بالمنظمة لذا يجب عليك 

كتابة رسالة له تشير فيها بانك تعمل في شركة بالمانيا وبالفعل فقد كتب 

لذي ال يعلم بمكان افشين رسالة وقامت المنظمة بايصال الرسالة الى اخيه )ا

اخيه( عن طريق احد المهربين عندها تصور ان اخيه يعمل في المانيا لذا 

رافق المهرب معتقدا بانه سيذهب به الى المانيا واذا به في العراق في 

 معسكر اشرف . 

والنموذج االخر هو انا ، قالوا لي اننا سمعنا بان الوضع المالي لوالدك جيد 

ة اتصلي به واخبريه بانك مصابة بالسرطان وانت جدا ويملك اراضي كثير

بحاجة لمبلغ من المال للعالج رفضت وقلت ان هذا سيكون مؤلم الهلي لم 

تهم المنظمة تلك االمور مطلقا ، بعد مرور فترة جاءوا وقالوا لقد غي رنا 

السيناريو اتصلي بهم واطلبي مبلغا من المال بذريعة احتياجك لتوكيل محام 

يارة ، وكنموذج اخر قالوا الحدى النساء )فهيمة سماواتيان( او شراء س

اتصلي بذويك واعرضي عليهم حاجتك بتوكيل محام وبذلك جاءت اسرتها 

دوالرا باالضافة الى مقدار من الذهب  5000الى مقر اشرف واخذت منهم 

واشياء اخرى وما ان خرجت هذه العائلة من المعسكرحتى اخذت المنظمة 

منها ، النموذج االخر هو بهزاد صفاري حيث تمكن من خدع جميع المبلغ 

مليون تومان )خمسين الف دوالر(منهم بذريعة  50والديه واخذه مبلغ 

توكيل محام والخروج من العراق . اقصد ان اي اتصال لالفراد مع ذويهم 

يكون لمثل هذه االسباب ويتم حسب ضوابط خاصة كوجوب تواجد مسؤول 

المكالمة.مثل هذه االعمال يطلق عليها اسم اعمال مالية عن االتصال اثناء 

اجتماعية ، عند امتناع الفرد عن تلبية مثل هذه الطلبات يثبت ذلك في 

 اضبارته كنقطة سوداء .

 الرابط :
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 رات بتول سلطاني القيادية السابقة في منظمة خلق] من مذک

ان جميع المتزوجين في منظمة مجاهدي خلق قد انفصلوا عن بعضهم 

م  1989البعض وقد الغي كل زواج بعد االعالن عن الثورة االيدلوجية عام 

، ان العضو الجديد في المنظمة او الذي ادخل المنظمة يجبر على امضاء 

يس لديه طريق للتراجع او التمرد لذلك فاول تعهد يأخذ وقبول اي تعهد لذا فل

من االفراد الجدد هو تعهد الطالق ، ثم وبعد ذلك عليه التعهد بترك عائلته 

وذويه يقولون له ليس لدينا هنا شيئا اسمه بيت او اسرة بعد ذلك ال يسمح له 

االتصال بذويه ، المنظمة هي التي تقرر االتصال بذويه وفق مصلحتها 

 متطلباتها .و

فمثال في مرحلة ارادت المنظمة تجنيد االفراد من ضمن عوائل افرادها 

وجلبهم الى العراق، لذلك استخدمت طرقا متعددة فمثال قالوا ألفشين 

كالنتري لدينا معلومات بان شقيقك يرغب االلتحاق بالمنظمة لذا يجب عليك 

يا وبالفعل فقد كتب كتابة رسالة له تشير فيها بانك تعمل في شركة بالمان

افشين رسالة وقامت المنظمة بايصال الرسالة الى اخيه )الذي ال يعلم بمكان 

اخيه( عن طريق احد المهربين عندها تصور ان اخيه يعمل في المانيا لذا 

رافق المهرب معتقدا بانه سيذهب به الى المانيا واذا به في العراق في 

 معسكر اشرف . 

، قالوا لي اننا سمعنا بان الوضع المالي لوالدك جيد  والنموذج االخر هو انا

جدا ويملك اراضي كثيرة اتصلي به واخبريه بانك مصابة بالسرطان وانت 

بحاجة لمبلغ من المال للعالج رفضت وقلت ان هذا سيكون مؤلم الهلي لم 

تهم المنظمة تلك االمور مطلقا ، بعد مرور فترة جاءوا وقالوا لقد غي رنا 

يو اتصلي بهم واطلبي مبلغا من المال بذريعة احتياجك لتوكيل محام السينار

او شراء سيارة ، وكنموذج اخر قالوا الحدى النساء )فهيمة سماواتيان( 

اتصلي بذويك واعرضي عليهم حاجتك بتوكيل محام وبذلك جاءت اسرتها 

دوالرا باالضافة الى مقدار من الذهب  5000الى مقر اشرف واخذت منهم 



اء اخرى وما ان خرجت هذه العائلة من المعسكرحتى اخذت المنظمة واشي

جميع المبلغ منها ، النموذج االخر هو بهزاد صفاري حيث تمكن من خدع 

مليون تومان )خمسين الف دوالر(منهم بذريعة  50والديه واخذه مبلغ 

توكيل محام والخروج من العراق . اقصد ان اي اتصال لالفراد مع ذويهم 

مثل هذه االسباب ويتم حسب ضوابط خاصة كوجوب تواجد مسؤول يكون ل

عن االتصال اثناء المكالمة.مثل هذه االعمال يطلق عليها اسم اعمال مالية 

اجتماعية ، عند امتناع الفرد عن تلبية مثل هذه الطلبات يثبت ذلك في 

 اضبارته كنقطة سوداء .
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 وفي لقاء مع التائبين من هذه المنظمة  :

كالسيد اصغر فرزين ، غالم رضا صادقي وعلي بيكلري االعضاء 

 المنفصلين عن منظمة خلق

 المصدر  :  موسسه اسره سحر 

د   ١٤٢٩ربيع االول  ٢٩ا ألَحَّ

/ ابادان ، سافرت الى تركيا  1965] اني اصغر فرزين )رامين( مواليد 

الكمال الدراسة وفي تركيا واثناء دراستي الجامعية تعرفت  1987عام 

على افراد من المنظمة وهم يتحدثون عن الحرية والعدالة وعن االسالم 

( ارسلت 1987ويكسبونا اليهم ، في العام ذاته وتحديدا في )كانون االول 

الى العراق وبشكل مؤقت ثم عدت الى تركيا ، طلب مني في العام التالي ان 

ذهب الى العراق مرة اخرى وبصورة مؤقتة ايضا فقبلت بذلك وذهبت غير ا

انهم قد اخذوا جواز سفري ولم يسمحوا لي بالعودة الى تركيا وبقيت هناك 

 .  2003في مقر اشرف مرغما حتى عام 

عند احتالل قوات التحالف وامريكا للعراق لجئت الى القوات االمريكية 

 TIPFقلوني الى معسكرهم المسمى ن 2004وفي النهاية وفي شباط 

وبصورة طوعية وبطلب مني عدت الى ايران  2005لالجئين . وفي اذار 



الى جانب عائلتي في بوشهر ، جئت االن الى العراق العلن عن جرائم 

 منظمة خلق . 

سنة من عمري رغما عني في العراق ، وان لم يكن  17لقد هدر ما يقارب 

كن من المعلوم الى متى يجب ان ابقى في احتالل امريكا للعراق فلم ي

 اشرف . 

المنظمة ادعت ان طرق الدخول للمنظمة قد اغلقت ولكن طرق الخروج 

هي مفتوحة تماما ، لقد استغفلتني )المنظمة( حيث ارسلوني الى العراق 

لمدة قصيرة على الظاهر وفيما بعد قالوا ان الطريق الوحيد المفتوح 

يق سجن ابوغريب في العراق ، لقد ارسلوا للخروج من المنظمة هو طر

 الكثير الى سجن ابوغريب لذا اجبرت على البقاء في المنظمة . 

خالل تلك الفترة لم يسمحوا لي ولو لمرة واحدة االتصال بعائلتي في ايران 

الذين ال يعرفون شيئا عن مصيري، بعد كل هذه السنوات التي عملت فيها 

ند انفصالي عنهم لم يسمحوا لي باصطحاب اية ليال ونهارا في المنظمة، وع

حاجة معي حتى انهم قد خلعوا سترتي مني ووصفوني بالعميل والخائن وان 

 لم يحضر االمريكان لتعرضوا لي جسديا ايضا .

خالل تلك الفترة وعند اي وقت اطلب االتصال بعائلتي او ان اطلب 

الى سحب  االنفصال يعرضوني الى اشد الضغوط النفسية مما اضطر

طلبي، منظمة خلق باستخدامها الكذب والخدع وكذلك الفرض واالجبار قد 

سرقت كل سنوات شبابي واجبروني على السخرة، هل تثمن سنوات عمري 

التي هدرت ووضعي الجسدي والنفسي في الوقت الحالي بثمن؟ اطلب من 

المسؤولين العراقيين التقصي بشأن اوضاع الساكنين في اشرف والذين 

يعرضون دائما لغسيل الدماغ وليس لديهم اي ارتباط بالعالم الخارجي، 

اطالب محاكمة قيادة منظمة خلق لجريمتهم بانتهاكهم اهم الحقوق االنسانية 

 الفرادهم . 

خرجت  1986/ اصفهان ، في عام  1961اني غالم رضا صادقي مواليد 

ورنتو، هناك من ايران الى باكستان ثم الى كندا حيث اقمت في مدينة ت

تزوجت ورزقت بطفل )آرين(، بعد حرب الخليج االولى التحقت بمنظمة 



بدأت العمل مع المنظمة  1994خلق واشاركت في اجتماعاتها، وفي اذار 

بصورة كاملة نشاطات مالية واجتماعية وتجنيد افراد جدد، ثم ارسلت الى 

العراق امريكا وعملت هناك طول الوقت، عندها طلب مني الذهاب الى 

ارسلت من نيويورك الى العراق  1997لزيارة قصيرة، في ايلول عام 

وهناك سحبوا جواز سفري ولم يسمحوا لي بالعودة الى كندا وحتى نيسان 

حيث انفصلت عن المنظمة لم يسمح لي االتصال بعائلتي في  2006عام 

 ايران او في كندا . 

)مجمع  TIPFمع في الوقت الذي انفصلت عن المنظمة وذهبت الى مج

الالجئين عند االمريكان( هناك علمت بان ابني الذي ارسلته الى ايران 

بصورة مؤقتة عند ذهابي الى العراق الزال في ايران وان والدته وبسبب 

عدم معرفتها شيئا عنا )انا وابني( فقد اصابتها حالة نفسية ادت بها الى 

 ضغوط عصبية شديدة . الرقود في المستشفى لمدة من الزمن وتعرضت الى 

وبسبب وجود ابني في ايران فقررت الذهاب الى ايران ورتبت سفره الى 

كندا ليكون الى جانب امه، ومع وجود امكانية ذهابي الى كندا لكني فضلت 

المجيء الى العراق لكي اقدم شكوى الى الجهات القضائية في العراق لما 

بار( من تشتت عائلتي وعمري سببته لي المنظمة )باستخدامها الخدع واالج

 الذي ذهب هدرا . 

علما انه في الوقت الذي اعلنت فيه انفصالي عن المنظمة تعرضت لضغوط 

نفسية من قبل المنظمة لكنها لم تعد تؤدي مفعولها مما ادى بهم الى التعرض 

 علي   جسديا وعلى اثره فقد كسر اصبع من يدي وهو واضح االن .

/ كرمانشاه ، اثناء الحرب العراقية االيرانية  1969 اني علي بيكلري مواليد

وقعت اسيرا بيد القوات العراقية وفي تشرين  1986اذار  28وبتاريخ 

جاءت مجموعة من افراد منظمة خلق من ضمنهم مهدي  1989االول 

ابريشمجي الى معسكرات االسرى االيرانيين في العراق وباعطائهم الوعود 

 2000نا )االسرى( واخذونا معهم، في عام تمكنوا من كسب مجموعة م

اشهر سجنا انفراديا على اثر  9اعلنت انفصالي عن المنظمة فسجنت لمدة 

تم تحويلي الى القوات  2001اعالن انفصالي لكي اعلن ندمي، وفي عام 



االمنية العراقية وهؤالء بدورهم وبجريمة العبور غير القانوني من الحدود 

 ن ابوغريب .ارسلوني مباشرة الى سج

في السجن لم يهتموا بطلباتنا اللقاء بالصليب االحمر ولم تجرى اية محاكمة، 

انا كنت اسير حرب ولدي ُ رقم الصليب وقضية تجاوز الحدود بالنسبة لي 

لم يكن لها معنى، غير انهم وبصراحة يقولون عليك الرجوع الى المنظمة 

وقبل  2003هناك حتى اذار  او البقاء في السجن الى امد غير معلوم، فبقيت

الهجوم االمريكي على العراق حيث ذهبوا بنا الى الحدود االيرانية وتم 

تسليمنا الى الجهات االيرانية وعدت الى جانب عائلتي وقد تزوجت قبل 

ثالث سنوات ورزقت ببنت )وهي االن في السنة الثانية من عمرها(، لقد 

عام ذهبت من عمري  18رجعت الى العراق القدم شكواي بخصوص 

وشبابي هدرا في العراق وما تعرضته اليه من اضرار معنوية وجسدية في 

المنظمة وفي سجن ابوغريب، لقد خدعنا مهدي ابريشمجي ومن جاء معه 

الى معسكر االسرى فلم تكن منظمة خلق مثل ما صوروها لنا وعند طلبنا 

يب، لقد تعرضنا الخروج من المنظمة ما وجدنا انفسنا اال في سجن ابوغر

للسجن والتعذيب لمجرد طلبنا االنفصال عن المنظمة فقط واستمرارا لذلك 

 اودعونا للجهاز صدام حسين االمني.

لقد حاولت االنتحار عندما كنت في المنظمة بسبب شدة الضغوط النفسية 

 التي تعرضت لها لكن دون جدوى . 

قصي عن جرائم جئت الى العراق الطلب من المسؤولين العراقيين الت

 المنظمة ومساعدتهم السرى الفكر المتورطين في مقر اشرف . 

 الصفحة الرئيسية

 األخبار

 مجموعة صور 

 األخبار جمعيه نجات 

 األخبار منظمه مجاهدی خلق



 منوعات

 تسجيالت فديو 

 بحث

 نحن وموقعنا

 اتصل جمعيه نجات

 الرابط :

http://www.nejatngo.org/ar/post.aspx?id=221 ] . 

 

 ] أعتراف على رضواني  أحد  الجالوذة بما رآه في سجونهم :  

 تقرير من علي رضواني: التعذيب في سجون رجوي 

 منبع:  هابيلييان 

االقسام: طلب المساعده من مجاميع الدولی | التعذيب والعنف | اخبار فرقة 

 رجوی | المنفصلون عن المنظمه مجاهدی خلق | عناوين اخبار االهم 

 ١٤٣٠رجب  ١١ب ت ا سَّ 

 

تقرير من: علي رضواني العضو السابق في منظ مة مجاهدي خلق إلی  

 الصليب األحمر العالمي والمنظ مات المدافعة عن حقوق اإلنسان

إن من واجبي أن أتقدم بالشکر الجزيل إلی جميع المواطنين األعزاء الذين 

خلت الدفء في ساهموا في إرسال المساعدات المالية والتوجيهات التي أد

 « .التعذيب»قلبي فاستطعت إعادة طباعة کتاب 

وال شك بأن دعم المواطنين األعزاء يجعلني أکثر شوقا في المستقبل لکي 

 أبذل جهودا  أکثر من أجل فضح ممارسات الفرقة الرجوية.



علی أمل أن أکون قد قدمت خدمة للشعب في قيامي بفضح الوجه الحقيقي 

 ب .لمنظ مة تعمل ضد الشع

 علي رضواني ــ ألمانيا

 باسم السالم والديمقراطية والحرية

تقرير إلی رئاسة منظ مة الصليب األحمر العالمية وجميع المنظ مات 

المدافعة عن حقوق اإلنسان حول الوضع الداخلي وسجون منظ مة مجاهدي 

 خلق اإليرانية

ة دره بمدين 1956إني نوروز علي رضواني بن حيدر علي المولود في عام 

کز بمحافظة خراسان في إيران أعيش حاليا في ألمانيا باعتباري طالب 

 لجوء .

 السيد الرئيس :

لقد انسحب مصيري بدون رغبتي من تلك المنطقة من العالم ــ من قلب 

الشرق األوسط ــ إلی هذا المکان من العالم ــ إلی قارة أوروبا ، تماما 

تدني التيار من تلك المنطقة من کورقة طافية فوق سطح مجری للماء حيث 

العالم إلی هذه المنطقة بدون أن أعرف السبب وما هو الذنب الذي اقترفته 

ليکون مصيري هکذا ؟ لکي أری ــ في عمري القصير ــ کل هذه 

المصائب والتشرد ؟ وحاليا أقيم في غرفة صغيرة جدا هاربا من المصائب 

التعذيب الجسدي والنفسي  ولم يبق من جسدي سوی العظم والجلد نتيجة

الذي عانيت منه في منظ مة السيد مسعود رجوي المستبدة المتواجدة في 

األراضي العراقية . وإني آمل أن أعيد تجربة الحياة والظاهر أنني ال 

أستطيع ذلك فإلی أي مکان يجب أن أذهب وإلی أي شخص أذهب ؟ فهل 

 يوجد من يغدق علي اللجوء ؟

 السيد الرئيس :

ي يا سيدي قادم من أرض الحيوانات الوحشية وأنا أکتب إليك من ذلك إنن

الظالل الدامس عسی أن تجلسوا في النور للقضاء . لقد انقضی اليوم وال 



تعلم ما يشهده يوم غد من الممارسات الدموية في مراکز التعذيب في 

 المجلس الوطني للمقاومة للسيد مسعود رجوي في العراق ؟

 السيد الرئيس :

إننا نعتقد بشر وأن الرحية حق طبيعي لإلنسان وال يحق ألي شخص وبأي 

صفة کان وحتی باسم الحرية ، أن يسلب الحرية منا وأننا لم نتقاعس حتی 

 هذه اللحظة عن التضحية بحياتنا التي هي أغلی شيء لدی اإلنسان .

في  عاما  من بذل الجهود ليال  ونهارا   16ولکن مع األسف وألف أسف وبعد 

منظ مة مجاهدي خلق اإليرانية وصلنا إلی هذه النتيجة وهي الحکم علينا 

باإلعدام علی يد ما يسمی بمحاکم تلك المنظ مة الموجودة في األراضي 

 العراقية حيث نقلونا من هذا السجن إلی ذلك السجن .

 السيد الرئيس :

إنني نوروز علي رضواني الذي أتحدث إليکم ، أصرخ بأعلی صوتي 

سماع جميع األحرار في العالم وأعلن بأنني قضيت أمر  أيام حياتي في إل

مراکز تعذيب وسجون منظ مة مجاهدي خلق الموجودة في العراق وقد حکم 

علي باإلعدام في محاکم تلك المنظ مة وقاسيت أقسی أنواع اآلالم والمحن 

ية والهتلرية التي قد ال يکون لها مثيل حتی في األنظمة اإلستبدادية اإلستالين

واآلن لم يبق مني سوی مخلوق محطم بمعنويات متعبة وجسم مريض حيث 

ما زالت تؤرقُه وتؤلمه ذکريات تلك األيام المشؤومة . لقد عشت کوابيس ال 

يمکن تصورها وتعجز عن تصويرها أبرع األقالم . ذلك الکابوس الذي ما 

الت تُثير زال مسيطرا علی نفسي وروحي ووجودي وذکری فصوله ما ز

 في نفسي وجسمي الرعشة والرعب .

 السيد الرئيس :

اسمح لي أن أکتب لسيادتکم أحداث تلك المرحلة التي عشت فيها أقاسي 

آالما هائلة ومصائب جمة ال يمکن حصرها ليتم تسجيلها في کتاب التاريخ 

کورقة من تاريخ ضحايا  اإلنسانية الحرة والمعذبة في مسلخ جنون اإلستبداد 

لديکتاتورية األيديولوجية وفصال من فصول تاريخ القمع والوحشية في وا



القرون الوسطی التي مازالت قائمة في نهاية القرن العشرين وبداية القرن 

 الواحد والعشرين .

ی وقلبي  وإنني ومن أجل اإلنسانية ، أضع يدي ورجلي وجسمي الُمدم 

 دنی زيادة أو نقصان .المحطم المتألم ، شواهد علی ما رأيت وعشت بدون أ

 السيد الرئيس :

إنني نوروز علي رضواني کنت عضوا  في المجلس المرکزي لمنظ مة 

مجاهدي خلق اإليرانية وکانت آخر مسؤولية أنيطت بي هي قيادة إحدی 

الوحدات العسکرية لجيش التحرير التابع لهذه المنظ مة والمتواجد في 

( عنصرا  عسکريا  إضافة إلی 53األراضي العراقية . وکان تحت إمرتي )

أنني کنت قبل ذلك معاونا للواء ميکانيکي مدرع وکان آمر اللواء السيدة 

مرضية من أهالي إصفهان وکانت قبلها السيدة تهمينة رحيمي من أهالي 

مدينة قوجان آمرة اللواء المذکور . وکنت قد تعرفت بمنظ مة مجاهدي خلق 

تي الفعلية بشکل دوام کامل عند ( وبدأت نشاطا1978) 1356منذ عام 

تشکيل جمعيات الشباب والطالب في مدن إيران ومنها مدينتي )دره کز( 

 1981وحصلت علی عضوية المنظ مة في عام  1979وذلك بعد ثورة عام 

وذلك بترشيحي من قبل السيد محمود غالميان من أهالي تايباد بمحافظة 

ز لمنظ مة مجاهدي خلق في مشهد و کان غالميان مرشحا في مدينة دره ک

انتخابات المجلس النيابي اإليراني إضافة إلی کونه مسؤوال عن جمعيتهم 

وجمعية « المحبة الموحدة»تابعين لمنظ مة مجاهدي خلق وهما جمعية 

 « .مکتبة محمد حنيف نجاد»

 السيد الرئيس :

لقد کانت أول جلسة لمحاکمتي في محکمة مجاهدي خلق اإليرانية في مقر 

( عضوا  في المنظ مة 70شرف في الخالص بالعراق بحضور أکثر من )أ

وکانت ما يسمی برئاسة المحکمة بيد السيدة فرشته يکانه ونائبة الرئيس هي 

 السيدة سهيال صادق وقد اُعلنت وحددت جرائمي بالنقاط التالية :



)أعطيت هذه الصفة لي( علي رضواني وبسبب عدم قبوله « العميل»ــ  1

لسيدة مريم رجوي األيديولوجية فقد خرج من الناحية العملية من ثورة ا

 الحزب وصفوف الثورة والتحقق بصفوف الخميني .

ــ العميل علي رضواني ترك الساحة الثورية وقد خان الثورة . إن جزاء  2

وعقاب مثل هذه اإلتهامات هو الموت وقد ُحکم علي في هذه المحکمة 

کل من ليس معنا »لمافيا الرجوي اإلرهابية باإلعدام ذلك ألن في منطق ا

ومن وجهة نظرهم بما أن هذا العميل أصبح ليس منهم فهو إذن « فهو ضدنا

في صفوف حراس الخميني وأقل عقوبة يستحقها هي الموت . وکانت 

بناء  علی »کلمات مخرجي هذه المحکمة المسرحية المهزلة تدور حول 

 « .نة قبل إعدام حراس الخمينيإرادة القيادة فإنه يجب إعدام الخو

 السيد الرئيس :

 اسمح لي أن اُسهب وأطيل في حديثي :

لقد کانت الکائنات الممسوخة والتي تفتخر بأنها جنود مسعود رجوي قد 

أخذت تسحبني من المعتقل إلی المحکمة وهي تُکيل لي الشتائم والسباب 

غفلتهم واإلهانات إضافة إلی الضرب الرکل والصفعات وفي لحظة 

استطعت أن أهرب من أيدي هؤالء الوحوش الکاسرة وأخذت أرکض في 

الشارع الرئيسي لمقر أشرف الذي کانت تحرسه ثلة من الجنود العراقيين 

وأصرخ طالبا النجدة . وبعد لحظات حاصرتني عدة عربات مسلحة 

( عشرون عنصرا  من جنود مريم ومسعود رجوي 20بالرشاشات يستقلها )

علي  ضربا ورکال بکعوب البنادق حيث اُغمي علي  بعد دقائق ثم وانهالوا 

شعرت بصب المياه علی وجهي فأفقت من اإلغماء وبعد لحظات وجدت 

نفسي مقيدا  ومکبال باألغالل ومحشورا في کرسي في وسط قاعة المحکمة 

حيث انهالت علي  الوحوش الکاسرة مرة اُخری بالضرب والرکل وأعلم أن 

ر وتصديق مثل هذا المشهد يصعب عليکم ، ذلك ألن تصور مثل هذه  تصو 

المشاهد حتی في األفالم خارجة عن التصديق ، ولکن أرجو أن تصدقوني 

ألنها هي الحقيقة والواقع . وفي هذه األثناء هجم علي أحد جنود مريم 

ورجوي واسمه محمود تورينة وکان قد جاء من أمريکا ، ومن فرط غضبه 



أقطع األمل من حياتك. إن قتلك أمر مفروغ »وقال لي :  عض  أذني بأسنانة

 « .منه وسوف أُخرج من القيادة من بلعومك

وربما تتساءلون ماذا يعني حق القيادة ؟! ولکنکم سوف تجدون اإلجابة بعد 

 االنتهاء من قراءة هذا التقرير.

 نعم يا سيادة الرئيس :

هلي طوال حياتي . إنني أتحدث معکم عن حمل وعبء ثقيل حملته علی کا

فقد لجأت إلی مجاهدي خلق وبهذه التجربة المريرة والشاقة التي عشتها 

سنين طويلة وصلت إلی هذه النتيجة وهي أنه ال يمکن رکوب سفينة 

االستبداد مع المجموعات اإلرهابية أمثال منظ مة مجاهدي خلق وعلی حد 

 قول الشاعر اإليراني :

 االذات التي لم تحصل علی وجوده

 *** کيف يمکنها أن تهب الوجود

ويهدف توضيح تقريري هذا ، أری من الواجب أن أشرح لسيادتکم خالصة 

ــ  1951التطورات السياسية في إيران منذ عهد حکومة الدکتور مصدق )

 ( ولحد اآلن .1953

بعد مجيء الحکومة الوطنية للدکتور مصدق ، استطاع الشعب اإليراني أن 

صل علی القليل من الحرية السياسية نسبيا  ولکن هذه يتنفس الصعداء ويح

المسيرة لم تتواصل حيث تورط الشعب اإليراني مرة اُخری بالديکتاتورية 

( الذي حظي بتأييد العالم الحر 1953) 1332مرداد عام  28بعد انقالب 

والغرب مع األسف . وکان هذا التصور سائدا  في ذلك الوقت وهو ضرورة 

مقراطية في إيران من أجل المصالح العالمية وبهدف الوقوف التضحية بالدي

بوجه الشيوعية حيث تمت الحيلولة دون وصول االتحاد السوفيتي إلی 

المنطقة الحيوية في الخليج الفارسي وذلك بإقامة دولة استبدادية في إيران . 

وبعد االنقالب المذکور فإن األحزاب بدأت نشاطاتها بشکل سري ومع 

 ت البوليسية المشددة ، أصبحت النشاطات السياسية أکثر سرية .المالحظا



وفي تلك السنوات ، اُعدم العديد من المفکرين اإليرانيين األحرار بمراکز 

التعذيب بعد بقائهم فترة طويلة في تلك السجون وبدأ عصر أسود من 

الصمت والکبت يُطبق علی إيران ولم يکن ألحد حق اإلعتراض حيث 

صر شرطة السافاك )الجهاز األمني للشاه( إذا تف وه بأي رأي تُسکنه عنا

معارض کما کانت قوات الشرطة تالحق کل صوت حر ولم تکن 

المطبوعات حرة وکان وجود کتاب يحتوي علی نظريات مضرة حسب 

وجهة النظام البهلوي حتی ولو کان في المحيط العلمي والجامعي ، معناه 

رئه وأن هذا الضغط البوليسي وفتح األبواب االعتقال والسجن لصاحبه أو قا

مشرعة للنظال المتطرف حيث بدأ بعض الشبان بتشکيل خاليا سرية 

 1960للنظال المسلح بإعتبار السبيل الوحيد لمجابهة النظام . وفي عام 

ظهرت حرکتان أحداهما بإسم )فدائيي خلق إيران( وعقيدتها مارکسية 

إيران( وأيديولوجيتها نصف دينية  واألخری بأسم )منظ مة مجاهدي خلق

ونصف مارکسية وبدأ المجاهدون بالعمليات المسلحة واإلرهابية وقتل 

المسؤولين في الدولة وأقاموا عالقات نشطة مع النظام البعثي في العراق 

استطاع السافاك أن  1971والمجموعات الثورية الفلسطينية . وفي عام 

رهما المرکزية حيث أعدم بعضهم لکن يعتقل قادة هاتين المنظمتين وکواد

باقي تنظيم المجاهدين واصل نشاطاته وعمدوا إلی العمليات اإلرهابية وقتل 

شخصيات النظام البهلوي وعدد من الضباط األمريکيين وکانت هذه 

العمليات سببا في تشديد القمع من قبل النظام البهلوي وعمدت شرطة 

رة أکثر وحتی أنها قتلت دون رحمة السافاك إلی المالحقة واالعتقال بصو

العديد من النشطين السياسيين الذين لم تکن لهم عالقة بالعمليات المسلحة . 

ونتيجية لهذه األساليب القمعية الشديدة وصلت نشاطات المجموعات السرية 

بالنسبة للنضال المسلح إلی الصفر وقام السافاك بالقضاء علی أبسط 

راطية . وفي منتصف السبعينات تمکنت الضغوط النشاطات السياسية الديمق

العالمية والمحافل الدولية لحقوق اإلنسان أن تجبر نظام الشاه الديکتاتوري 

أن يکف عن قتل المعارضين السياسين للنظام . وضمن مواصلة هذه 

الضغوط وبدعوة من السيد جيمي کارتر رئيس الواليات المتحدة آنذاك ، 

ی بدء مرحلة جديدة من األجواء السياسية المفتوحة وافق النظام البهلوي عل

فاستطاع الشعب اإليراني أن يمارس هذه التجربة ولکن وبسبب القمع الذي 



مارسته الحکومة خالل خمسين عاما  الماضية ضد القوی الديمقراطية فإن 

هذه األجواء السياسية المفتوحة أدت إلی المضاهرات المسيرات الجماهيرية 

 لتي وصلت في النهاية إلی إسقاط النظام البهلوي .الکبيرة وا

وتحرير السجناء السياسيين من سجون السافاك فقد بدأت  1979وبعد ثورة 

بصورة جدية نشاطات األحزاب والمجموعات السياسية ومن ضمنها 

منظ مة ميليشيات فدائي ي خلق إيران ومنظ مة مجاهدي خلق إيران وکانت 

شعرت بأنها حتی بإسقاط النظام الشاهنشاهي فإن  هذه المنظ مة األخيرة قد

أهدافها لم تتحقق وأرادت مواصلة نضالها بنفس األساليب السابقة . إن 

منظ مة مجاهدي خلق التي تتکون أيديولوجيتها الفکرية من مزيج من 

المارکسية واإلسالم واألساليب النضالية للفرق الصوفية اإليرانية في 

ة فرقه حسن صباح والتي کانت تناضل من أجل القرون الماضية ، خاص

إيجاد مجتمع موحد ال طبقي ، بدأت في تلك السنوات بعد الثورة بتشکيل 

وحدات عسکرية علی شکل ميليشيات ثورية کاملة ثم بدأت جهودا  مکثفة 

في طرح شعارات مضادة للغرب وأمريکا وشارکت في الهجوم علی 

هدف جلب أنظار وعطف الخميني السفارة األمريکية في طهران وذلك ب

وربما المشارکة في الحکم وعندما تبخرت أحالمها ، حاولت بکل جهد من 

أجل إيجاد توتر في الجو السياسي لتتصارع األحزاب السياسية مع السلطة 

الحاکمة وسدت بذلك جميع الطرق في وجه األحزاب السياسية األخری 

جو المشحون بالنضال المسلح لتمارس نشاطاتها السياسية وتصورت بهذا ال

بأنها المجموعة الوحيدة التي يمکنها مقارعة النظام وتخرج الحکم من قادة 

النظام الذي ليست له تجارب في الحکم ثم بأخذه لنفسها فقط . ولذلك فکلما 

تهيأت الظروف لمواصلة النشاطات السياسية السلمية کانت منظ مة مجاهدي 

ة مما يؤدي إلی جر الجو السياسي إلی القمع خلق تقوم بتدخالتها المتوتر

 والعنف .

وقامت منظ مة مجاهدي خلق في السنين األولی من الثورة بإظهار أساليبها 

الفاشية واالستبدادية بصورة کاملة فلم تکن هذه المنظ مة مستعدة حتی لمرة 

واحدة فقط بالجلوس علی مائدة المحادثات مع سائر األحزاب والمجموعات 

 اسية األخری .السي



ألنها کانت ال تريد مشارکة أي تنظيمات سياسية اُخری في ذرة واحدة من 

 القدرة الموهومة لها التي تقوم علی الحرب واالشتباکات .

وبمرور الزمن أصبح واضحا بأن حسابات منظ مة مجاهدي خلق کانت ال 

تتمتع بذلك أساس لها بالمرة . ثم جاءت فترة المواجهة وثبت تماما  بأنها ال 

الدعم الجماهيري الواسع الذي کانت تتصوره . وعلی عکس تصورات هذه 

المنظمة فإن الخميني والقادةَ اآلخرين في الجمهورية اإلسالمية لم يکونوا 

 بسطاء وبال تجارب .

لقد کانت مجابهة منظ مة مجاهدي خلق مع النظام الخميني في وقت أصبحت 

الشعب اإليراني وحکومة العراق وأن فيه الحرب الدموية مستعرة بين 

ادعاءات صدام حسين التوسعية التي توضحت في عدوانه علی الکويت 

وأوجدت أزمة في الخليج الفارسي ليست ادعاءات جديدة ، فقط بدت 

عندما تصور  1981أطماعه قبل عدة سنوات في عدوانه علی جيرانه عام 

وقوع الثورة اإليرانية .  بأنه يستطيع أن يضم ويحتل محافظة خوزستان بعد

تلك المنطقة الغنية بالنفط والمناجم . وکان هجوم النظام العراقي في بداية 

األمر ناجحا حيث استطاع أن يحتل مدينة خرمشهر االستراتيجية وأن يتقدم 

في أعماق محافظة خوزستان وکانت المقاومة الجماهيرية وعزم الشعب 

بهذا العدوان التوسعي الدموي . وفي هذا  اإليراني هما اللذان أوقعا لهزيمة

الوقت الذي وضعت القوی السياسية والجماهير کل إمکاناتها ونشاطاتها في 

سبيل الدفاع عن وحدة األراضي الوطنية اإليرانية قدمت منظ مة مجاهدي 

خلق شروطا  عجبية من أجل المشارکة في هذا الدفاع حيث ال يمکن ألية 

روط المخلة بسيادتها علی جميع أراضي الوطن دولة أن تقبل بهذه الش

وأعلنت منظ مة مجاهدي خلق للحکومة اإليرانية بأنها علی استعداد 

لإلشتراك في الدفاع عن الوطن بشرط أن تضع جهة مستقلة تحت تصرفها 

وأن تکون القيادة العسکرية لجبهة الحرب هذه بيد منظ مة مجاهدي خلق 

الجيش اإليراني مما أدی إلی رفض  وبدون تدخل وإشراف الحکومة أو

الحکومة اإليرانية تماما  ألن الشروط تمس بصورة صريحة حق السيادة 

الوطنية . وکانت هذه المبادرة إلی جر إيران إلی مصير يشبه ما تواجهه 

 أفغانستان اآلن .



وعندما سمع السيد رجوي الرد السلبي للحکومة اإليرانية القتراحه ووجد 

اته الرامية للوصول إلی السلطة قد باءت بالفشل ، عمد أن جميع مخطط

الممارسات الجديد من أجل إسقاط النظام الخميني وکانت مظاهرات شهر 

( في طهران تقييما للقوی من أجل المجابهة 1981) 1360ارديبهشت عام 

مع النظام الخميني وکانت التقارير الداخلية في المنظ مة تشير إلی الدعم 

الواسع للمنظ مة وإذا حصلت المواجهة فإن النظام الخميني الجماهيري 

سيسقط خالل ثالثة أشهر بشرط أن يکون النظام العراقي قد احتل محافظة 

خوزستان وقسما من محافظة إيالم وکان تحليل قادة منظ مة مجاهدي خلق 

يعتبر اشتباك القسم األعظم من القوات المسلحة اإليرانية المؤيدة لحکومة 

هورية اإلسالمية في جبهات القتال مع الجيش العراقي ، فإن الفرصة الجم

مواتية الحتالل المراکز العسکرية والحکومة في المدن اإليرانية الکبيرة 

من قبل قوات منظ مة مجاهدي خلق اإليرانية ألنها خالية من القدرة الدفاعية 

مع النظام وعلی أساس هذا التقرير بدأت االستعدادات الجدية للمواجهة 

( ذهب 1981خرداد عام ) 30الخميني وبدأ هذا االشتباك المسلح في 

ضحيته عدد کبير من الشعب اإليرانی البريء في طهران والمدن اإليرانية 

الکبری . کما تم القبض علی العديد من أعضاء منظ مة مجاهدي خلق وألقوا 

ة القتال في السجون وبذلك بدأ السيد مسعود رجوي في الولوج في ساح

ودخلت قوات المنظ مة بصورة علنية إلی ساحة المواجهة هذه القوات التي 

أطلق عليها رجوي اسم الميليشيات تقليدا للبالشفة الروس ووقف إلی جانب 

بني صدر رئيس الجمهورية آنذاك بلغت االختالفات بينه وبين الخميني إلی 

لم تکن لها أية عقيدة أوجها . والبد من اإلضافة بأن منظ مة مجاهدي خلق 

ببني صدر حيث ظهر ذلك في األحداث التي تلتها وتبي ن أن العمل الذي 

قامت به المنظ مة لم يکن سوی مناورة تکتيکية هدفها االستفادة من 

التناقضات للوصول إلی السلطة ووصلت هذه النضاالت الدموية التي کانت 

واجهت الفشل السريع تطمح لها دائما منظ مة مجاهدي خلق إلی أوجها و

وانتهت بفضيحة قادتها . ولکن بأي ثمن ؟ کان ثنمها دماء آالف الشبان 

اإليرانيين الذي غررت بهم شعارات رجوي وکذلك دماء مئات الشبان 

المتعصبين والمدافعين عن النظام الخميني الذين قتلوا في عمليات المنظ مة 



زيمة لم تعطي درسا وبثمن خروج بني صدر من الساحة و لکن هذه اله

 للسيد رجوي المبرمج االستراتيجي لکل تلك المصائب والويالت .
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صلة عن في لقاء مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطاني العضو المنف

قيادة مجلس منظمة خلق حول العمليات االنتحارية خالل السنتين الماضيتين 

كانت السيدة سلطاني )ذات اعلى رتبة ودرجة تنظيمية( من بين المنفصلين 

عن منظمة خلق وتحتل مكانة في اعلى نقطة تنظيمية والقريبة جدا من 

هو ذا اهمية  مركز السلطة في المنظمة ولذا فان ما تدلي به من معلومات

خاصة مقارنة مع معلومات سائر االعضاء المنفصلين عن المنظمة . تجدر 

االشارة هنا ان حديثها يبين امورا غير متوقعة تذكر الول مرة من قبل 

عضو في مجلس القيادة ، المهم في الموضوع ) العمليات االنتحارية ( هو 

رق عن تعريف ، جانب الكشف عن مثل هذا النهج من قبل المنظمة وسنتط

انواع ، اوليات ومصاديق هذه العمليات في عالقات وسيرة المنظمة ثم 

نتعرض محللين ظاهرة االنتحار ) حرقا ( بعنوان احدث اساليب العمليات 

االنتحارية ، ان ما ترويه السيدة سلطاني عن هذه الظاهرة يفوق بكثير 

 . مقارنة مع ما عرفناه فنظرتها للموضوع جديدة ومختلفة



 الحلقة االولى؛ تعريف العمليات االنتحارية وانواعها 

اسرة سحر: ابتداءا اقدم توضيحا حول الموضوع، قد تكون احدى الظواهر 

التي فرضت على الحركات االجتماعية المسلحة في الوقت المعاصر والتي 

تترتب عليها عواقب اليمكن تفاديها هي ظاهرة العمليات االنتحارية في 

ركات المسلحة طبعا وكما تعلمين هي ليست منحصرة بنا شأنها اواسط الح

شأن الحركة المسلحة ذاتها المستوردة التي مزجت بهذه الستراتيجية ودخلتا 

بلدنا سوية . هنا انوه الى ان الدافع الرئيسي لتعرضنا لهذا الموضوع هو 

حزيران واالنتحار ) حرقا ( عند اعتقال مريم رجوي . وقد  17احداث 

لت قبل التطرق حول هذه االحداث البحث في جذور هذه الظاهرة ) فض

العمليات االنتحارية ( ، لنمر على اسباب اللجوء لهذا االسلوب ثم نصل الى 

هذه االحداث وندخل في تفاصيلها ، اعتقد اني قد بينت غايتي وما اقصده ، 

حارية االن اطلب منك البدء بالحديث عن هذه الظاهرة اي العمليات االنت

بتقديم تعريف لها وبيان انواعها وماهي ظروف تنفيذها والعوامل المتعلقة 

 بها واي شيء اخر يمكنه المساعدة بتقديم توضيح اكثر عنها .

السيدة بتول سلطاني: بصورة عامة يجب تقديم تعريف شامل من وجهة 

النظر  التشكيالتية حول المصطلح اي ) العمليات االنتحارية ( وما هو 

 لفارق بين هذه العمليات وسائر االعمال المسلحة االخرى ؟ا

لكل عملية وبشكل طبيعي تقدر نسبة مئوية الحتمال قتل منفذيها فيمكن 

تسميتها بعملية انتحارية لكننا نعلم جيدا ان هذه العمليات في ذاتها تختلف 

تماما عما هو متداول في العرف السياسي والمقاومة الشعبية . الركن 

اسي في هذه العمليات هو وجوب التضحية من قبل الفرد بنفسه بغض االس

النظر عما هي النتيجة المتوخاة ، اال انه وفي سائر العمليات االخرى تقدر 

نسبا لنجاة الفرد او موته ولذلك تعرف هذه العمليات بشكل خاص بصفتها 

االنتحارية . ترتكز هذه العمليات بشكل حاد على حافزين او محورين 

احدهما الجانب الدفاعي واالخر الجانب الهجومي . هنا اذكر اني قد سمعت 

ان هناك من يدعي ان منظمة خلق هي التي ادخلت العمليات االنتحارية 

الول مرة وزجتها ضمن الكفاح المسلح الى ايران اي انهم يدعون ان 

المنظمة هي التي ابتدعت هذه العمليات في ايران ، ما مدى صحت هذا 



دعاء ليس مهما اال انني اعتقد ان المنظمة وعلى اقل تقدير قد ابتكرت اال

نوعا ثالثا ضمن هذه العمليات في ايران والتي يمكن مشاهدتها في العمليات 

حزيران والتي سأوضحها في  17االنتحارية ) االنتحار حرقا ( في احداث 

اين يأتي هذا  حينها ، لننظر االن ما الفارق في ذات االمر فيما بينهما ومن

الفارق ) ان هذا التقسيم هو نتائج خرجت بها شخصيا وقد ال تحصلون 

عليها في اي مصدر ، وان وجد خلل فيها فهو على كل حال يتعلق 

باستنتاجي ( االن اتطرق لتوضيح هذين النموذجين ، ذكرت ان العمليات 

 لها وجهتين دفاعية واخرى هجومية .
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 االنتحار هو  العمل المثالي لحماية المعلومات السرية -أ 

 تقول السيدة بتول سلطاني المنفصلة عن مجاهدي خلق :

] بصورة عامة يمكن تقسيم االنتحار الدفاعي على قسمين احدهما عند 

شاركة التنقل من نقطة الى اخرى وهذا كما كان يحدث في العراق حين الم

وحضور االجتماعات المختلفة فمثال عندما نريد الذهاب من معسكر اشرف 

الى مقرات القيادة في العراق والحال نفسه عندما نروم السفر من العراق 

الى فرنسا واوربا او التنقل لضرورة في اوربا ففي جميع هذه الحاالت كان 

علق بحماية المعلومات علينا االلتزام بالتدابير االمنية وخصوصا تلك التي تت

لما لها من اهمية بالغة ، القسم الثاني هو امكانية تعرضنا لهجوم من الخارج 

اثناء تواجدنا في مكان استقرارننا فمثال عندما كنا في معسكر اشرف 

وماجرى من حوادث منها مجيء االمريكان الى المنطقة عندها اصبح 

ل االمريكان هو من اجل للموضوع اهميته قد يكون التعرض الشرف من قب

التفتيش او الي سبب اخر كاالطالع او من قبل القوات العراقية المهم ان 

مكان تواجدنا قد تعرض وبصورة ما لخطر من الخارج او حتى عند الشك 

والظن بذهاب واياب شخصين بشكل عادي وطبيعي جدا والذي قد ينجر 

على ذلك هو ما حدث الى االعتقال ويسبب حدوث مشاكل فيما بعد وكمثال 



ايلول االرهابية حيث التشدد من قبل شرطة مكافحة 11بعد هجمات 

 االرهاب مما ادى الى صعوبات كثيرة في تنقل اعضاء المنظمة في اوربا . 

هذه هي الحاالت العامة التي يجب فيها على عضو التشكيالت ان يتلف 

بمجرد شعوره المعلومات ويتخلص منها كخطوة اولى ثم عليه باالنتحار 

الخطر وسأقدم االن توضيحا حول الموضوع وعوامله بصورة اكثر؛ فمثال 

لحضور اعضاء مجلس القيادة المتواجدين في معسكر اشرف اجتماعات 

القيادة في مقر بارسيان )مكان اقامة مسعود رجوي في العراق قبل احتالله 

البساطة  م ، تظهر 2001من قبل االمريكان( كان ذلك وبشكل دقيق عام 

والسهولة على هذا التنقل اال انه في الحقيقة يخضع الصول وتدابير امنية ، 

الموضوع هو كيفية اتالف الوثائق عند الشعور بالخطر كان على كل فرد 

ان تكون لديه خطة جاهزة التالف المعلومات فيقوم ضابط عمليات من تلك 

اك مسؤوال عاما المنطقة اوال بفحص )تدقيق( الخطة لكل شخص اي ان هن

ثم هناك ايضا مسؤوال اخرا لتدقيق امنية المعلومات لكل مجموعة من 

االفراد في ذلك الوقت وبخصوص المثال المذكور كان محسن نيكنامي هو 

المسؤول وضابط تدقيق واتالف حيث كان ضابط للعمليات وهو تحت 

ن وانت امرتي لقد سألني حول خطتي التالف المعلومات بالشكل التالي: اال

تذهبين لحضور اجتماع القيادة في مقر بارسيان ماهي خطتك التالف 

المعلومات، انا وحسب التعليمات التي تلقيتها من المسؤولين كنت على علم 

انه يجب علي  عند مواجهة اي خطر استخدام علبة الكحول )االيثانول( التي 

 كنت احملها معي . 

بخصوص عالمات وضع االضطرار هذا وكنت قد تلقيت مسبقا التوجيهات 

والشعور بالخطر فمثال سماع اطالق عيارات نارية او االحساس بالمراقبة 

والمتابعة والمحاصرة او حدوث اصطدام مصن ع مشكوك فيه او حاالت 

غير متوقعة اخرى يحتمل وجود خطر فيها فكان علي  في حالة ظهور اي 

ت بحوزتي وكذلك وثائق من تلك االحتماالت ان اتلف الوثائق التي كان

اعضاء مجلس القيادة االخرين ، كيفية اياب وذهاب )تنقل( اعضاء مجلس 

القيادة فهو موضوعا اخرا بحد ذاته فمثال لم يكن بصورة ان ينقل الجميع في 

سيارة كبيرة تسعهم وعلى مرحلة واحدة ال بل يقسمون الى مجاميع صغيرة 



تأخذ السيارة االولى حركتها ترسل كل منها في سيارة على حدة فمثال 

بالسير نحو المقصد ثم يأتي دور السيارة الثانية ويكون الفاصل الزمني فيما 

بينهما وكحد اقل هو زمان حركة السيارة االولى وحتى وصولها المكان 

المقصود وهو يخضع لضوابط وقيود خاصة احدهما ما ذكرته )تسلسل 

ق ثم الحركة وقد يطول الفاصل الحركة( او مثال التأكد من سالمة الطري

الزمني بين حركة سيارتين الى ساعتين في بعض االحيان رغم ذلك كان 

 يجب االلتزام بالضوابط بشكل دقيق هذه هي الصورة التي تتم فيها الحركة .

الموضوع االخر هو الضوابط الخاصة التي تحكم هذه المجموعات ، يعيين 

ارة بشكل كامل اضافة الى ذلك يعيين مسؤوال لكل سيارة مهمته تدمير السي

افراد اخرين ليكون كل منهم مسؤوال عن ثالثة افراد من المتواجدين في 

السيارة ليتخلص من وثائقهم فهو يعلم بمكان الوثائق اي يعلم بكيفية اخفاء 

الوثائق من قبل االفراد الذين هم تحت امرته لكي يذهب وبصورة مباشرة 

ره بان من تحت امرته قد واجه الخطر او حدث له التالف الوثائق عند شعو

شيء باالضافة الى كل هذا التقسيم كان على كل منا وعند احساسنا الخطر 

االسراع باتالف وثائق من يجلس الى جانبنا ايضا بواسطة علبة الكحول 

التي كنا نحملها معنا ، كان التأكيد دائما انه يجب عليكم وفي اول فرصة 

ف هذه الوثائق ثم االنتحار يمكن القول اتالف هذه الوثائق العمل على اتال

 يقدم على انتحارنا . 

بعد هذا التوضيح عن حماية هذه الوثائق والمعلومات قد يتبادر هذا السؤال 

ماالذي تحويه هذه الوثائق والمعلومات بحيث تنال هذه االهمية ومامدى 

ى ان هذه المعلومات اهمية العلم بها من قبل االخرين تجدر االشارة ال

والوثائق ليس لها اي عالقة بمحتوى ومضمون ذلك الكتاب المعروف 

لمجلس القيادة الذي اشرت اليه في حلقة سابقة الن ذلك اليمكن كتابة اي 

شيء منه بل كان يوزع علينا في االجتماع وما علينا اال قراءته وحفظه 

نه )مالحظة، بسرعة في االجتماع واليسمح الحد بكتابة اي شيء ع

خالصة، ...( اذن ذلك الكتاب وبعنوان معلومات ووثائق سرية ليس له 

محال من االعراب حيث قد ادخرنا كل معلوماته في ذاكرتنا ومن الصعب 

على االخرين الوصول اليه اذن لماذا كل هذه الحماية والحصار االمني؟ كل 



ا معه والتي ال ذلك بسبب دفاتر المالحظات الشخصية لكل فرد التي يحمله

تحتوي اال على اقل مايمكن من معلومات شخصية وقد تحتوي على 

مالحظات لالحداث اليومية )مالحظة صغيرة عن موضوع عمل، اشارة 

الى تاريخ معيين )للتذكرة( او حتى كتابة آية قرانية او اي شئ اخر ضمن 

حظة هذه الحدود( فمثال اني قد وقعت على شيء ما واالن جئت وكتبت مال

تخصه )تاريخه وموضوعه( او مثال شاركت في اجتماع وكتبت جملة 

مختصرة عنه علما بان اخراج مثل هذه المالحظات من اجتماع يعتبر 

جريمة وتجاوزا لذا فقد كانت تعرض جميع دفاتر و لوازم االفراد الشخصية 

للتفتيش عند الخروج واتذكر ان كيتي هي المسؤولة عن هذا العمل احيانا 

مكن من اخراج مالحظة او اكثر من االجتماع ليس فيها شيء من السرية نت

بمفهومها الخاص مطلقا ونحتفظ بها في دفاترنا هذا كل ما في االمر اما 

المعلومات السرية فطرق انتقالها تختلف بصورة كلية ونحن ال نعلم عنها 

 شيء لم يكن نقلها عن طريق السيارات او بصورة عادية. 

لك الدفاتر قد يكون وكحد اكثر مالحظة عن موضوع وما قد كل ما في ت

وضعناه في جيب مالبسنا او في حقائبنا اليدوية او قد يكون عبارة عن رقم 

تلفون يحتمل ان نحتاجه في وقت ما او قد يكون تاريخ لتوقيع على تعهد 

تعهدنا به اتذكر حادث تنقل في اوربا البأس من االشارة اليه: خرجنا من 

اع واخذنا معنا بعض ارقام التلفونات كي نتمكن وعند الحاجة من اجتم

االتصال مرة اخرى فيما لو حدث شيء وانفصلنا عن بعضنا الي سبب من 

قبل الشرطة الفرنسية او البريطانية )المنظمة لم تسمح حتى باصطحاب هذه 

االرقام( ال يسمح باصطحاب اي شئ كتاب ، اي وثيقة تدل على عالقتنا 

ة خلق او اي شيء يدل على وجود عالقة حتى بالشخص الذي يرافقنا بمنظم

الى االجتماع او الى اي مكان اخر اثناء التنقل في الخارج من مكان الى 

 اخر. 

باوند مع رقم تلفون ضروري  100ان كل مانحمله معنا ال يتجاوز مبلغ 

ب اضطراري والغير ويجب على المرافق ان يعلم بمكان اخفائه في اي جي

او اي مكان في الحقيبة للتصرف واتالفه عند الحاجة كي ال يقع بيد 

االخرين ، نفترض مثال ان معي رقم تلفون ترانة داوران في هذه الحالة 



يجب على االخرين معرفة ذلك الخراجه من جيبي و اتالفه بتقطيعه الى 

قطع صغيرة جدا ورميها في قمامة االوساخ او ابتالعها عند االحساس 

 لخطر كي ال يقع رابطنا بيد الشرطة . با

بهذه الصورة تتم العملية في العراق وبصورة اكثر تشددا في اوربا بسبب 

ازدياد احتمال تضررنا وانكشافنا باالضافة الى انه لم يكن هناك من يدعمنا 

من حكومة وجهاز امني واستخباراتي مثل ماكان يفعل صدام ، من جهة 

عمال االرهابية لتنظيم القاعدة فقد تضاعفت اخرى وكما ذكرت وبسبب اال

المراقبة والمتابعة والتفتيش مما حتم علينا اتخاذنا الحذر في موضوع 

ارتباطنا مع البعض وحول المعلومات ايضا ، طبعا فرض علينا االنتحار 

 كاول واخر اسلوب دفاعي في مواجهة هذه االخطار .

وامور قد حدثت، فمثال انفصل اتخاذ هذه االجراءات كان على اساس وقائع 

شخص باسم برويز لطفي عن المنظمة وقد اعد مخططا لهروبه اوال ثم بعد 

ان تمكن من الهروب ذهب وسلم للشرطة الفرنسية وادلى بما لديه من 

معلومات عن المنظمة وذكر ان حياته معرضة للخطر وقد طلب اللجوء 

لى التشكيالت ثم انفصل والمساعدة وبعد عدة ايام عاد برويز مرة اخرى ا

عنها مرة اخرى وهو االن يقضي حياته في سكوت وعزلة اال انه وبسبب 

هروبه هذا ولجوئه للشرطة قد اثار وازعج مسعود رجوي )كان ذلك في 

( لقد كلف التشكيالت ومسعود الكثير ، عندما كنت انظر الى 94-93عام 

قد تأثر وانفعل رجوي نتيجة هذا الحادث في العراق كنت اقدر الى اي مدى 

، وعند انهاء الموضوع اتخذ قرارا ويبدو منطقا يقضي بعدم السماح بحمل 

الوثائق والمستمسكات الشخصية من قبل االفراد اثناء تنقلهم في الخارج 

وفيما بعد تقرر سحب المستمسكات الشخصية )جواز السفر ، الجنسية( من 

ايدنا هذا القرار والزم الجميع االفراد عند وصولهم المطار في اوربا ونحن 

وفي اي مستوى تنظيمي كان بتسليم جواز سفره الى ممثل المنظمة حال 

 وصوله اوربا .

 الرابط :
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نود ان تحدثينا قليال  تقول السيدة سلطاني في االحلقة الخامسة ألسرة سحر :

عن عملية االنتحار الدفاعي ، حيث يلزم االفراد باالنتحار والقضاء على 

انفسهم لمجرد امتالكهم للمعلومات السرية ، اوال ما هي تلك المعلومات 

وماهي موضوعاتها وماهي آلية ووسائل هؤالء االفراد التي يجب عليهم 

 االنتحار بها في حينها؟

اني : بصورة  عامة يمكن تقسيم ذلك على قسمين احدهما السيدة بتول سلط

عند التنقل من نقطة الى اخرى وهذا كما كان يحدث في العراق حين 

 المشاركة وحضور االجتماعات المختلفة فمثال  عندما

نريد الذهاب من معسكر اشرف الى مقرات القيادة في العراق والحال نفسه 

رنسا واوربا او التنقل لضرورة في عندما نروم السفر من العراق الى ف

اوربا ففي جميع هذه الحاالت كان علينا االلتزام بالتدابير االمنية وخصوصا 

تلك التي تتعلق بحماية المعلومات لما لها من اهمية بالغة ، القسم الثاني هو 

امكانية تعرضنا لهجوم من الخارج اثناء تواجدنا في مكان استقرارننا فمثال 

في معسكر اشرف وماجرى من حوادث منها مجيء االمريكان عندما كنا 

الى المنطقة عندها اصبح للموضوع اهميته  قد يكون التعرض الشرف من 

قبل االمريكان هو من اجل التفتيش او الي سبب اخر كاالطالع او من قبل 

القوات العراقية المهم ان مكان تواجدنا قد تعرض وبصورة ما لخطر من 



عند الشك والظن بذهاب واياب شخصين بشكل عادي  الخارج او حتى

وطبيعي جدا والذي قد ينجر الى االعتقال ويسبب حدوث مشاكل فيما بعد 

ايلول االرهابية حيث التشدد 11وكمثال على ذلك هو ما حدث بعد هجمات 

من قبل شرطة مكافحة االرهاب مما ادى الى صعوبات كثيرة في تنقل 

 اعضاء المنظمة في اوربا .

هذه هي الحاالت العامة التي يجب فيها على عضو التشكيالت ان يتلف 

المعلومات ويتخلص منها كخطوة اولى ثم عليه باالنتحار بمجرد شعوره 

الخطر وسأقدم االن توضيحا حول الموضوع وعوامله بصورة اكثر؛ فمثال 

لحضور اعضاء مجلس القيادة المتواجدين في معسكر اشرف اجتماعات 

في مقر بارسيان )مكان اقامة مسعود رجوي في العراق قبل احتالله القيادة 

م ، تظهر البساطة  2001من قبل االمريكان( كان ذلك وبشكل دقيق عام 

والسهولة على هذا التنقل اال انه في الحقيقة يخضع الصول وتدابير امنية 

سأشير اليها فيما بعد، الموضوع هو كيفية اتالف الوثائق عند الشعور 

الخطر كان على كل فرد ان تكون لديه خطة جاهزة التالف المعلومات ب

فيقوم ضابط عمليات من تلك المنطقة اوال  بفحص )تدقيق( الخطة لكل 

شخص اي ان هناك مسؤوال عاما ثم هناك ايضا مسؤوال اخرا لتدقيق امنية 

المعلومات لكل مجموعة من االفراد في ذلك الوقت وبخصوص المثال 

ان محسن نيكنامي هو المسؤول وضابط تدقيق واتالف حيث كان المذكور ك

ضابط للعمليات وهو تحت امرتي لقد سألني حول خطتي التالف 

المعلومات بالشكل التالي: االن وانت تذهبين لحضور اجتماع القيادة في 

مقر بارسيان ماهي خطتك التالف المعلومات، انا وحسب التعليمات التي 

ين كنت على علم انه يجب علي  عند مواجهة اي خطر تلقيتها من المسؤول

 استخدام علبة الكحول )االيثانول( التي كنت احملها معي .

هذا وكنت قد تلقيت مسبقا التوجيهات بخصوص عالمات وضع االضطرار 

والشعور بالخطر فمثال سماع اطالق عيارات نارية او االحساس بالمراقبة 

طدام مصن ع مشكوك فيه او حاالت والمتابعة والمحاصرة او حدوث اص

غير متوقعة اخرى يحتمل وجود خطر فيها فكان علي  في حالة ظهور اي 

من تلك االحتماالت ان اتلف الوثائق التي كانت بحوزتي وكذلك وثائق 



اعضاء مجلس القيادة االخرين ، كيفية اياب وذهاب )تنقل( اعضاء مجلس 

 لم يكن بصورة ان ينقل الجميع في القيادة فهو موضوعا اخرا بحد ذاته فمثال

سيارة كبيرة تسعهم وعلى مرحلة واحدة ال بل يقسمون الى مجاميع  صغيرة 

ترسل كل منها في سيارة على حدة فمثال تأخذ السيارة االولى حركتها 

بالسير نحو المقصد ثم يأتي دور السيارة الثانية ويكون الفاصل الزمني فيما 

حركة السيارة االولى وحتى وصولها المكان  بينهما وكحد اقل هو زمان

المقصود وهو يخضع لضوابط وقيود خاصة احدهما ما ذكرته )تسلسل 

الحركة( او مثال التأكد من سالمة الطريق ثم الحركة وقد يطول الفاصل 

الزمني بين حركة سيارتين الى ساعتين في بعض االحيان رغم ذلك كان 

 هذه هي الصورة التي تتم فيها الحركة . يجب االلتزام بالضوابط بشكل دقيق

الموضوع االخر هو الضوابط الخاصة التي تحكم هذه المجموعات ، يعيين 

مسؤوال لكل سيارة مهمته تدمير السيارة بشكل كامل اضافة الى ذلك يعيين 

افراد اخرين ليكون كل منهم مسؤوال عن ثالثة افراد من المتواجدين في 

قهم فهو يعلم بمكان الوثائق اي يعلم بكيفية اخفاء السيارة ليتخلص من وثائ

الوثائق من قبل االفراد الذين هم تحت امرته لكي يذهب وبصورة مباشرة 

التالف الوثائق عند شعوره بان من تحت امرته قد واجه الخطر او حدث له 

شيء باالضافة الى كل هذا التقسيم كان على كل منا وعند احساسنا الخطر 

الف وثائق من يجلس الى جانبنا ايضا بواسطة علبة الكحول االسراع بات

التي كنا نحملها معنا ، كان التأكيد دائما انه يجب عليكم وفي اول فرصة 

العمل على اتالف هذه الوثائق ثم االنتحار يمكن القول اتالف هذه الوثائق 

 يقدم على انتحارنا .

ت قد يتبادر هذا السؤال بعد هذا التوضيح عن حماية هذه الوثائق والمعلوما

ماالذي تحويه هذه الوثائق والمعلومات بحيث تنال هذه االهمية ومامدى 

اهمية العلم بها من قبل االخرين تجدر االشارة الى ان هذه المعلومات 

والوثائق ليس لها اي عالقة بمحتوى ومضمون ذلك الكتاب المعروف 

ن ذلك اليمكن كتابة اي لمجلس القيادة الذي اشرت اليه في حلقة سابقة ال

شيء منه بل كان يوزع علينا في االجتماع وما علينا اال قراءته وحفظه 

بسرعة في االجتماع واليسمح الحد بكتابة اي شيء عنه )مالحظة، 



خالصة، ...( اذن ذلك الكتاب وبعنوان معلومات ووثائق سرية ليس له 

رتنا ومن الصعب محال من االعراب حيث قد ادخرنا كل معلوماته في ذاك

على االخرين الوصول اليه اذن لماذا كل هذه الحماية والحصار االمني؟ كل 

ذلك بسبب دفاتر المالحظات الشخصية لكل فرد التي يحملها معه والتي ال 

تحتوي اال على اقل مايمكن من معلومات شخصية وقد تحتوي على 

اشارة  مالحظات لالحداث اليومية )مالحظة صغيرة عن موضوع عمل،

الى تاريخ معيين )للتذكرة( او حتى كتابة آية قرانية او اي شئ اخر ضمن 

هذه الحدود( فمثال اني قد وقعت على شيء ما واالن جئت وكتبت مالحظة 

تخصه )تاريخه وموضوعه( او مثال شاركت في اجتماع وكتبت جملة 

مختصرة عنه علما بان اخراج مثل هذه المالحظات من اجتماع يعتبر 

ريمة وتجاوزا لذا فقد كانت تعرض جميع دفاتر و لوازم االفراد الشخصية ج

للتفتيش عند الخروج واتذكر ان كيتي هي المسؤولة عن هذا العمل احيانا 

نتمكن من اخراج مالحظة او اكثر من االجتماع ليس فيها شيء من السرية 

مر اما بمفهومها الخاص مطلقا ونحتفظ بها في دفاترنا هذا كل ما في اال

المعلومات السرية فطرق انتقالها تختلف بصورة كلية ونحن ال نعلم عنها 

 شيء  لم يكن نقلها عن طريق السيارات او بصورة عادية.

اسرة سحر: في الحقيقة ان جميع هذه التدابير االمنية والتي تنتهي بالقضاء 

 ة؟على الفرد واتالف ما يحمل من معلومات هي بسبب هذه الدفاتر الشخصي

السيدة بتول سلطاني: نعم هي كذلك، كل ما في هذه الدفاتر قد يكون وكحد 

اكثر مالحظة عن موضوع وما قد وضعناه في جيب مالبسنا او في حقائبنا 

اليدوية او قد يكون عبارة عن رقم تلفون يحتمل ان نحتاجه في وقت ما او 

هد مني في قد يكون تاريخ لتوقيع على تعهد تعهدنا به اتذكر قد اخذ تع

مجلس القيادة وقد بدأ بهذه االية "انما يريد هللا ليذهب عنكم الرجس اهل 

البيت ويطهركم تطهيرا" رغبت بحفظها واالحتفاظ بها او مثال كتبت 

خالصة في سطرين عن لقاء ومالقاة ما  هذه هي حقيقة موضوع اتالف 

خارج اتذكر الوثائق فهو يتعلق بهذه االمور ليس اال ، الحال نفسه في ال

حادث تنقل في اوربا البأس من االشارة اليه: خرجنا من اجتماع واخذنا 

معنا بعض ارقام التلفونات كي نتمكن وعند الحاجة من االتصال مرة اخرى 



فيما لو حدث شيء وانفصلنا عن بعضنا الي سبب من قبل الشرطة 

رقام( ال الفرنسية او البريطانية )المنظمة لم تسمح حتى باصطحاب هذه اال

يسمح باصطحاب اي شئ كتاب ، اي وثيقة تدل على عالقتنا بمنظمة خلق 

او اي شيء يدل على وجود عالقة حتى بالشخص الذي يرافقنا الى 

 االجتماع او الى اي مكان اخر اثناء التنقل في الخارج من مكان الى اخر.

وري باوند مع رقم تلفون ضر 100ان كل مانحمله معنا ال يتجاوز مبلغ 

اضطراري والغير ويجب على المرافق ان يعلم بمكان اخفائه في اي جيب 

او اي مكان في الحقيبة للتصرف واتالفه عند الحاجة كي ال يقع بيد 

االخرين ، نفترض مثال ان معي رقم تلفون ترانة داوران في هذه الحالة 

ى يجب على االخرين معرفة ذلك الخراجه من جيبي وه اتالفه بتقطيعه ال

قطع صغيرة جدا ورميها في قمامة االوساخ او ابتالعها عند االحساس 

 بالخطر كي ال يقع رابطنا بيد الشرطة .

بهذه الصورة تتم العملية في العراق وبصورة اكثر تشددا في اوربا بسبب 

ازدياد احتمال تضررنا وانكشافنا باالضافة الى انه لم يكن هناك من يدعمنا 

واستخباراتي مثل ماكان يفعل صدام ، من جهة  من حكومة وجهاز امني

اخرى وكما ذكرت وبسبب االعمال االرهابية لتنظيم القاعدة فقد تضاعفت 

المراقبة والمتابعة والتفتيش مما حتم علينا اتخاذنا الحذر في موضوع 

ارتباطنا مع البعض وحول المعلومات ايضا ، طبعا فرض علينا االنتحار 

 ي في مواجهة هذه االخطار .كاول واخر اسلوب دفاع

اسرة سحر: اتخاذ هذه االجراءات كان على اساس واقعي او امكانية وقوع 

 مثل هذه الحوادث؟

السيدة بتول سلطاني: نعم، كان على اساس وقائع وامور قد حدثت، فمثال 

انفصل شخص باسم برويز لطفي عن المنظمة وقد اعد  مخططا لهروبه 

لهروب ذهب وسلم للشرطة الفرنسية وادلى بما اوال ثم بعد ان تمكن من ا

لديه من معلومات عن المنظمة وذكر ان حياته معرضة للخطر وقد طلب 

اللجوء والمساعدة وبعد عدة ايام عاد برويز مرة اخرى الى التشكيالت ثم 

انفصل عنها مرة اخرى وهو االن يقضي حياته في سكوت وعزلة  اال انه 



لشرطة قد اثار وازعج مسعود رجوي )كان وبسبب هروبه هذا ولجوئه ل

( لقد كلف التشكيالت ومسعود الكثير ، عندما كنت 94-93ذلك في عام 

انظر الى نتيجة هذا الحادث في العراق كنت اقدر الى اي مدى قد تأثر 

وانفعل رجوي ، وعند انهاء الموضوع اتخذ قرارا ويبدو منطقا يقضي بعدم 

كات الشخصية من قبل االفراد اثناء تنقلهم السماح بحمل الوثائق والمستمس

في الخارج وفيما بعد تقرر سحب المستمسكات الشخصية )جواز السفر ، 

الجنسية( من االفراد عند وصولهم المطار في اوربا ونحن ايدنا هذا القرار 

والزم الجميع وفي اي مستوى تنظيمي كان بتسليم جواز سفره الى ممثل 

 ا .المنظمة حال وصوله اورب

 الرابط :

 http://www.nejatngo.org/ar/post.aspx?id=649 .] 
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] عندما تطرح قضية االستجواب ، يتنادر إلی الذهن هذه األسئلة : لماذا 

االستجواب ؟ وما هو هدف االستجواب ؟ وکيف يتم اإلستجواب ؟ والحقيقة 

شاه والخميني تقوم بکل األساليب من فإن األنظمة الديکتاتورية أمثال نظام ال

أجل الحصول علی المعلومات من المعتقلين والسجناء في عمليات 

 االستجواب .

ولکن في سجون رئيس المجلس الوطني للمقاومة ، ال تتبع مثل هذه 

األساليب ألنهم يعلمون بأن ليس لديه معلومات يريدون الحصول عليها ! 

في جهاز رجوي هو جر السجين إلی ولهذا فإن الهدف من اإلستجواب 

االستسالم وإطاعة القيادة ولذلك فإن أول عمليات التحقيق واالستجواب تبدأ 

بتحطيم شخصية ونفسية المعتقل السجين عن طريق توجيه االتهامات 

الواهية منذ دخوله إلی قاعة االستجواب علی أيدي المحققين وسجاني 

 هي : رجوي ويکررونها عدة مرات وهذه التهم 

ــ ترويج الخمينية وأفکار )االمام( الخميني بين مقاتلي جيش التحرير  1

 وجنود مريم ومسعود رجوي .



 ــ رفض ثورة األخت مريم والوقوف مع صفوف عمالء الخميني . 2

القيادة العقائدية والخاص »ــ التجمع واإلساءة إلی األخ مسعود رجوي  3

مة في الحقيقة ، العمالة للنظام حيث تمثل هذه الته« الخاص للمجاهدين

 الخميني .

ــ االنفصال عن صفوف )الثورة( و )القيادة العقائدية( و )ترك اإلمام  4

وحيدا ( أي )مسعود ومريم( اللذين يمثالن مبعوثي هللا علی األرض بحق 

 حقيقة ! وذلك يعني االنضمام إلی صف الخميني .

جنس اآلخر والسرقة والجاسوسية ــ العالقات الجنسية الال مشروعة مع ال 5

وهذه التهم تعتبر من التهم الموجة للعديد من السجناء . والعضو أو المؤيد 

ما دام ال ينتقد وال يتعرض علی العالقات التي تفرضها أجهزة الجبروت 

وقيادة الخاصة الخاصة للمجاهدين ورئيس المجلس الوطني للمقاومة ويبقي 

ون إرادة فال يعترض أبدا  يعترض أبدا  لمثل کأداة يعمل ما يأمرون به بد

هذه االتهامات ولکن إذا صدر منه أقل اعتراض أو انتقاد فإن جميع تلك 

هذا »التهم تنهال عليه ويتهامس العمالء والجواسيس لقيادة رجوي بأن 

ويشرحونه منذ بداية اتصاله السياسي « الشخص الفالن کان من البداية خائنا  

وال يعيرون أهمية إلی القيم والجهود التي بذلها ذلك  وحتی تلك اللحظة

الشخص فيصبح بقدرة قادر وبين ليلة وضحاها الخائن المجرم بالفطرة ! 

وتزداد هذه التهم وتصبح وکأنها هجمة إعالمية مرکزة مدروسة تُهيء 

األذهان إلی إلقاء القبض عليه وسجنه ثم يهمسون له جنود مريم ومسعود 

ألفکار الخائنة وهم مستعدون أن يأخذوه إلی مسعود ومريم بأن تترك تلك ا

 حتی يتوب ويکف ر عن ذنوبه ويطلب الصفح والغفران من المقام العالي !

کما يقوم عمالء رجوي باالستجواب والتعذيب في السجن بشکل مراحل 

حيث تتفاقم وتشتد کل مرحلة عن سابقتها ويقومون بإجبار السجين المتهم 

 لمراحل التالية :بالمرور في ا

 ــ قبول جميع التهم بکل خضوع وبدون السؤال عن أي شيء . 1



ــ أن يقبل بأن کل ضعف أو إشکال هو في الواقع ناتج عنه ويتعلق به  2

فقط وهو الذي خان المنظ مة وقيادتها ولم يستطع الدخول في العالقات 

 هم .التوحيدية والثورة للمجاهدين ولذلك فإنه هو الذي انفصل عن

ــ االعتراف بجريمته أمام القيادة العقائدية وطلب العفو والغفران من  3

 مسعود ومريم .

ــ أن يعترف بأنه لم يعلم مکانة وقدر القيادة األيديولوجية وأن يقدم طلبا   4

 بأن تعطيه القيادة فرصة ليتالفي خيانته ويعود إلی تنظيماته .

نود المحترفين بصورة تامة والشك بأن جنود مسعود ومريم هم من الج

ويعرفون طريق وأساليب تطبيق وأجباتهم ويحاولون بکل جهد أن يحصلوا 

علی اعترافات المتهم بصورة خطية مکتوبة بهدف االستفادة منها فيما إذا 

 استدعت الحاجة إلی استخدامها ضد ذلك الشخص في المستقبل .

تلك االعترافات  وخالل هذا المراحل يطلبون من السجين أن يوقع علی

والطلبات التي تمت صياغتها مسبقا  من قبل رجوي نفسه ولهذا السبب فإننا 

نجد تفاقم شدة التعذيب والضغوط البدنية والنفسية علی السجين ليقوم بما 

 يملون عليه . وال بأس أن تشير هنا إلی بعض تلك الحاالت التالية :

قطة سافاك الماللي رد علی س»صدر کتي ب تحت عنوان  1992في عام 

واتباع العدو المضاد لإلنسانية حول السجناء الخياليين لمنظ مة المجاهدين 

 77من قبل الفرقة الرجوية حيث جاء في الصفحات من « وجيش التحرير

في هذا الکتيب نماذج من النصوص المهيأة مسبقا  من قبل رجوي  85إلی 

 وعمالئه .

واإلرهاب القاتل الذي ال يمکن  کما أنهم أجبروني في مراحل التعذيب

تحملها علی التوقيع في حيث لم تکن أية فقرة أو موضوع موضع قبول من 

جانبي وکذلك أخذوا مني رسائل االعتراف في مراحل اُخری من التعذيب 

الهائل والتي اعتبرها جميعها کاذبة وبعيدة عن الحقيقة . وقد کانوا يقولون 

 « .طبع تلك االعترافات ونقتلك أيضا  إذا تفوهت بکلمة فإننا سن»لي 

 ويمثل المرجع المکرر لجيمع رسائل االعتراف في الجمل التالية :



إني انفصلت عن الثورة وخنث الثورة والقيادة ومنظ مة مجاهدي خلق »

ولم يکتفوا « . إيران وخنت کذلك البديل الوحيد والحق للمقاومة اإليرانية

إنهم يعمدون إلی سلسلة من التعذيب الجديد بهذا القدر من االعترافات لذا ف

حتی ينهار المتهم السجين وهو يعاني من الظروف الصعبة القاتلة فيقدمون 

له رسائل اعتراف اُخری حيث يملون شروطهم عليه وتستمر اللعبة مرة 

بعد اُخری ويستمر التعذيب ويشتد وفي تلك المراحل يقرأون عليه جميع 

ا سابقا  والهدف من کل ذلك هو تحطيم نفسية اعترافاته التي وقع عليه

السجين وسلب إرادته وقوته ليضعف وتقل مقاومته تدريجيا وتضمحل . وقد 

شوهد العديد من السجناء ــ وبعد توقيعهم لتلك االعترافات ــ وهم يعيشون 

العذاب النفسي والشعور بالتفاهة ألنه خان نفسه فتراه يکره کل شيء وال 

تی بنفسه . وفي هذا المرحلة التي يفقد المرء ثقته بنفسه يثق بأي شخص وح

ويستسلم بصورة کاملة ، نراه يقدم علی االنتحار وهذا أيضا  من األهداف 

التي يسعی إليها رجوي ليؤکد مقولته ــ إما االستسالم أو الموت ــ ولکن أي 

فکر طفولي وأي خيال واه يملکه رجوي ؟! حيث يريد أن يجعل بالتعذيب 

اإلرهاب من أولئك المجاهدين المناضلين الذين قدموا أرواحهم فداء و

لتحرير الشعب وحرية الوطن ، يجعلهم وباإلجبار أن ينسوا أهدافهم المقدسة 

 ليصبحوا لعبة بيد أفکاره الطائفية وأوهام زوجته الحقيرة التافهة .

 أساليب التعذيب :

حبال المعدنية المبرومة طبيعي أنه ال تعتبر الضربات والرکل والجلد بال

والسب والشتم ، في جهاز رجوي أو أي نوع من العنف الذي يقوم جنود 

مسعود رجوي ضد السجناء ، نوع من التعذيب کما أنه ليس عمال  سيئا  فهو 

في الحقيقة رحمة للسجين ألنه يهدف إلی أخذ حق القيادة من المتهم السجين 

دود الذي وصل إليه حيث يستفيد وهي السبيل إلی خالصة من الطريق المس

من هذه األساليب لکي يرجع إلی عقله ويتضاعف إيمانه مئات المرات 

بالقيادة الروحية العقائدية ولهذا فإن هذه األعمال تعتبر عمال  ثوريا  

 وضروريا  لهدايةَ المتهمين .

علی أي حال فإنني سأکتفي بذکر عدد من طرق التعذيب التي يمارسها 

 س المجلس الوطني للمقاومة في سجونه :عمالء رئي



ــ الجلد : يعتبر الضرب بالسوط علی الرأس والظهر والخلف وباطن  1

الرجل لدی السجين من األساليب العادية للتعذيب في سجون رجوي ويعتبر 

الضرب علی الرأس عند الجالدين من األعمال المقدسة ذلك ألن الضرب 

وجهة نظر الزعيم الخاص ورئيس  علی الرأس والضغط عليه يتطابق مع

المجلس الوطني للمقاومة والتي سمعتها بنفسي عندما مارسوا التعذيب معي 

اضربوه ثم اضربوه علی رأسه وضعوا »حيث قال السيد رجوي لزبائنه : 

ولذلك « رأسه في الهاون واسحقوه إذا ربما يعقل ويدرك ثورة األخت مريم

إيران »القيادة اإليديولوجية وشعارات فإن جنود مسعود ومريم وبإلهام من 

يضربون رأس السجين بکل قسوة « رجوي ــ إيران»و « ــ رجوي

من رأسه . وال يُعرف طبعا  « القيادة»ولعشرات المرات حتی يأخذوا حق 

ما هو حق القيادة؟! حيث يجب أن يؤخذ بالجلد والتعذيب . والسوط عادة 

ل کابالت الکهرباء التي تسبب يتکون من الحبال المعدنية الملفوفة مث

الشعور باالحتراق واأللم الحاد عند أية نقطة تقع عليها ويدخل هذا 

االحتراق في أعمال وجود السجين ويوصل رسالة ثورة األخت مريم إلی 

« ثورة األخت مريم»خلية خلية من جسم اإلنسان ! نعم هذه هي معجزة 

تأللئة والکاملة في ثورة الومضات الم»وهذه الممارسات في التعذيب هي 

 « .األخت مريم

ــ المعبد : ال أدري عندما تقرأون کلمة المعبد أي شيء سيخطر ببالکم ،  2

لهذا فإنني أشرح ذلك لتعلموا ما معنی المعبد وکيف هو معبد جنود مسعود 

 ومريم ؟

تبدأ العملية بأخذ السجين إلی الممرات ودوراته عدة مرات فيها لکي ال 

ضبط أين کان وأين أصبح ؟ وتتواصل هذه العملية حوالي نصف يعرف بال

 ساعة .

ثم يأخذونه إلی )قاعة االنتظار( فيهجم عليه جالوزة جنود مريم ومسعود 

ويشبعونه ضربا  ولکما  ورکال  حتی يرکع کالتمثال أمام صاحب زمان 

المجاهدين ! ورئيس المجلس الوطني للمقاومة وزوجته السيدة رئيسة 

رية ! مريم رجوي ليطلب عفوا منهما . وطبيعي فقد شوهد العديد الجمهو

من المرات السجناء جوعلی الرغم من جميع تلك األساليب التعذيبية 



والعنف واإلرهاب ــ وحتی يهدف الخالص واآلالم ــ ال يستجيبون إلی 

مطالب جالوزة رجوي ولکنه يأمرهم بضربه وتعذيبه ورکله حتی يفقد 

ليه ــ وهذه هي مهمة عمالء رجوي األيديولوجية المقدسة إحساسه ويغمی ع

! ثم يسحبون السجين ويمدودوه أمام القبلة ويرشون الماء علی وجهه 

 فيستفيق ويروی أمامه صورة مکبرة لصورة الزعيم مسعود رجوي فقط .

 السيد الرئيس :

ال  أنتم تعرفون سماع وقراءة وتصور هذه الوقائع من قبل أي إنسان لديه قلي

من العاطفة اإلنسانية لتسبب له القهر واأللم النفسي الشديد ــ ولکن ومع 

األسف ال بد لنا أن نقول بأن الجنود األيديولوجيين وعمالء مسعود ومريم 

الذين درسوا في مدرسة الکراهية أساليب الشقاوة وعدم الرحمة ، وقد 

 اسموا هذه القاعة )بالمعبد( . أي أنها مکان للعبادة !

 ــ غرفة کرة القدم : 3

نظرا  ألن بعض المساجين ال يستجيبون إلی عبادة أمام زمان المجاهدين في 

)المعبد( فإن جنود مسعود ومريم ال حيلة لهم سوی رفع هذا التناقض عن 

طريق لعبة کرة القدم ! ولهذا فإذا کانت أساليب التعذيب في المعبد لم ينفع 

م رجوي فإن جالوزته يسحبون سحبا  السجين ليؤمن بإمامة مسعود ومري

إلی غرفة کرة القدم ويترکونه في وسطها . ثم تتجمع ذئاب رجوي علی 

شکل حلقة مستديرة حول المتهم السجين ثم تبدأ بالزئير والقهقهة والسباب 

والشتم . ثم تتفرق إلی مجموعتين متقابلتين تتکون کل منهما من ثالثة 

القدم مع هذا السجين فتضر به المجموعة أشخاص وعند ذلك تبدأ لعبة کرة 

األولی باأليدی واألرجل واللکمات الشديدة وتقذف به إلی الفريق الثاني 

المقابل ، وهذا بدوره يبدأ اللکمات والضرب والرفس والشتم بأقذر 

المصطلحات ويقذفه إلی الفريق األول والسجين وبهدف حماية نفسه يتجمع 

في مهب الريح فيشبعونه ضربا  ورکال  ولکما  ويتکوم علی نفسه وکأنه کرة 

حتی يغيب عن الوعي حيث تتراءی له أشباح الذئاب مصاصة الدماء لإلمام 

رجوي ! ثم يدورون حوله وهم يزمجرون وال يريدون ترك اللعبة بهذه 

البساطة وهو ينازع فيخاطبونه : أيها المراوغ المحتال ال فائدة من ذلك 



ثم يأتون بأواني مليئة بالماء ويسکبونه علی واآلن سوف نريك مصيرك 

رأس المتهم السجين حتی يستفيق ثم تبدأ اللعبة االستراتيجية لجالوزة 

مسعود ومريم مرة ثانية وتختلف مدة الشوط الواحد في هذه اللعبة حيث 

تعتمد علی تحمل السجين الجسدي والنفسي للتعذيب وطبيعي أن جنود 

يملون من هذه اللعبة االستراتيجية وتنتهي مسعود رجوي ال يشبعون وال 

عمليات التعذيب في حالة واحدة فقط حينما يجدون الکرة االستراتيجية قد 

فقدت أنفاسها وأنهم قد تعبوا من مواصلة اللعب والعجيب في هذه اللعبة بين 

الضارب والمضروب أن ال غالب وال مغلوب فيها ! وهذا هو العدل في 

هذه هي »ل کالساعة وربما وحسب زعم رجوي جهاز رجوي الذي يعم

 « !أسرار ورموز البقاء

من جهة اُخری فؤن فريقي وهذه األساليب من التعذيب تتم بإيمان کامل 

وولَهَ وعشق عظيم للقيادة وهم يتلذذون من عملهم هذا ويشعرون بأعلی 

هم مراحل اللذة عندما يضربون السجين ويقذفونه إلی الفريق الثاني وبهذا فإن

يتقدمون خطوة نحو القيادة العقائدية أي إلی مسعود رجوي بهذا العمل 

اإليماني ! ويقتربون أکثر إلی حلقة الزعامة وعندما يشاهدون الدماء تسيل 

من فم وأنف السجين المعذب وتراق علی أرض الملعب فليس فقط ال يقلق 

الدم األحمر هذا المنظر جنود مسعود ومريم العارفين لواجباتهم بل أن لون 

القاني للسجين )الخائن( و )العميل لخميني( يجعلهم ينتعشون بلذة اللعبة 

 االستراتيجية واالنتصار ! 

أجل هذه هي النتيجة الحتمية للثورة األيديولوجية للقيادة الخاصة الخاصة 

للمجاهدين المتمثلة في مسعود رجوي الرئيس الديمقراطي للمجلس الوطني 

ديل الواقعي الوحيد للنظام الخميني المضاد لإلنسان وهذه للمقاومة وهو الب

هي نسمات رائحة شذی القلب ورسالة الثورة التحريرية لألخت مريم 

 رجوي !

ــ دهليز القبر : وهذه الطريقة من أساليب تعذيب رجوي للسجناء تتمثل  4

بوضع السجين بين لوحين کبيرين من الخشب وهما منتصبان عموديا  

إلی األمام وإلی الخلف بواسطة جهاز يمسك به جالوزة رجوي . ويتحرکان 

فعندما يديران الجهاز يقترب اللوحان من بعضهما ويبدآن بالضغط علی 



جسم السجين حتی تکسير العظام . ويقول جالوزة الثورة األيديولوجية بأن 

اإلنسان عندما يموت ويوضع في القبر فمن أجل تخفيف ذنوبه الکثيرة يبدأ 

بر في الليلة األولی من الممات بالضغط علی الميت بصورة هائلة حتی الق

يخرج من أنفه جميع الحليب الذي رضعه من أمه طوال سنين طفولته 

 ويستمرون في تعذيب السجين حتی يأخذون )حق القيادة( منه !

إن هذه الطريقة من التعذيب تؤلم السجين ألما  شديدا  جدا  يصل إلی حد 

وت خاصة إذا ازداد الضغط إلی حد تکسير العظام فيغمی اإلحساس بالم

عليه من شدة األلم والرعب ثم يعيدون الکرة مرة اُخری حتی يکون المتهم 

مستعدا  لتوقيع النص المکتوب مسبقا  من قبل رجوي إذا إعادة التعذيب تمثل 

الطريقة التي يرغب بها الزبانية للوصول بالسجين إلی حالة اإلنهيار 

تسالم لرغبات رجوي حينما يقع مغشيا  عليه وسط الغرفة وهذه أيضا  واالس

وکأنه قد حلت جميع تناقضات هذه « ثورة مريم الحقيرة»من ثمرات برکة 

الحياة فوصل األمر إلی رأس السهم التکاملي في الذهاب إلی دهليز القبر 

 لتلعلب الدور الطليعي في توسيع طريقها في ذلك الدهليز !

 الکفن : ــ لف ة 5

وتسمی أيضا  لفة البطانية وتمثل المراحل األخيرة من عمليات التعذيب 

حيث يتم لف السجين المعذب بالبطانية أو اإلزرار ويضعونه علی األرض 

ثم يأخذون طرف اإلزار ويقومون باللف والدوران السريع حيث يشعر 

العملية  السجين بالدوار والقيء وهو في حالة من غياب الوعي وعندما تتم

عشرات المرات يبدأون بسکب الماء عن السجين ليستفيق وبعدها تبدأ 

عملية االستجواب فيقولون له أنك اآلن في أول يوم من أيام القيامة وعليك 

اإلجابة علی األسئلة بکل دقة ! وقد تتساءلون : ما هو السؤال الهام والعظيم 

 الذي يجب أن يعاني منه السجين حتی يجيب عليه ؟

وويل « هل تقبل زعامة وإمامة األخ رجوي واألخت مريم؟»السؤال هو : 

للسجين الذي يجيب بالنفي حيث يهجم عليه الجميع وينهالون علی هذا 

الخائن بالضرب واللکم والرکل ويتساءلون بصورة تمثيلية مع بعضهم 

البعض : ماذا تعمل بهذا الکوفي )من أهل الکوفة( ؟ يأتي الجواب الحاضر: 



ب إعدامة . فيعيدون التعذيب ولکن أکثر وحشية هذه المرة . أجل هذا هو يج

التي يدعو إليها مسعود رجوي « الرحمة والحرية»الوجه الحقيقي وحياة 

 الزعيم الخاص الخاص للمجاهدين ليقدمها هدية للعالمين ؟!

ــ الزنزانة القفص : وهذه طريقة اُخری من طرق تعذيب السجين وتتمثل  6

سم وعرضه وطوله متر  170في قفص من اإلسمنت ارتفاعه بوضعه 

واحد وهو قابل للحمل واالنتقال وله باب متحرك وثقيل ال يزيد قطره عن 

إنش واحد. تتصوروا وجود طائر في هذا القفص المظلم من اإلسمنت وليس 

 فيه سوی ثقب صغير لدخول الهواء .

تحمله هذا الجو الخانق أعتقد أن هذا الطائر سيموت بعد عدة ساعات لعدم 

المرعب فويل لإلنسان الذي يسجن في هذا القفص ! وغالبا  ما يخرج 

السجناء من هذا القفص إما مجانين أو مصابين بأعراض األمراض النفسية 

والهلوسة وذلك إذا نجا من الموت بالجلطة القلبية ؟ وإن هذه الطريقة من 

ا النفسية وقد عانيت شخصيا  التعذيب مخيفة وقائلة وال يمکن تصور آالمه

يوما  في هذا القبر اإلسمنتي الواقف وکان ذلك في مقر  37منها إذ سجنوني 

 أشرف القريب من بغداد .

إن مسعود رجوي يستغل کل تلك األساليب والتقدم العلمي فقط وفقط من 

أجل ترکيع واستسالم وأخذ االعتراف من کائن حي اسمه )اإلنسان( . وفي 

إن هذه األساليب تعطي القوة والشکيمة الدفاعية للسجين من أحل المقابل ف

المقاومة وتعطية األمل والروح المعنوية العالية من أجل مستقبل مشرق 

واإليمان بالنصر علی جميع الديکتاتوريات واالستبداديين المجرمين من 

الکبار والصغار والغالب والمغلوب وتعطي قلب السجين دفقة من حرارة 

ل والروح المعنوية العالية من أجل مستقبل مشرق واإليمان بالنصر األم

علی جميع الديکتاتوريات واالستبداديين المجرمين من الکبار والصغار 

والغالب والمغلوب وتعطي قلب السجين دفقة من حرارة األمل والحرکة من 

أجل تحمل کل المشاق من أجل الحرية واالنعتاق . وأنا کمثال علی ذلك 

يش أمال  في المستقبل بقلب صغير ينقبض بالحب وأنا مدين لتلك أع

 الرؤوس اإلنسانية .



ــ تمثيلية اإلعدام : ويقوم سجانو رجوي رئيس المجلس الوطني للمقاومة  7

بهذا األسلوب من التعذيب ألولئك السجناء الذين هددوهم باإلعدام بعد نفاذ 

عة بأن نهايته هي اإلعالم جميع مراحل التعذيب األخری . ويدخلون في رو

دم »حتما  ذلك ألن في نظر مسعود رجوي ومريم رئيس المجاهدين بأن 

االنفصاليين حالل وهدر دمائهم مباح لمقاتلي جيش التحرير ذلك ألنهم 

خونة وأخطر من حراس الخميني أجل هذه هي التوجيهات التي يتباهي بهذا 

يات التعذيب الوحشية وأحيانا  جنود مسعود ومريم ويتسابقون في القيام بعمل

يصل األمر بهم بإجراء القرعة . وهذه الطريقة تتمثل في نقل السجين إلی 

ساحة اإلعالم بأمر من مسعود رجوي رئيس المجلس الوطني للمقاومة مع 

تمثيله الصياح والعربدة وإطالق الرصاص العشوائي والشجار المصطنع 

ه الممارسات أمام عيني السجين من ينال شرف إعدام هذا الخائن وکل هذ

المرعوب وقد زاغت عيناه من هول المشهد . ثم يشدون عصابة حول عينيه 

ويترکونه مقيدا  في الساحة حيث تنهال عليه عشرات اإلطالقات من 

الرصاص يمينا  وشماال  وبقرب جسمه ويديه ورجليه حتی يصل السجين 

بية فينهار وربما يطلب العفو إلی حالة من الرعب والفزع وربما السکتة القل

 من الزبانية المجرمين .

 يتبع ...

 الرابط :

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=04486 . ] 

 الفصل الثاني

 منظ مة مجاهدي خلق وحقوق اإلنسان

 قتل علماء الدين واستباحة المقدسات• 

 تحالف المنظ مة مه صد ام في حربه علی إيران• 

 لعراقي في زمن الطاغية صد ام وبعدهضرب الشعب ا• 

 الطالق والزواج الجماعي الحزبي القسري في المنظ مة• 



 االعتقاالت والتعذيب واإلعدامات في صفوف المنظ مة• 

 منظ مة مجاهدي خلق وحقوق اإلنسان :

جل  هذه المنظ مة حافل بمجموعة کبيرة من الجرائم علی جميع  إن  س 

ك انتهاك المنظ مة حقوق اإلنسان وسحق المستويات ، واألغرب من ذل

 کراهته حتی في صفوف أعضائها.

عند قراءة سجل  هذه المنظ مة يواجه اإلنسان سيال  من القضايا العجيبة 

والغريبة في مسيرة قيادة هذه المنظ مة ، سنتعرضها بإيجاز ليقف القارئ 

ك غريب العزيز علی شخصية قائد هذه المنظ مة وما يحمله من أفکار وسلو

وعجيب ، فقد التقی مسعود رجوي مع صد ام وتحالف معه لوجود شباهة 

کبيرة بينهما من الناحية النفسية والسلوکية الشاذة ، وقد کانت االنتهاکات 

ــ 1المستمرة لحقوق اإلنسان ناتجة عن الطبيعة الغريبة لهذين الشخصين .

 قتل علماء الدين واستباحة المقدسات : 

اهدي خلق اإليرانية کانت تتحول من موقع سيء إلی أسوء ، إن  منظ مة مج

ومن مواقعها الخطيرة قتلتها للعلماء والفقهاء والصالحين وأئمة الجمعة ، 

وهجومها عليهم أثناء إقامتهم الصالة مع جماهير غفيرة ، وکانت تنتهك 

الحقوق المدنية والدينية ، وال تعير للدين وللمقدسات أهمية تذکر  0633أب

، وأغلب الذين سقطوا في العمليات في محراب الصالة ـــ وهم باآلالف ـــ 

کانوا من الطبقة الفقيرة والمستضعفة ، ومن بين األئمة الذين اغتالتهم 

منظ مة مجاهدي خلق اإليرانية إمام جمعة مدينة تبريز ، الفقهية الصالح 

ء والمساکين ، الزاهد السيد المدني الموسوي ، وقد کان بيته مأوی الفقرا

وکان زاهدا  في حياته ، تعيش حياة الفقراء ، ويقسم أموالهت للمساکين . 

وکذلك الفقيه الزاهد آية هللا أشرفي أصفهاني إمام جمعة مدينة أصفهان ، 

والفقيه الزاهد السيد الشيرازي إمام جمعة مدينة شيراز ، هؤالء کانوا من 

وکانوا في التسعين من أعمارهم نخبة علماء الحوزة العلمية وزه ادها ، 

 الشريفة .

وهکذا قتلت هذه المنظ مة رئيس الجمهورية اإليرانية السيد علی رجائي ، 

وکان رجائي من الطبقة الفقيرة ، حيث وصل إلی رئاسة الجمهورية بجهود 



وجهاده وکفاءته ، ولم يغي ر نمطز حياته بعد وصوله إلی رئاسة الجمهورية 

ه من بيته المتواضع المکون من غرفتين إلی البيوت ، ورفض نقلی عائلت

هزة بوسائل الترفيه والراحة ، وقد سن مجموعة من القوانين  الحکومية المج 

في إيران لصالح الفقراء ، وال زالت تسمی تلك القوانين والمشاريع 

 بمشاريع السيد رجائي للفقراء.

رة کبری ، وکل ذلك لقد خسر الفقراء والمساکين باستشهاد هذه الثل ة خسا

نتيجة سياسة القتل والجريمة التي مارستها منظ مة مجاهدي خلق المد عية 

ال ، وقد تبي ن بعد هذه الجرائم أن   تمس کها بالفکر المناصر للفقراء والعم 

ـــ  2ادعاءهم کان للتسويق اإلعالمي الفارغ من المحتوی المضمون .

 إيران : تحالف المنظ مة مع صد ام في حربهی علی 

إن  األساليب الوحشية والقاسية التي اتبعتها المنظ مة في هجومها المسلح ، 

واستخدامها جميع الوسائل المتاحة لها دون أي رادع أخالقي ووجداني 

وإيماني ، وعدم التزامها حتی بأخالقية المعرکة ، وتجردها عن القيم 

ة إرهابية ترتکب أبشع األخالقية واإلنسانية ، مؤشر واضح بأن  هذه المنظ م

أنواع الجرائم باسم الدين والشعب من أجل الوصول إلی الحکم ، فالوصول 

إلی الحکم هو الهدف األول واألخير لها ، وال يوجد هنالك شيء آخر تريد 

ار  تحقيقه ، وادعاء المنظ مة بأن ها استلهمت فکرها الثوري من الثو 

فيتنام ولبنان وفلسطين ليس له المقاومين لالستعمار في الجزائر وکوبا و

م ، فالمنظ مة  1981نصيب من الصحة في الواقع ، خصوصا  بعد سنة 

هبطت بعد هذا التاريخ إلی مستويات خطيرة من اإلجرام ، وال يمکن قياس 

سجل ها الحرکي مع سجل الثوار في الجزائر وکوبا وفيتنام ولبنان وفلسطين 

ل لهؤالء الثوار في  تلك الدول ارتکاب مجازر في حق ، حيث لم يُسج 

شعوبهم ـــ خصوصا  األبريا منهم ـــ تحت ذريعة مقاومة االحتالل ، ولم 

ل لهم أيضا  تحالف  مع نظام يحتل جيشه وطنهم کما فعل مجاهدو خلق  يُسج 

، حيث وقفوا مع صد ام الغازي المحتل ألراضي وطنهم وشعبهم ، وساندوه 

انت الطائرات الصد امية تهدم المدارس في جرائمه ، ففي الوقت الذي ک

علی رؤوس الطلبة اإليرانيين کان رجوي رئيس هذه المنظ مة يعانق صد ام 

حسين ويجلس معه للتشاور والتنسيق لغزو المزيد من األراضي اإليرانية 



وقتل الشعب اإليراني المغلوب علی أمره . إن هذا األمر مرفوض في 

دت تحرير شعوبها ووقفت ضد االستبداد ، منهجية جميع الحرکات التي أرا

فإذا کانت هنالك مبررات للتحالف مع هذا النظام أو ذاك ألجل تحرير 

الشعب ، فال يوجد مبرر للتحالف مع نظام غازي يحتل بلد المتحالف ، ألن  

ذلك يعني الخيانة والعمالة ، وقد تحالفت منظ مة مجاهدي خلق مع أکثر 

اما  في حق شعبه والشعوب المجاورة للعراق المستبدين والمجرمين إجر

وهو صد ام حسين ، وقد أقدمت المنظ مة إلی التحالف معه عن وعي ودراية 

، وهو نتيجة طبيعية لإلفالس الفکري واألخالقي والوجداني لهذه المنظ مة ، 

 ولذلك کانت تغوص في وحل الجريمة وما تزال فيها .

 الرابط :

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=04065 

 لمغالطات  البعثية والرد عليها : -3

هنالك من آيتام صد ام وحزب البعث المنحل من يغالط في الکالم ويقول أن  

المعارضة العراقية انتهجت نفس المنهج الذي سارت عليه منظ مة مجاهدي 

 خلق اإليرانية ، حيث کانت حليفة مع النظام اإليراني .

 الکالم فيه مغالطة واضحة ، ونبينها بالنقاط التالية :نقول : إن  هذا 

ــ إن نظام الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لم يکن غازيا  وال محتال   1

للعراق وال معتديا  عليه ليکون التحالف معه تحالفا  مع المحتل ضد الشعب 

والوطن ، لقد کانت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية مظلومة فُرضت الحرب 

عليها من قبل النظام الصد امي ، فکانت تدافع عن نفسها ، والدفاع عن 

المظلوم والوقوف ضد الظالم واجب ديني وإنساني ، وإن کان ذلك الظالم 

من أبناء القوم أو الوطن ، والنظام الصد امي کان ظالما  وال يحتاج ذلك إلی 

ووطني نقاش ، والتحالف مع المظلومين ضد الظالمين مشروع إسالمي 

 وأخالقي .

ــ إن نظام الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لم يکن مستبدا  حيث فسح  2

المجال لألحزاب بالعمل بحرية تامة وأطلق الحرية للصافة واللرأي اآلخر 



المعاکس له ، ولم تکن منظ مة مجاهدي خلق مضطرة إلی استعمال القوة 

ا أقدمت علی ذلك طواعيه ، واللجوء إلی العنف والعمليات العسکرية ، وأن م

ا المعارضة العراقية فلم يفسح  فکانت الخيارات السياسية أمامها کثيرة . أم 

النظام الصد امي لها مجاال  للعمل السياسي ، حيث قي د حرية الفکر والرأي ، 

واضطهد الشعب ، وهاجم قوی المعارضة ، وقتل الکثير من العاملين فيها 

ت المعارضة إلی  الهجرة إلی خارج الوطن إلعداد العدة الکافية ، فاضطر 

لتحرير الشعب وإسقاط النظام ، وکانت مضطرة للتحالف مع الدول التي 

 تعادي النظام الصد امي .

ثم إن  العمل الجهادي والنظالي للمعارضة العراقية کان يصب لصالح 

الشعب العراقي والشعب کان يرفض صد ام وحزبه ، وکانت المعارضة 

ا منظ مة العرا قية تتجنب العمليات التي توقع األذی في صفوف المدنيين ، أم 

مجاهدي خلق فأن ها کانت تنتقم من المصلحين في المساجد بسبب تأييدهم 

ر القنابل في األسواق الشعبية وفي ساحات  للنظام األيراني الجديد ، وتفج 

نظام وإخالل التجمع لقتل أکبر عدد ممکن من الناس ، لتأليب الشعب علی ال

األمن . غير أن  تلك العمليات لم تثمر لصالح المنظ مة ، فقد کانت األجهزة 

اإلعالمية لنظام الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تستغل االنفجارات لفضح 

المنظ مة وکشف زيفها ، وکان الناس يخرجون إلی الشوارع بشکل عفوي 

لمنافقين ويقصدون بذلك بعد کل تفجير ويطلقون شعارات الموت لصد ام ول

 مجاهدي خلق .

 ـــ ضرب الشعب العراقي في زمن الطاغية صد ام وبعده :3

لقد اعترفت الوسائل اإلعالمية للمنظ مة بضربها للشعب العراقي في 

االنتفاضة الشعبانية ، وفي ملحقات هذا الکتاب ستجد وثائق ذلك ، ولذلك 

ا فعله مجاهدو خلق بالمدنيين أفردت الفصل األخير في هذا الکتاب لبيان م

في مدينة طوزخورماتو، وکذلك ذکرت في قسم المواقف الدولية من هذه 

المنظ مة ما قاله المسئولون العراقيون من تدخل المنظ مة في الشأن العراقي 

ــ حتی بعد سقوط صدام ـــ وما تفعله من عمليات إرهابية مسائدة للبعثيين 

 والتکفيريين .



 الزواج الجماعي الحزبي القسري في المنظ مة :ــ الطالق و4

ومن المفارقات العجبية في مسيرة هذه المنظ مة هو أن  رجوي أمر بالطالق 

 الجماعي وذلك لمرتين :

المرة األولی : قبل الهزيمة العسکرية ، وکان ذلك أيضا  تغطية لسلوك 

ذلك رجوي الذي أجبر أحد مساعديه بطالق زوجته ليتزوجها هو ، فطلق 

المسکين بالفعل زوجته مريم ، فتزوجها مسعود رجوي ، وأصدرت قيادة 

األرکان العسکرية للمنظ مة بيانا  ـــ بعد زواج مسعود ومريم ـــ جاء فيه : 

)أنتم بحاجة ماس ة إلی تعميق هذه الثورة األيديولوجية أکثر فأکثر ، حتی 

م أن تدفعوا الثمن تستطيعوا تنفيذ المهمات في المواقف التنظيمة . عليک

سوا المواقف لتعميقها ( .  الالزم ، وأن تکر 

رت المنظ مة هذا العمل الخبيث والشهواني لرجوي باأليديولوجية  وقد بر 

الثورية التي تستوجبها ظروف المرحلة ، وطلبوا من أعضاء المنظ مة اـباع 

نهج رجوي وطالق زوجاتهم ، والزواج من مطلقات األعضاء اآلخرين 

نواقصهم فتتساوی الدرجات الحزبية ! واعتبرت المنظ مة الطالق  لسد

الجماعي والزواج من المطلقات حسب الدرجات الحزبية عمال  أيديولوجيا  ، 

حيث جاء في البيان المذکور : )إن  هذه الثورة األيديولوجية ستزيد ــ مئات 

 األضعاف ــ قابلية المجاهدين وطاقتهم الثورية( .

ن القسم االجتماعي بيانا  حول الزواج القسري الحزبي وأصدرت أرکا

لرجوي بمريم بعد أجبر زوجها علی تطليقها باألمر الحزبي وجاء فيه : )إن  

استيعاب هذه الثورة العظيمة في الحقيقة هو االستيعاب والفهم العميق تأليف 

خذ قيادتنا الحديثة )أي قيادة مسعود ومريم ( واإليمان بهما ، وأيضا  األ

بأوامرهما أيديولوجية وثوريا  ، وهکذا سنحصل علی وعي أکثر في 

مواجهة العدو ، بإصالح أسلوب أعمالنا القديمة ، وبسد نواقصنا الفردية ( ، 

ودعا البيان إلی االقتداء برجوي وطالق الزوجة والزواج من زوجة مطلقة 

 علی المعايير الحزبية .

مجنونة غلطاء  لشهواته الحيوانية ، لقد جعل مسعود تفاهاته ومغالطاته ال

وفسر مساعدوه هذا العملن الشنيع والشاذ بالعمل األيديولوجي الثوري ، 



وطلبوا من األعضاء أن يقتدوا بسي دهم ويطل قوا زوجاتهم المسکينات 

 المغلوبات علی أمرهن .

وتعتبر المنظ مة هذا العمل الالأخالقي الالإنساني عمال  عقائديا  وثوريا  

 تتطلبه ضرورة المرحلة !

إال أن  هذا العمل أدی إلی فوضی عارمة في صفوف المنظ مة ، وظهور 

التذمر واالستياء من قيادتها ، فأرادت المنظ مة معالجة ذلك باالعتقاالت وکم 

 األفواه بالقوة کما سيأتي .

. م جمع  1988المرة الثانية : بعد وقف إطالق النار بين العراق وإيران 

 قواته وهاجم إيران ، وقبل الهجوم خاطبهم : رجوي

)نحن لن نقاتل وحدنا ، سوف يکون الشعب معنا ، أينما نطأ أقدامنا ستلتحق 

جماهير الشعب بنا ... لن يلزم أن تحملوا أنتم شيئا  ، نحن سنسبح کالسمك 

 في بحر الجماهير ، هم سيمنحوکم ما تشاءون ( .

م ،  1988تموز  24ماتها في غادرت قوات منظ مة مجاهدي خلق مخي

ودخلت من حدود خسروي إلی األراضي اإليرانية ، واحتل ت بعض القری 

والقصبات اإليرانية الحدودية ، مستغلة فترة وقف إطالق النار بين العراق 

ات  وإيران ، وانسحاب القطعات اإليرانية من الحدود ، لکن  هذه القو 

ائرات اإليرانية التي حاصرتها واجهت في اليوم الثاني من الهجوم الط

 وسحقتها ، ولم ينج من المعرکة إال نفر قليل .

يقول مسعود بني صدر )أحد قيادة هذه المنظ مة والمنشق منها ( : )إن  

المنظ مة نشرت أسماء وصور قتالها في هذه المعرکة بعد عشرة سنوات ، 

لنکسة جريحا  . ويضيف إن  هذه ا 1100قتيال  و  1304وکان عددهم 

بالنسبة لي وللکثيرين من أعضاء المنظ مة خاتمة أيديولوجيتنا ، لقد فقدت 

 قيمنا البنيوية معناها وأحسسنا أن نا نمث ل فيلما ( .

أن  الکذب بلغ بالمنظ مة حد ا  ال يوصف ، حيث لق نت أعضاءها بعد هذه 

أن  الحادثة وبإلهام من رجوي بأن  کل ما حدث لنا من نکسة هو تضحية ، و

السبب للنکسة هو عدم اندماج أعضاء المنظ مة مع القائد رجوي الذي يکفر 



بمشيئة هللا ، وقد اد عت المنظ مة أن ال حائل بين رجوي واإلمام المهدي 

)عليه السالم( ، فکان ينبغي علی أعضاء منظ متنا أن يزيلوا الحائل بينهم 

وأزلنا الحائل لما انهزمنا وبين القائد رجوي ، ولو کن ا قد قبلنا قيادة رجوي 

في عملية )فروغ جاويدان( ، والحائل الموجود بيننا وبين قيادة مسعود 

رجوي هو زوجاتنا ! ولذلك أمرت المنظ مة بالطالق الجماعي لقطع کل 

 العالقات ما خال العالقة بالقائد رجوي فقط .

 ويضيف المنشق  مسعود :

خلق عن صدور أمر   )أعلن رجوي في جلسة أعضاء منظ مة مجاهدي

يقضي بطالق زوجاتنا بکشل جماعي ، بصفته قائدا  أيديولوجيا  ، وطلب من 

الجالسين أن يسل موا خواتم زواجهم إلی المنظ مة . وقد استمرت هذه الجلسة 

أسبوعا  ، وقد کان علی األزواج أن يکرهوا زوجاتهم ، ويزيلوا الحب 

الهزيمة في المعرکة ، وحائالت والحنان عن قلوبهم تجاههن ، ألن هن سبب 

بين األعضاء وبين الذوبان في قيادة رجوي . إن  أغرب جلسة قد حضرتها 

وأکثرها اشمئزازا  هي هذه الجلسة التي طلب رجوي من األعضاء تقديم 

 خاتم زواجهم فيها ( .

وکان األجدر برجوي أن يطلق زوجته مريم في الطالق الحزبي القسري 

منظ مته ، ثم يأمرهم بالطالق ، إال أن ه لم يفعل ذلك بل الثاني قبل أعضاء 

ال  لمسيرة الثورة األيديولوجية .  اعتبر زواجهما مکم 

ولإلنسان أن يتصور مدی الهمجية والوحشية والالإنسانية التي وصل إليها 

حال قيادة منظ مة مجاهدي خلق ، وقلما نجد في حياة الحرکات أمثال هذه 

ن لإلنسان أن يتخلی عن عائلته من أجل قيادة صنمية التصرفات ، کيف يمک

تدعي اإللهام من قبل هللا تعالی ! وال يمکن أن نجد سلوکا  شاذا  من هذا 

القبيل أال في تاريخ حزب البعث ، حيث أمر صد ام أن يطلق العراقي 

زوجته التي لها أصول غير عراقية من قبل األم أو الجد ، أمرهم بهذا العمل 

ء والتهديد . وقد فعل ذلك جمع نم ضعفاء النفوس أو أصحاب باإلغرا

الضمائر الميتة ، حيث ترکوا زوجاتهم يسحبهن أزالم النظام ليترکوهن في 

 العراء علی الحدود في حالة مأساوية تُبکي الحجر المدر .



ق لشمل العوائل مطلق  فال غرابة إذا تحالف صد ام ورجوي ، فکالهما مفر 

 ور علی أشکالها تقع .لألزواج ، والطي

وقد ترك النظام الصد امي عددا  من المطل قات من أزواجهن في حقول األلغام 

، فقُتلت بعضهن علی إثر ذلك ، وأوعز النظام الصد امي للعصابات الکردية 

اإليرانية )حزب کوماال( للتعرض لهن ، فقام أفراد العصابة بسلبهن 

الالتي لم يرجعن إلی عوائلهن  وباغنصابهن واختطاف بناتهن الحسناوات

إلی هذه الساعة ! والزال شهود هذه الجرائم أحياء ، وقد سمعت منهم 

 تفاصيل هذه الجريمة .

 ــ االعتقاالت والتعذيب واإلعدامات في صفوف المنظ مة : 5

بعد الهزيمة المنکرة للمنظ مة في معرکة )فروغ جاويدان( افتعل رجوي 

اها بالمبدأ األي ديولوجي الثوري التکامل ، الملهم من تخيالته قضية سم 

البائسة ، وهذه القضية هي وجوب اندماج أعضاء المنظ مة مع قيادته ، 

وترك متعلقاتهم الدنيوية عاطفيا  وفکريا  حتی زوجاتهم ، ألنها تسلب أفراد 

 المنظ مة االستعداد لتضحية ، وقد مر ذکر ذلك .

ر واالستياء داخل المنظ مة ، فأرادت إن  هذا اإلجراء القسري أدی إلی ال تذم 

ر ، فاعتقلت عددا  کبيرا  من األعضاء ، وقتلت  المنظ مة تطويق حالة التذم 

قسما  منهم تحت التعذيب ، وسل مت عددا  منهم إلی النظام الصد امي ، 

فسجنهم في سجن أبو غريب ، وتم تبادل بعضهم مع األسری العراقيين فيما 

 بعد .

هؤالء إلی إيران اتصلوا بمنظ مة الصليب األحمر الدولي ، وعند رجوع 

حوا لها عن انتهاك مجاهدي خلق لحقوق اإلنسان ، وعن وجود  وصر 

المعتقالت والسجون داخل معسکرات هذه المنظ مة ، فأسرعت منظ مة 

الصليب األحمر الدولي بفتح ملف ات حقوق اإلنسان في معسکرات مجاهدي 

لت حاالت کثيرة تعد بالمئات عن التعذيب  خلق ، وزارت سجونهم ، وسج 

والقتل والسجن االنفرادي الذي مارسته منظ مة مجاهدي خلق ضد أعضائها 

، وقد حققت منظ مات حقوق اإلنسان مع عشرات األعضاء السابقين في هذه 



المنظ مة عن ظروف اعتقالهم وتعذيبهم ، ومن هؤالء علی سبيل اإليجاز ال 

 الحصر :

ــ محمد حسين سبحاني ، الذي قضی ثمان سنوات  2يد کريم حقي ، ــ الس 1

ــ فرهاد جواهري  3ونصف في السجن اإلنفرادي في مخيمات المنظ مة ، 

ــ السيد علي  4يار ، الذي سجن خمس سنوات بشکل انفرادي أيضا  ، 

ــ  6ــ السيد عباس صادقي نجاد ، الذي اُخضع لتعذيب شديد ،  5أکبري ، 

ــ ياسر  9ــ أکبر أکبري  8ــ علي رضا عسکري ،  7اوي ، علي قشق

تي .  عز 

وسجلت منظ مة الصليب األحمر الدولي أسباب اعتقالهم ومعاناتهم في 

 سجون هذه المنظ مة .

وکان هؤالء أعضاء ناشطين فيها سابقا  ، وآرادوا االنفصال واالستقالة عنها 

اآلخرين ، ثم أطلقت سراح  ، فاعتقلتهم المنظ مة ، وقتلت بعضهم ، وسجنت

البعض اآلخر بعد سنوات من السجن والتعذيب وضغط المنظ مات الدولية 

 عليها .

لهما مراقبو حقوق اإلنسان :  وهنا ننقل إليکم بعض التصريحات التي سج 

 يقول السيد کريم حقي :

م ، وقد تفاجأت قيادة المنظ مة  1991)أنا کنت أحد أفراد حماية رجوي سنة 

ي لإلستقالة واالنفصال عن المنظ مة ، فرفضوا طلبي ، وسجنوني مع بطلب

زوجتي وطفلي الذي کان في شهر السادس من العمر ، وقد کانوا يعذبوننا 

 ويشتموننا ، وکانوا يعطوننا طعاما  قليال  في السجن ( .

 ويقول محمد رضا اسکندري :

.کن ا  )اعتقلني منظ مة مجاهدي خلق مع زوجتي طاهره إسکندري ،

عضوين في هذه المنظ مة ، وقد سجنونا في مخيم تابع للمنظ مة قرب مدينة 

 الرمادي (.



ويقول أحد المسجونين : )إن  ظروف االعتقال في سجون منظ مة مجاهدي 

 خلق کانت قاسية جدا  ، حتی نتمنی االنتحار فيها ( .

ب في وال بأس بذکر بعض ما کتبه نوروز علي رضواني في کتابه )التعذي

 سجون رجوي( حول هذا الموضوع :

 کتاب : )التعذيب في سجون رجوي( .

 تأليف نوروز علي رضواني .

السيد نوروز علي رضواني عضو سابق في منظ مة مجاهدي خلق 

اإلرهابية ، طلب االنفصال عن المنظ مة فسجنته الدائرة األمنية في المنظ مة 

مة سراحه ، فغادر معسکر ، وبعد معاناة طويلة في السجن أطلقت المنظ  

أشرفي ، واستقال عن المنظ مة بعد ضغط صليب األحمر الدولي علی 

المنظ مة ، وهو اآلن في ألمانيا الجئا  سياسيا  . وقد رفع تقريرا  عن الوضع 

المأساوي في سجون منظ مة مجاهدي خلق إلی رئاسة الصليب األحمر 

اإلنسان ، ثم طبع هذا التقرير العالمية وإلی المنظ مات المدافعة عن حقوق 

بشکل کتاب . ونحن ننقل مقتطفات من الکتاب فيما يخص أساليب التعذيب 

في سجون منظ مة مجاهدي خلق التي تد عی أنها معارضة سياسية تقاوم 

االستبداد والظلم ، وتتطلع إلی الحرية ، وهي ادعاءات فارغة من 

ة البوليسية التي تمارس المضمون والمحتوی ، فهي ال تختلف عن األنظم

أنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي ضد أعضائها الذين قاتلوا في 

 صفوفها سنوات عديدة ثم اختلفوا معها في الرأي واألسلوب .

يفص ل السيد نوروز رضواني طرق التعذيب الذي يمارسها أزالم منظ مة 

 مجاهدي خلق اإلرهابية في سجونها ويقول :

 ب في سضجون منظ مة مجاهدي خلق کثيرة منها :طرق التعذي

 ــ الجلد : 1

يُعد الضرب بالسوط علی الرأس والظهر والخلف من األساليب العادية 

للتعذيب في سجون رجوي ، ويعتبر الضرب علی الرأس عند الجالدين من 

األعمال المقدسة ، ذلك ألن  الضرب علی الرأس والضغط عليه يتطابق مع 



س المجلس الوطني للمقاومة ... والسطوط عادة يتکون من وجهة نظر رئي

حبال معدنية ملفوفة ، مثل کابالت الکهرباء التي تسبب الشعور باالحتراق 

واأللم الحاد عند أية نقطة تقع عليها ، ويدخل هذا االحتراق في أعمال 

 السجن .

 ــ المعبد : 2

مرات فيها ، لکي ال تبدأ العملية بأخذ السجين إلی ممرات ، ودورانه عدة 

 يعرف بالضبط أين کان وأين أصبح .

وتتواصل هذه العملية حوالي نصف ساعة ، ثم يأخذونه إلی قاعة االنتظار ، 

فيهجم عليه جالوزة جنود مريم و مسعود ويشبعونه ضربا  ولکما  ورکال  

حتی يرکع کالتمثال أمام صاحب زمان المجاهدين ورئيس المجلس الوطني 

وزوجته السيدة رئيسة الجمهورية ، ليطلب منها العفو ، وکلن ه للمقاومة 

يأمرهم بضربه وتعذيبه ورکله حتی يفقد إحساسه ويغمي عليه ، ثم يسبحون 

السجين ويمددوه أمام القبة ويرشون عليه الماء ويری أمامه صورة مکب رة 

 لصورة الزعيم مسعود رجوي فقط .

 ــ غرفة کرة القدم : 3

ض المساجين ال يستجيبون إلی عبادة إمام زمان المجاهدين [ نظرا  لکون بع

رجوي ] في )المعبد( فإن  جنود مسعود ومريم ال حيلة لهم سوی رفع هذا 

التناقض عن طريق لعبة کرة القدم ، فيقومون بسحبه إلی غرفة کرة القدم 

ويشرکونه في وسطها ، ثم تتجمع ذئاب رجوي علی شکل حلقة مستديرة 

، ثم تبدأ بالزئير والقهقهة والسباب والشتم ، ثم تتفرق إلی  حول المتهم

مجموعتين متقابلتين تتکون کل منها من ثالثة أشخاص ، وعند ذلك تبدأ 

اللعبة ، فتضرب السجين المجموعة األولی باأليدي واألرجل واللکمات 

الشديدة وتقذف به إلی الفريق الثاني المقابل ، وهذا بدوره يبدأ اللکمات 

لضرب والرفس والشتم بأقذر المصطلحات ويقذفه إلی الفريق األول ، وا

ر علی نفسه وکأن ه کرة قدم ...  والسجين يهدف حماية نفسه فيجتمع ويتکو 



فيشبعونه ضربا  ورکال  ولکما  حتی يغيب عن الوعي ، ثم يدورون حوله 

 وهم يزمجرون وال يترکون اللعبة ببساطة وهو ينازع ، ثم يأتون بأواني

مليئة بالماء ويسکبونها علی رأس المتهم السجين حتی يستفيق ، ثم تبدأ 

اللعبة اإلستراتيجية لجالوزة مسهود و مريم ثانية ، وتختلف مدة الشوط 

ل السجين الجسدي والنفسي  الواحد في هذه اللعبة ، حيث يعتمد علی تحم 

أو عند  للتعذيب ، وتنتهی عمليات التعذيب عندما يفقد السجين أنفاسه ،

 تعبهم من مواصلة اللعب !

 ــ دهليز القبر : 4

وهذه الطريقة من أساليب تعذيب رجوي للسجناء ، وتتمثل بوضع السجين 

بين لوحين کبيرين من الخشب وهما منتصبان عموديا  ويتحرکان إلی األمام 

وإلی الخلف بواسطة جهاز يمسك به جالوزة رجوي ، فعندما يديران 

وحان من بعضهما ويبدأ بالضغط علی جسم السجين حتی الجهاز يقترب الل

تتکسر العظام ، ويقول جالوزة الثورة األيديولوجية بأن  اإلنسان عندما 

يموت يوضع في القبر من أجل تخفيف ذنوبه الکثيرة ، فيبدأ القبر بالضغط 

علی الميت بصورة هائلة حتی يخرج من أنفه جميع الحليب الذي شربه من 

ه طوال س نين طفولته ، ويستمرون في تعذيب السجين حتی يأخذون )حق أم 

 القيادة( منه !

إن  هذه الطريق من التهذيب تؤلم السجين ألما  شديدا  جدا  ، يصل إلی حد 

اإلحساس بالموت ، خاصة إذا إزداد الضغط إلی حد تکسير العظام ، فيغمی 

ة مرة اُخری حتی يکون  عليه من شدة األلم والرعب ، ثم يعيدون الکر 

 المتهم مستعدا  لتوقيع النص المکتوب مسبقا  من قبل رجوي .

 ــ لف ه الکفن : 5

ی أيضا  لفه البطانية، وتمث ل المراحل األخيرة من عمليات التعذيب ،  وتسم 

حيث يتم لف السجين المعذب بالبطانية أو اإلزار ويضعونه علی األرض ، 

لدوران السريع حيث يشعر ثم يأخذون طرف اإلزار ويقومون باللف وا

السجين بالدوار والقيء وهو في حالة من غياب الوعي ، وعندما تتم العملية 

عشرات المرات يبدأون بسکب الماء علی السجين ليستفيق ، وبعدها تبدأ 



عملية االستجواب ، فيقولون له إن ك اآلن في يوم من أيام القيامة ، وعليك 

 اإلجابة علی األسئلة بدقة :

 ؤال األول : هل تقبل زعامة وأمامة األخ رجوي واألخت مريم ؟الس

وويل له إن أجاب بالنفي حيث يهجم عليه الجميع وينهالون علی هذا الخائن 

 بالضرب واللکم والرکل .

 ــ الزنزانة القفص : 6

وهذه طريقة من طرق تعذيب السجين ، وتتمثل بوضعه في قفص من 

ضه وطوله متر واحد ، وهو قابل سم ، وعر 170اإلسمنت ، ارتفاعه 

للحمل واالنتقال ، وله باب متحرك وثقيل ، تصوروا وجود طائر في هذا 

القفص المظلم من السمنت وليس فيه سوی ثقب صغير لدخول الهواء ، 

له هذا الجو الخانق  أعتقد أن  هذا الطائر سيموت بعد عد ة ساعات ، لعدم تحم 

في هذا القفص ، وغالبا  ما يخرج  المرعب ، فويل لإلنسان الذي يسجن

ا مجانين أو مصابين بإعراض األمراض النفسية  السجناء من هذا القفص إم 

والهلوسة ، هذا إن نجا من الموت بالجلطة القلبية ! إن  هذه الطريقة من 

التعذيب مخيفة وقاتلة ، وال يمکن تصور آالمها ، وقد عانيت شخصيا  منها 

هذا القبر اإلسمنتي الواقف ، وکان ذلك في مقر يوما  في  37إذ سجنوني 

 )أشرف( القريب من بغداد .

 ــ تمثيلية اإلعدام : 7

انو رجوي ـــ رئيس المجلس الوطني للمقاومي ــ بهذا األسلوب  ويقوم سج 

من التعذيب ألولئك السجناء الذين هد دوهم باإلعدام بعد نفاذ جميع مراحل 

تتمثل في نقل السجين إلی ساحة اإلعدام  التعذيب األخری ، وهذه الطريقة

بأمر من مسعود رجوي ، مع تمثيلة الصياح والعربدة وإطالق الرصاص 

العشوائي والشجار المصطنع ، ثم يشد ون عصابة حولک عين السجين 

ويترکونه مقي دا  في الساحة ، حيث تنهال عليه عشرات اإلطالقات من 

ديه ورجليه ، حتی يصل السجين الرصاص يميما  وشماال  وبقرب جسمه وي



إلی حالة من الرعب والفزع وربما السکتة القلبية ، فينهار ، ثم يطلب العفو 

 من الزبانية المجرمين 

 الرابط :

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=04068 . ] 
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 طوزخورماتو 

ا مجزرة طوز توجه جموع منظ مة مجاهدي خلق إلی ] ضحاي

 طوزخورماتو:

اشترکت قطعات من قوات منظ مة مجاهدي خلق اإلرهابية مع قطعات من 

دامي البائد في قمع انتفاضة الشعب العراقي  الجيش العراقي في العهد الص 

هت قوات من معکسر أشرافي نحو جنوب العراق  1991سنة  م ، حيث توج 

طعات اُخری من مجاهدي خلق إلی شمال العراق ، واشترکت ، وتوجهت ق

في المجاوز التي ارتکبتها القوات الصد امية في المدن الکردية في شمال 

العراق ، وعند رجوع هذه القواتن اإلرهابية من منطقة قادر کرم ، 

ووصولها إلی مدينة طوز خورماتو لمهمة إعادة هذه المدينة المحررة إلی 

روا هذه الحکم الصد   ار االنتفاضة األبطال الذين حر  امي الباغي وقمع ثو 

ار طوز  المدينة من ظلم الحکم الصد امي الباغي والمستبد تصدی لها ثو 

خورماتو األشاوس ومنعوها من دخول المدينة ، إال أن  مجاهدي خلق 

المعروفين بالنفاق والدجل والمکر قطعوا للثوار عهدا  بأن همک ال يريدون 

ار وبأهالي المدينة شرا  ، وأن همگ معارضة إيرانية ال عالقة لها بالث و 

بالشأن العراقي وبما يحدث في العراق ، وأن  قواتهم تريد العبور من طوز 

کم ، فصد قهم  30إلی معسکرها في شمال المدينة والذي يبعد عنها حوالي 

ار طوز خورماتو لطيبهم وسجيتهم األصيلة التي ال تعرف الغد ر والمکر ثو 

، فمنحوهم األمان علی أن يعبورا من طوز بسرعة وبدون اصطدام 

 واحتکاک مع أحد من الثوار أو أهالي المدينة حفظا  للدماء .

 المدينة تحت قصف قوات منظ مة مجاهدي خلق اإلرهابية :



عبرت جموع مجاهدي خلق اإلرهابية مدينة طوز بعد تعه دها بعدم 

ض للمدينة، وعند وص ولها جسر طوز خورماتو الواقع في آخر التعر 

المدينة نقض مجاهدو خلق العهد ، فتمرکزت قواتهم في بداية الجسر ، 

ار وعلی  وقصفت المدينة بالدبابات وقذائف الهاون ، وفتحت النار علی الثو 

ل وبشکل عشوائي من مختلف أسلحتها ، فخل ف هذا  المدنيين األبرياء العز 

شرات الشهداء والجرحی من الترکمان في طوز ، الغدر والمکر والنفاق ع

وهدم عشرات البيوت علی ساکنيها ، ثم نصبوا الحواجز والکمائمن في 

الطرق المؤدية إلی المدينة العتقال عشرات المواطنين وتسليمهم إلی 

 مراکز الشرطة ، ومن ثم لمديرية أمن محافظة صالح الدين .

 زخورماتو()هذا المتن مربوط بخريطة مصورة من طو

قوات مجاهدي چخلق کانت راجعة من المنظمة الکردية تسمی )قادر کرم( 

في مهمة قمع انتفاضة أهالي تلک المنظمة ، وعند وصولها مشروع طوز 

ار طوز ، ولم يس  )مدخل مدينة طوز( تصد ی لها ثو 

محوا لمجاهدي خلق العبور من الجسر المقام علی المشروع ، فطلب 

ار طوز األبطال الذين حرروا المدينة عبور قواتهم من مجاهدو خلق من ثو

طوز إلی معسکرها ، وتعهدوا بعدم ضرب المدينة ، ولکن قواتهم تمرکزت 

عند نهاية المدينة وفي بداية جسر طوز المقامک علی نهر آقصوم فقصفت 

 المدينة .

 )هذا المتن مربوط بصورة جسر(

نهر آقصو تمرکزت قوات  هنا في بداية جسر طوز )الطويل( المقام علی

ار وقصفت المدينة ، وارتکبت  منظ مة مجاهدي خلق ، وضربت الثو 

 مجزرة کبيرة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحي .

 ضحايا مجزرة طوز :

خل فت مجزرة طوز التي نفذ تها منظ مة مجاهدي خلق اإلرهابية في طوز 

البيوت ، ونحن خورماتو مجموعة من الشهداء والجرحی ، وهدم عشرات 

نا أحصينا الجميع ،  قمنا باالتصال ببعض عوائل الضحايا ، وال ند عي أنم 



فيرجي من الذين يعرفون شخصا  من الضحايا لم يدرج اسمه إعالمنا عنه 

لتسجيل اسمه في قائمة الشهداء أو الجرحی أو المتضررين في الطبعة 

 القادمة .

لمتضررين ، وأسماء بعض وفيما يلي بعض أسماء الشهداء والجرحی وا

الشهود الذين کانوا في الحدث وعايشوا تفاصيله ، حيث تحد ثوا إلينا عن 

 مشاهداتهم مشکورين .

 أسماء بعض شهداء مجزرة طوزخورماتو:

 _ الشهيد فاضل قنبر جايرلي . 1

د جمعة حمبور . 2  _ الشهيد محم 

د مصطفی . 3  _ الشهيد علي محم 

 . _ الشهيد عباس محمد علي 4

 _ الشهيدة صبرية قمبر سمين . 5

د . 6  _ الشهيد عبد الکريم قادر محم 

 _ الشهيد نبيل عبد الکريم قادر . 7

 _ الشهيد أحمد شاکر . 8

د زين العابدين . 9  _ الشهيدة سورية محم 

 _ الشهيدة أينور حميد مصطفی . 10

 _ الشهيدة سمية زين العابدين . 11

د عباس  12  جايرلي ._ الشهيد علي محم 

 _ الشهيد نبيل نوردين . 13

 _ الشهيد عبدين . 14

 أسماء بعض جرحی مجزرة طوزخورماتو : 



 _ محمود خورشيد سمين . 1

 _ علي حسين علي . 2

 _ نوال أحمد . 3

 _ کلباغة علي محمد . 4

 _ زکية علي محمد زين العابدين . 5

 _ محمد صالح زين العابدين . 6

 _ عباس محمد علي . 7

 نجيب شاکر زين العابدين . _ 8

 _ نجاة شاکر زين العابدين . 9

 _ علي کريم عبد هللا . 10

 _ تقي حميد مطر . 11

 _ حسن کريم عبد هللا . 12

 أسماء بعض المتضررين من القصف :

هنالک عشرات المتضررين من القصف ممن ُهدمت بيوتهم ، ولم نتعرف 

 إال لمجموعة صغيرة منهم وهم :

 ح زين العابدين ._ محمد صال 1

 _ أسعد صادق إبراهيم . 2

 _ صالح صادق جعفر . 3

 _ هاشم قاسمو محمد . 4

ونرجو من المتضررين بالمجزرة االتصال بنا وتقديمک مستمسکاتهم إلينا 

. 



أسماء بعض المعتقلين من أهالي طوز في هذه المجزرة من قبل منظ مة 

 مجاهدي خلق اإلرهابية:

ذه المنظ مة اإلرهابية أقدمتم علی نصب الحواجز أشرنا فيما سبق أن  ه

والکمائن في الطرق المؤدية إلی طوز العتقال المواطنين من أهالي المدينة 

وسجنهم ، ثم تسليمهم للشرطةُ واألجهزة األمنية الصد امية في المحافظة ، 

 ومن هؤالء المعتقلين :

ت . 1  _ عبد الحسين حسن عز 

 ._ عبد هللا خورشيد جاوش  2

 _ جاسم خورشيد جاوش . 3

 _ أحمد جاوش . 4

 _ صباح أحمد جاوش . 5

 _ هاشم نوري مختار . 6

 _ علي هاشم مختار . 7

 _ هيثم هاشم مختار . 8

 _ عمار رضا محمد . 9

 _ نهاد رضا محمد . 10

 _ هاشم قاسم محمد . 11

 _ محمد شکور خورشيد . 12

 _ مصطفی شکور خورشيد . 13

 د ._ حسين علي مجي 14

 _ علي محمد حيدر . 15

 _ ولي محمد حيدر . 16



 _ علي کاظم . 17

 _ حيدر مجيد أمين . 18

 _ تحسين زين العابدين قنبر . 19

 _ عباس إبراهيم قولي . 20

 _ إبراهيم قولي . 21

 _ نهاد عمر عبد هللا . 22

 _ محمد مهدي بي ات . 23

 _ حسن عريان خليل . 24

 _ ألماز نوري . 25

 ان خليل صالح ._ عري 26

ت . 27  _ حسن عز 

 _ حيدر ليالني . 28

وقد توفي عددا  من کبار السن بعد إطالق سراحهم ، نتيجة التعب واإلنهاک 

 الـذي تعرض وا له في المعتقل وهم :

ت ، حيدر ليالني . 2_ عريان خليل صالح ،  1  _ حسن عز 

کل هم من ومن الجدير باللذکر أن  المعتقلين کانوا ثمانينم شخصا  

د  طوزخورماتو ، وقد زو 

 نا السيد محمد صالح زين العابدين بأسمائهم بمقدار ما يتذکر منهم .

 الرابط :

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=04312 . ] 
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 المواقف الدولية

 اإلنسان تدين المنظ مة مراکز الدراسات واألبحاث لحقوق

 وسائل اإلعالم التي تحد ثت عن جرائم مجاهدي خلق

 فتوی مراجع الدين ضد منظ مة مجاهدي خلق اإلرهابية

طلب المثقفين والحقوقيين العراقيين طرد منظ مة مجاهدي خلق وتقديمها 

 للمحاکمة . 

 المواقف الدولية:

نظر کثير من دول العالم منظ مة مجاهدي خلق اإليراني منظ مة إرهابية في 

، وهذه الدول تمنع نشاط هذه المنظ مة علی أراضيها ، النتهاکها حقوق 

اإلنسان ، وارتکابها جرائم کثيرة بحق األبرياء وباعتراف من رئيس هذه 

المنظ مة مسعود رجوي ، حيث أعلن عبر نشراته اإلعالمية عن قتل بداية 

 م . 1988حتی سنة  1982

نظ مة بعد هذا التاريخ في تفجيرات التي أودت بحياة واستمرت هذه الم

 أالالف من األبرياء .

وفي هذا البحث المقتضب نستعرض مواقف بعض دول العالم من هذه 

 المنظ مة اإلرهابية.

 فرنسا :

أدرکت فرنسا وفي وقت مبکر حجم الجرائم التي ارتکبتها منظ مة مجاهدي 

بذريعة معارضة النظام في إيران ،  خلق بحق األبرياء واستهدافها المدنيين

ولذلك طردت الحکومة الفرنسية هذه المنظ مة من أراضيها بعد استضافتها 

م . وعندما هرب قادة هذه المنظ مة بعد سقوط النظام  1981لها سنة 

إلی فرنسا وعلی رأسهم مريم نائبة رجوي وزوجته  2003الصد امي سنة 

لقضائية أمرا  باعتقالهم بتهمة انتهاك وبعض القادة معها ، أصدرت السلطة ا

هذه المنظ مة لحقوق اإلنسان ، وقيامها بجرائم ضد األبرياء والمدنيين ، 

وحيازة أموال غير قانونية ، وتم اعتقالهم ، إال أن  الحکومة الفرنسية 



أفرجت عنهم بعد ذلك ، ألن  ساسة الغرب ال يترددون في التامل مع 

هم فيما إذا اقتضت مصلحتهم السياسية ذلك ، وقد المجرمين وتوفير األمن ل

 تعودنا منهم االزدواجية في التعامل والکيل بالمکيالين والنفاق السياسي .

 وزارة الخارجية األمريکية :

وضعت وزارة الخارجية األمريکية إسم منظ مة مجاهدي خلق في قائمة 

قتها ببعض المنظ مات اإلرهابية . وقد سعت هذه المنظ مة من خالل عال

األعضاء في الکنجرس األمريکي للتأثير علی اإلدارة األمريکية إلزالة 

إسمها عن قائمة المنظ مات اإلرهابية ، إال أن  جهودها لم تثمر ، وقد نشرت 

الخارجية األمريکية تحليال  مفصال  عن نشاطات هذه المنظ مة وانتهاکها 

يال  معمقا  عن ضمور دور لحقوق اإلنسان باألدلة واألرقام ، ونشرت تحل

هذه المنظ مة ونفوذها في الشارع اإليراني ، اعتمادا  علی األکاديميين 

اإليرانيين المعارضيين لنظام الجمهورية اإلسالمية المتواجدين في الدولم 

الغربية والذين يطلقون علی أنفسهم )منفيو آية هللا الخميني( . وقد نشرت 

في مواقعها في اإلنترنيت ، ونشره موقع الخارجية األمريکية تقريرها 

ديدبان نقال  عنها . ونحن سحبنا هذا التقرير من موقع ديدبامن . وهذا 

( صفحة ، ومقدم إلی مجلس النواب في الکنجرس 59التقرير يتکون من )

 وجاء فيه : 1995م ــ  1994األمريکي سنة 

جاهدي خلق في )أکد منفيو أية هللا الخميني علی انحصار نفوذ منظ مة م

الشارع اإليراني ، وأن  ادعاء منظ مة مجاهدي خلق بأنها البديل المعارض 

للنظام اإليراني الحالي ال أساس له من الصحة . ومن هؤالء األکاديميين 

اإليرانيين الذين صرحوا بذلك وأکدوا علی انتهاك هذه المنظ مة اإلنسان في 

 إيران وفي صفوف المنظ مة :

 ن بختياري / أستاذ العلوم السياسية / جامعة مين .ــ د . بهم 1

 ــ د . خسرو شاکري / محرر / األنسکلوبيديا / جامعة کولوجيا . 2

ــ د . روح هللا رومضاني / مدير فسم ولسن للشؤون الخارجية / جامعة  3

 فرجينيا .



ــ د . مهدي نور باکاش / معهد البحوث والدراسات اإلسالمية / هيوستن  4

 ساس .تک /

 ــ د . روي متحده / أستاذ تاريخ / جامعة هافارد . 5

 ــ د . محسن ميالني / أستاذ مشارك العلوم السياسية / فلوريدة. 6

 ــ د . نيکي کيدي / أستاذ العلوم السياسية / جامعة کاليفورنيا . 7

 ــ د . فرهاد کاظيمي / أستاذ العلوم السياسية / جامعة نيويورك ز 8

لي بانو زيزي / أستاذ العلوم االجتماعية والتاريخ اإليراني ــ د . ع 9

 الحديث / جامعة بوسطن .

 ــ د . هادي شمس هيري : إيران تأيمس . 10

وهنالك قائمة طويلة من الباحثين الغربيين المختصين في الشأن اإليراني 

ويؤيدون آراء الباحثين اإليرانيين في هذا الخصوص ، ويؤکدون علی 

 ه المنظ مة اعتمادا  علی مؤسسات مهنية( .جرائم هذ

 راجع موقع ديدبان لإلطالع علی مصادر الموقع .

 السياسة األمريکية والکيل بمکيالين :

إن  اإلدارة األمريکية رغم إدراجها منظ مة مجاهدي خلق في قائمة اإلرهاب 

، ورغم نشرها جرائم هذه المنظ مة في صفوف اإليرانيين والعراقيين وفي 

ق أعضائها المتذمرين من سياسة رجوي ، لم تفعل مع المنظ مات ح

المدرجة أسماؤها في قائمة اإلرهاب في وزارتها الخارجية ، بل هنالك أدلة 

کثيرة علی تأييدها ودعمها لهذه المنظ مة ، وعند سقوط النظام الصد امي 

ت لها األم ن حاصرت القوات األمريکية معکسرات هذه المنظ مة ، ثم وفر 

والبقاء في العراق تحت مسميات قوانين األمم المتحدة ، ولم تکثرت 

بمطالب الشعب العراقي وحکومته المنتخبة والمجلس الوطني العراقي 

وأغلب الکتل السياسية بترحيل منظ مة مجاهدي خلق من العراق ، وتقديم 

قي المجرمين فيها إلی العدالة، الرتکابهم جرائم کثيرة في حق الشعب العرا

. وهذا التعاطي السياسي مع هذه المنظ مة اإلرهابية من قبل األمريکان 



مصداق واضح للکيل بالمکيالين ، وهذه السياسة أحد أهم أجندة اإلدارة 

األمريکية في تعاطيها مع القضايا واألحداث السياسية ، وهذه السياسة دليل 

ما ترفع ذلك علی عدم أکتراث اإلدارة األمريکية بحقوق اإلنسان ، إن  

ُ  ضد خصومها السياسيين ألجل تحقيق أهداف سياسية ومطالع  شعاراَ

 اقتصادية .

 البرلمان الهولندي :

نقلت جريدة الوطن الکويتية عن مصادر إعالمية بأن البرلمان الهولندي 

استجواب کل  من وزيري الخارجية والهجرة العتمادهما علی تقارير 

لبرلمان الهولندي أن وزارة الهجرة منظ مة مجاهدي خلق ، حيث أکد ا

اتخذت قرارات تجاه أعادة الجئين إيرانيين لبالدهم إعتمادا  علی تقارير 

منظ مة مجاهدي خلق اإليرانية ، وال ينبغي للوزارة االعتماد علی تقارير 

 هذه المنظ مة التي أدرجها االتحاد األوربي في قائمة اإلرهاب .

منظ مة مجاهدي خلق التعتمد أيديولوجية وقال البرلمان الهولندي إن  

إسالمية حقيقة ، بل تتخذ أيديولوجية خاصة بها ، تعتمد علی السالح 

 واإلرهاب ، وإن  هولندا تتعامل معها کمنظ مة إرهابية .

 راجع موقع :

Copyright 2004 www.irandidban.com 

 ألمانيا :

مة مجاهدي خلق ، الشرطة األلمانية فتحت تحقيقا  حول فع اليات منظ  

خصوصا  في القضايا المالية ، وأقدم القضاء األلماني وفي خطوات متالحقة 

علی وضع قيود قانونية للتضييق علی فعاليات هذه المنظ مة ، فاضطرت 

أوقفت المنظ مة  2002المنظ مة لوقف فعالياتها في مدينة کلن . وسنة 

اتها في  جميع مدنها . نشاطاتها في عموم ألمانيا ، وأغلقت مقر 

ونشرت الصحف األلمانية عن مسئولين أمنيين أن  منظ مة مجاهدي خلق 

ستبقی تحت المراقبة والنظر لمسيرتها والتحوالت التي قد فيها ، فهي إلی 

 هذه الساعة إرهابية بنظرنا وبنظر البرلمان األوربي .



 اإلتحاد األوربي :

تمبر أعتبر االتحاد . م وبعد أحداث الحادي عشر من سب 2002في سنة 

األوربي منظ مة مجاهدي خلق منظ مة إرهابية ، واعتبر نشاطاتها علی 

األراضي األوربية محظورة ، وأدرج اسمها في قائمة المنظ مات اإلرهابية 

، لتاريخها الطويل في األعمال اإلرهابية ، وانتهاك حقوق اإلنسان . 

 بريطانية :

لبريطانية منظ مة مجاهدي خلق . م اعتبرت الحکومة ا 2001في سنة 

منظ مة إرهابية ، ووضعت اسم المنظ مة في قائمة المنظ مات اإلرهابية ، 

واعتبرت أن وجود هذه المنظ مة في األراضي البريطانية غير قانوني ، 

 ووضعت قيودا  لنشاطاتها اإلعالمية والسياسية .

 موقف الحکومة العراقية من مجاهدي خلق اإلرهابية :

 الحکم العراقي : مجلس

 أصدر مجلس الحکم العراقي بيانا  جاء فيه  :

بالنظر للتأريخ اإلرهابي األسود لمنظ مة مجاهدي خلق اإليراني اإلرهابية ، 

وما قامت به من جرائم بحق شعبنا وجيراننا ، واستنادا  إلی قرارات مجلس 

جلس الحکم الحکم السابقة المتعلقة بمحاربة المنظ مات اإلرهابية ، قرر م

 م ما يلي : 9/12/2003( المنعقدة بتاريخ 65باإلجماع بجلسته االعتيادية )

ـــ طرد عناصر منظ مة مجاهدي خلق اإلرهابية من األراضي العراقية  1

 وخالل فترة أقصاها نهاية العام الحالي .

ــ غلق مقرات منظ مة مجاهدي خلق اإلرهابية ، ومنعهم من ممارسة أي  2

 مغادرتهم . نشاط لحين

ها إلی صندوق تعويضات  3 ــ مصادرة أموال المنظ مة وأسلحتها وضم 

 النظام الفاشي البائد .



ــ لألفراد والمؤسسات العراقية مقاضاة هذه المنظ مة لجرائمها بحق  4

الشعب العراقي ومطالبتها بالتعويض عن ذلك من أموالها داخل العراق 

 وخارجه .

 مجلس الحکم العراقي

 تور العراقي الجديد :الدس

)تلتزم الدولة بمحاربة اإلرهاب بجميع أشکاله وتعمل علی حماية أراضيها 

ا  أو ساحة لنشاطه( . ا  أو ممر   من أن تکون مقر 

 رئيس جمهورية العراق :

ح رئيس جمهورية العراق السيد جالل الطالباني للصحفيين أن  خمسة  )صر 

ات صد ام في  أآلف من منظ مة مجاهدي خلق اإليرانية وا إلی قو  قد انضم 

 معرکة کرکوك ( .

وقد ذکر مصدر إعالمي ــ أيضا  ــ )وول ستريت جورنال( أن  صدام حسين 

أمر رجوي بأن يساعده في إخماد عصيان کردي في شمال العراق . وقال 

عضو سابق في منظ مة مجاهدي خلق أن  مشاکله مع منظ مة مجاهدي خلق 

 م . 1991ية المنظ مة ضد األکراد العراقيين سنة بدأت عندما انتقد عمل

 رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالکي :

ح السيد نوري المالکي ــ وفي مقابالت عديدة ــ بوجوب طرد زمرة  صر 

مجاهدي خلق اإلرهابية من األراضي العراقية ألن  وجودها بتنافي مع 

إلرهابية علی األراضي الدستور العراقي الذي يحضر بقاء المنظ مات ا

 العراقية .

 وقال في مؤتمر صحفي :

)إن  مجلس الوزراء ناقش وجود منظ مة مجاهدي خلق اإلرهابية في 

ل هذه المنظ مة  األراضي العراقية ، وقد مت األجهزة األمنية تقريرا  عن تدخ 

في الشؤون الداخلية العراقية . وقد ات خذ مجلس الوزراء عدة إجراءات 



منع دخول هذه المنظ مة علی خط الوزارات ودوائر الدولة ، ومنعها الزمة ل

 من توزيع بيانات ، وعدم خروجها من المعسکر الذي تقيم فيه ( .

وأشار رئيس الوزراء إلی تشکيل لجنة للنظر في موضوع المنظ مة 

وإعطائها مهلة زمنية التخاذ التدابير الالزمة في إخراج أعضائها والبحث 

 لتي تقبلهم کالجئين .عن الجهة ا

وأکد السيد المالکي : )إن  هذه المنظ مة اإلرهابية دخلت علی خط التناقضات 

والخالفات کأنها منظ مة عراقية ، علما  أنها تعتبر منظ مة إرهابية ووجودها 

 في البلد يتنافي مع الدستور ، وقد اتخذنا إجراءات ( .

تصريحات السيد نوري المالکي  وقد نقلت وسائل اإلعالم العربية والعالمية

 باهتمام بالغ ، ومن هذه الصحف والجرائد :

 ــ جريدة الخليج اإلماراتية : 1

http:LL//www.alkhleej. Ac/ articles/show artoicic.cfm ? 

VuI= 287753 

 ــ شبکة النبأ للمعلومات : 2

http//www.annabaa.org/nbanews/58/150.htm 

 ة :ــ بي بي سي العربي 3

http: /news.bbc.co.uk ./hi/Arabic/mididle –east –

news/newsid- 5198000/5198568.stm 

 ــ إذاعة هولندا العالمية : 4

Http//Arabic . ww.nl/duta/2006/nws/207200618.htm 

 ــ قناة الجزيرة الفضائية : 5

http//www.aljzeera.net/nr/exeres/ce78bd5a-618c-46d3-

abes 



 وقع البوابة :ــ م 6

http//www.albawaba.com/ar/news/25007 

 ـ ميدل إيست أونالين : 7

http/www.meo.tv/tv/?id=39737 

 ــ جريدة الغد األردنية : 8

tp/www.alghad.jo/?news=109172 

 ــ جريدة الشبية : 9

http/www.shabiba.com/nesdetails.asp. 

asp?Nesid=3218988catgid=4 

 عراق :ــ صوت ال 10

 ــ موقع إيران ديدبان : 11
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وجاء فيه : )أعضاء منظ مة مجاهدي خلق اإلرهابية يجتمعون مع فدائيي 

صد ام في معسکر أشرفي ، حيث وجهت منظ مة مجاهدي خلق اإلرهابية 

ام دعوة إلی فدائيي صد ام المخلوع وعددا  من رؤساء العشائر الموالين لصد  

للمشارکة في حفل أقامته المنظ مة في معسکرها أشرف ، وقد ألقی علي 

الشهري ــ أحد أزالم النظام الصد امي البائد ــ کلمة تحريضي ة ضد الحکومة 

العراقية المنتخبة ، ودعا هللا أن يحفظ الزعيمين )صد ام ورجوي( فقاطعه 

 صدام( . المشارکون يالتصفيق والهتاف : )بالروح والدم نفديك يا

إن  معسکر أشرفي أصبح اليوم معقال  ألنصار صد ام حسين وأزالمه ، 

وفلوله ، فهم يجتمعون يوما  فيه ، ويتآمرون ضد الحکومة العراقية الجديدة( 

. 

 وزير الخارجية العراقي :



قال وزير الخارجية العراقي السيد هوشيار زيباري في حوار أجرته معه 

تحاد الوطني الکردستاني علی أعقاب سفره إلی جريدة االتحاد التابعة لإل

 ترکيا :

)إن ه تم  بحث هذه األمور مع المسئولين األتراك بالتفصيل ، أک دنا لهم عزم 

وإصرار الحکومة العراقية علی منع أي نشاط إرهابي يستهدف دول 

الجوار عبر األراضي العراقية ، أي أن نا لن نسمع لحزب العمال 

وم بأي نشاط ضد ترکيا ، کما لن نسمح لمجاهدي خلق الکردستاني أن يق

 بأي نشاط ضد إيران ( .

 وزير النفط العراقي :

نقلت وکالة أرنا لألبناء تصريحا  للسيد حسين الشهرستاني ــ وزير النفط 

 العراقي ــ جاء فيه :

)إن  الحکومة العراقية لن تسمح أبدا  ألي مجموعة بالعمل ضد  الجمهورية 

اإليرانية ، وأقدمت في هذا اإلطار علی حظر نشاطات زمرة  اإلسالمية

 المنافقين في العراق )مجاهدي خلق اإليرانية( (.

 سالم الزوبعي نائب رئيس الوزراء العراقي :

)أکد السيد سالم الزوبعي أن  مجاهدي خلق يسعون للتآمر ضد الشعب 

حتی نهاية العراقي ، وهنالك خط ة کاملة لطرد مجاهدي خلق من العراق 

 السنة الراهنة( .

 شيروان الوائلي وزير األمن الوطني العراقي :

أجرت جريدة الوطن الکويتية حوارا  مع السيد شيروان الوائلي وزير األمن 

الوطني العراقي قال فيه : )إن اإلرهاب يهدد دول اإلقليم ، ولتحقيق األمن 

 الخطر المشترك (. فيها البد من تشکيل منظومة أمنية إقليمية لردع هذا

وأضاف : )استضفت السفير اإليراني في مکتبي لمناقشة هذا الموضوع ، 

ولنا کالم مع الکويتيين إليجاد ورشة عمل متداخلة فيما بيننا لمنع المتسربين 



، وقد بحث رئيس الوزراء ووزير الدفاع هذا الموضوع خالل الجولة 

 اإلقليمية التي قام بها .

أن  منظ مة مجاهدي خلق اإلرهابية تشک ل أهم المواضيع  ومن الجدير بالذکر

التي تطرح في بساط البحث مع الجانب اإليراني ، وتسلل العناصر 

التکفيرية إلی العراق والقادم من السعودية واألردن هو اآلخر من 

المواضيع الساخنة التي بحثها رئيس الوزراء العراقي مع مسئولي هذه 

 الدول ( .

 لعزيز الحکيم االئتالف العراقي الموحد :السيد عبد ا

 نقلت جريدة القدس العربي خبرا  عن السيد الحکيم جاء فيه :

)طلب السيد عبد العزيز الحکيم رئيس اإلئتالف العراقي الموحد الجهات 

المعنية بطرد المنظ مات اإلرهابية المتواجدة في العراق کمنظ مة مجاهدي 

ه المنظ مات في العراق يتنافي مع نص  خلق اإلرهابية ، ألن  وجود هذ

الدستور العراقي ، ودعا الحکومة إلی التعاون األمني اإلقليمي مع دول 

الجوار وتوقيع اتفاقيات أمنية السترداد المجرمين وتبادل المعلومات وضبط 

 الحدود .
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 :السيد محمد مجيد الشيخ سفير العراق في طهران 

أعلن السفير العراقي السيد محمد مجيد الشيخ في إيران أن الحکومة 

العراقية اتخذت إجراءات مشد دة ضد منظ مة مجاهدي خلق اإلرهابية ، 

 وسيتم طرد هذه المنظ مة من العراق قريبا  .

 حيدر العبادي عضو البرلمان العراقي :

عضو البرلمان  نقلت بي بي سي العربية تصريحا  عن السيد حيدر العبادي

 العراقي وعضو في اإلئتالف العراقي الموحد جاء فيه :

)إن المعلومات توفرت لدی المخابرات العراقية بأن الجماعة )مجاهدي 

خلق( تجمع معلومات عن شخصيات عراقية ، وات هم العبادي الجماعة بأنها 



بعد تقوم بتمرير تلك المعلومات لمجاعات إرهايبة . جاءت هذه التصريحات 

اتهام رئيس الوزراء العراقي المعارضة اإليرانية الرئيسسية التي تتخذ من 

ح إلی أن ها قد تواجه الطرد ( .  العراق مقرا  لها بالتدخل في شؤون بالده ولم 

وقال المالکي في مؤتمر صحفي إن جماعة مجاهدي خلق أصبحت تتدخل 

 ق .بشکل کبير في القضايا السياسية واالجتماعية في العرا

 مراکز الدراسات واألبحاث لحقوق اإلنسان تدين المنظ مة :

أصدرت مراکز الدراسات واألبحاث التابعة لمنظ مات حقوق اإلنسان 

لت منظ مة مجاهدي خلق مسئولية األعمال  مجموعة من البيانات حم 

اإلرهابية التي أوقعت ضحايا في صفوف األبرياء والمدنيين استنادا  إلی 

مة نفسها ، وقد جاء في تلك البيانات أن  منظ مة مجاهدي خلق مصادر المنظ  

تد عي في منشوراتها الموزعة في الدول الغربية أنها ال تستهدف المدنيين ، 

إال أن  تصريحات المسئولين في المنظ مة وکذلك اإلذاعة التابعة لها تؤکد 

ن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين في عمليات منظ مة مجاهدي خلق ، وم

 تلك التصريحات والبيانات ما يلي :

م )انتصار مجاهدي خلق في  20/8/1992ــ أعلنت إذاعة المنظ مة في  1

مدينة کوداشت بإقليم لورستان ، وقد ألقوا قنبلة علی مترل نائب ما يسمی 

مجلس النظام ، وأحدثوا أضرارا  فيه ، أ لقيت القنبلة بجانب البيت لتحذيره 

. ومعلوم أن  النائب منتخب من قبل الشعب وهو من مواصلة جرائمه ( 

 مدني واستهدافه استهداف للمدنيين .

حت منظ مة مجاهدي خلق عن  1992تشرين األول  12ــ وفي  2 م صر 

مسئوليتها عن التفجيرات التي استهدفت ضريح أية هللا الخميني ، حيث 

آالف انفجرت قنبلتان من مجموع ثالث قنابل ، والضريح يزوره يوما  

 اإليرانيين من المدنيين .

م أعلنت إذاعة )صوت المجاهد( التابعة  1992تشرين األول  26ــ في  3

لمنظ مة مجاهدي خلق عن مسئولية المنظ مة عن تفجير مقر  محل ي لحرس 

الثورة في مدينة قصر فيروزي ، وأذاعت تعليقا  لمريم رجوي علی العملية 



هناها جاء فيه : )في الوقت الذي مازال  العدو يترن ح من الضربة التي وج 

إليه قبل أيام قليلة ــ تقصد تفجيرات ضريح أية هللا الخميني المزار من قبل 

 المدنيين ــ تلقی ضربة نارية اُخری( .

 وقد أکدت مريم عن استهداف المنظ مة ضريح آية هللا الخميني .

ها للمصافي أعلنت منظ مة مجاهدي خلق عن تفجير 1993ــ في حزيران  4

النفطية ومنشآت اُخری في جنوب وغرب إيران . ومن المعلوم أن المنشآت 

ال مدنيون أبريا بکافحون  النفطية والتجارية غير عسکرية ،و يعمل فيها عم 

 ويجاهدون من أجل توفير لقمة العيش لعوائلهم .

م أعلنت المنظ مة عن تفجيرها لمحطة الوقود في  13/10/1992ــ في  5

اق والمدنيون .مدين  ة قم ، ومحطة الوقود يجتمع فيها السو 

م أعلنت المنظ مة عن تنفيذها مجموعة من العمليات  18/3/1994ــ في  6

في إيران ، وقد أطلقت عليها عمليات المالحم البطولية ، وشرحت 

بالتفصيل أن هذه العمليات استهدفت المدنيين والسيارات في الطرق 

حکومية والمحالت التجارية والشعبية والبيوت السکنية السريعة والبنايات ال

 في مختلف مدن إيران .

 للحصول علی هذه المعلومات بشکل أوسع راجع الموقع :

http://www.irandidban.com/pnint?ID=08024  

خالصة بيانات منظ مة الصليب األحمر الدولي في انتهاکات منظ مة 

 مجاهدي خلق اإلرهابية :

بيانات منظ مات حقوق اإلنسان في خصوص انتهاکات يمکن تلخيص 

 منظ مة مجاهدي خلق في الفقرات التالية:

ــ صنعت منظ مة مجاهدي خلق من رجوي ومريم قيادة صنمية أشبه  1

بالقيادة االستالينية بحيث ال يمکن أن تخطئ ، وتمنع قيادة هذه المنظ مة 

بتسطيح وتغفيل عقول أعضاء  أعضائها توجيه النقد إليها منعا  باتا  ، وتقوم

 المنظ مة عن حالة هذه القيادة .



ورا من سياسة المنظ مة  2 ــ القمع النفسي والجسدي لألعضاء الذين تذم 

وأرادوا االستقالة منها أو انتقادها . وقد نشرت منظ مة حقوق اإلنسان 

عشرات الحاالت من التعذيب والتنکيل والقتل لمثل هذه الحاالت في 

 ت المنظ مة .معکسرا

ــ الطالق الجبري ألعضاء المنظ مة الذين تقل  درجاتهم الحزبية عن  3

درجات زوجاتهم ليتزوجهن فيما بعد األعضاء الذين طل قوا زوجاتهم االتي 

تقل  درجاتهن عن درجات أزواجهن . وقد أخذ مسعود رجوي بنفسه خواتم 

ين قضوا عمرا  في الزواج من أعضاء منظ مته ، وتم تطليق األزواج الذ

البيت الزوجي باألمر الحزبي ، وهذه سابقة غريبة ال توجد في تاريخ أي 

حزب سياسي . وأمر مسعود رجوي مساعده بطالق زوجته مريم ، ثم 

تزوجها هو ، ثم أمر أمرا  حزبيا  صارما  بطالق األزواج المشار إليه 

 للتغطية عل فعله .

سنوات من الطالق والزواج الجبري ــ الطالق الجبري مرة ثانية بعد  4

 األول .

وقد کان ذلك بعد هزيمة قوات منظ مة في المعرکة مع الجيش اإليراني سنة 

م . وهذه المرة طالق فقط وال يتبعه زواج آخر ، وقد عزلوا األطفال  1988

عن اآلباء واألمهات المطل قات في معسکرات اُخری ليبقی والء األعضاء 

 بعيدا  عن الحب العائلي وحب األطفال والزوجة .لمسعود ومريم فقط 

ــ فرضت المنظ مة الطاعة العمياء لألوامر الحزبية الصادرة عن قيادة  5

رجوي ومريم ، ومنعت الممارسة الديمقراطية واحترام الرأي والرأي 

 اآلخر في األجواء الحزبية .

مهورية في ــ عي ن مجلس المقاومة التابع للمنظ مة مريم و رئيسة للج 6

إيران بعد تغيير النظام ، وهذا اإلجراء يعد ضربا  للديمقراطية ورأي 

 الشعب .

 ــ العمليات اإلرهابية التي تنف ذها المنظ مة تحصد أرواح األبرياء 7

 والمدنيين.



ــ تفرض المنظ مة قوانين صارمة األعضاء المنظ مة تحد  من حريتهم  8

ارجي ، وتمنع من اإلطالع علی الصحف وتمنع من انفتاحهم علی العالم الخ

 الخارجية ما عدا صحف ونشريات المنظ مة .

ــ تعتدي المنظ مة علی حقوق األطفال وذلك بحرمانهم من أمهاتهم وآبائهم  9

األعضاء في المنظ مة ، حيث تم فصلهم عن والديهم بالطالق الجبري ، 

ظ مة األطفال وعزلهم في معسکرات خاصة بهم ، وبهذا العمل حرمت المن

عن عاطفة األبوين الالزمة في تربية الطفل وبناء شخصيته . وهذا األمر 

يعد  خرقا  فاضحا  للقوانين المدنية العالمية التي تکلفت ضمان حقوق الطفل ، 

ومن تلك حق الطفل في التمتع بحنان األبوين والعيش معهما ، فالتفريق 

 يا  .بينهم وبين آبائهم يعد عمال  وحشيا  وقاس

إن  هذه المعلومات عبارة عن خالصة لمجموعة بيانات منظ مات حقوق 

اإلنسان العالمية في خصوص انتهاك منظ مة مجاهدي خلق لحقوق اإلنسان 

وارتکابها جرائم کثيرة بحث األبرياء والمدنيين في إيران والعراق وفي 

 حق أعضائها وأطفالهم .

 مقراطية :ــ منظ مة مجاهدي خلق ال تؤمن بالدي 10

وقد جاء في بعض الصحف الغربية أن   منظ مة مجاهدي خلق ال تؤمن 

بالديمقراطية وال بحرية الرأي ، وأن  هذه المنظ مة تريد االستيالء علی 

 السلطة ، وإذا وصلت إلی السلطة .

بالقوة فإنها ستشکل حکومة دکتاتورية ، ألن  سجل هذه المنظ مة حافل 

وقانون المنظ مة في حق أعضائها خير شاهد علی  باألعمال الدکتاتورية ،

ذلك . واصطالح الديمقراطية التي نقرئها في أدبياتها هو غطاء لتحسين 

صورتها وکسب المزيد من المتعاطفين ، فالقراءة الدقيقة ألدبيات هذه 

المنظ مة وسجلها في حقوق اإلنسان يؤک د لنا بأن   هذه المنظ مة ال تؤمن 

ف الديني  بالديمقراطية ، ألن  فکرها اإلستراتيجي مزيج من التطر 

والمارکسية ، ورجوي ومريم يديران المنظ مة باالستبداد والدکتاتورية . 

وتدعو الصحف الغربية ومراکز الدراسات واألبحاث الغربية الدول الداعية 

لمنظ مة مجاهدي خلق إلی قطع دعمها عنها ، فإن ها ال تؤمن بالديمقراطية ، 



استلمت القدرة في إيران فإن ها سوف تشکل حکومة ديکتاتورية ، وأن وإذا 

هذه المنظ مة لم تستطيع إثبات بمبادئ الديمقراطية واحترامها لحقوق 

 اإلنسان في مسيرتها العملية .

 الرابط :

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=04071  . ] 
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يفة نيويورك تايمز األمريكية، هجوما  الذعا  على جماعة منظمة شنت صح

مجاهدي خلق اإليرانية المتورطة بعمليات إرهابية مختلفة، واصفة إياها 

بـ"الجماعة المتطرفة" التي كان يمولها الرئيس العراقي السابق صدام 

 .حسين

ربعاء، وقالت الصحيفة في تقرير موسع لها نشره موقع "درج" اللبناني، األ

وتابعه موقع "أشرف نيوز"، إن "منظمة مجاهدي خلق اإليرانية هي 

جماعة متطرفة يمولها صدام حسين )الرئيس العراقي السابق(، وقد أنشأت 

منظمة مجاهدي خلق معسكرا  شاسعا  في العراق، حيث سادت األجواء 

الطائفية، وتم حظر األزواج وطلب من األعضاء تسجيل أفكارهم الجنسية 

 ."ي دفاتر المالحظات الخاصةف

وأضافت الصحيفة األمريكية إن "المجموعة )مجاهدي خلق اإليرانية( شن ت 

 أشرف نيوز [ . – ."عبر الحدود حملة اغتياالت وهجمات إرهابية

 

 العراق زمن صدام حسين  بالتفصيل :   

 ] صدام کان يمول منظمة مجاهدي خلق 

ام حسين كان واحدا  من ممولين وفقا لوثائق الخارجية االمريكية صد 

)منظمة مجاهدي خلق( ، و وفر لها األسلحة والنقود البالغ بمئات الماليين 

من الدوالرات. مكاتب مجاهدي خلق في أوروبا وأمريكا الشمالية و الشرق 

األوسط وأستراليا هي المسؤولة عن جمع التبرعات من القطاع الخاص وال 

 سيما المدنيين المغتربين. 

در مؤخرا تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال وذكر التقرير بأن  ص

الهجوم الوحيد الرئيسي لجيش التحرير الوطني )الجناح العسكري لمنظمة 

، مباشرة بعد 1991خلق االرهابية( في السنوات الست  الماضية جاء في 

حرب الخليج ، عندما أمر الرئيس العراقي السابق صدام حسين رجوي 

 في اخماد انتفاضة االکراد في شمال العراق .المساعدة 

صدام حسين كان واحدا من الممولين الرئيسيين للمنظمة ، و وفر لها 

 األسلحة والنقود البالغ بمئات الماليين من الدوالرات. 



مجاهدي خلق هاجموا بشدة على مدن جلوالء وخانقين في كردستان العراق 

د الحركات الشعبية في المدن : بينما كان عندهم إشتراك نشيط في قي

 . 1991الجنوبية العراق أثناء أحداث 

هذه المجموعة والمخابرات العراقية لهما تعاون وثيق بکل األنواع فيما 

 يتعلق باألحداث الجارية في ايران. 

وفيق السامرائي رئيس جهاز المخابرات العسکري آنذاک يقول: أتذكر 

لرجوي. هذا كان قبل احتالل  دينارا 20.000،000اعطي من الصندوق 

دوالر  8000.000. في ذلك الوقت ، تلقی رجوي 1990الكويت في عام 

 على األقل. 

كما تلقى مبالغ من العمالت األجنبية لتغطية نشاطات دعاية المجموعة في 

أوروبا. رجوي كان عنده موارد المالية أخرى أيضا ، مثل المبالغ التي تم 

ة. هذه االموال كانت مخصصة الستكمال جمعها من أعضاء المجموع

 اإلمدادات العسكرية. 

دعم النظام العراقي أجهزة منظمة خلق دائما   بأالسلحة و الدبابات و 

 مدفعيات ثقيلة و حتی سالح السفن.

النظام العراقي تؤيد دائما المعدات مع منظمة مجاهدي خلق من األسلحة 

الح السفن. تتمتع منظمة خلق بالدعم والدبابات والمدفعية الثقيلة ، وحتى الس

اللوجستيكي أيضا من دائرة المخابرات العراقية لعبور الحدود اإليرانية 

 وشن عمليات عسكرية.

 الرابط :

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=02696 . ] 

 

 ] وثيقة تظهر تسول مجاهدي خلق من صدام - أ 



  

تسکن العراق زورا   ألکثر من ثالثة  منظمة مجاهدي خلق اإلرهابية التي

عقود، حصلت علی حجما   هائال   من الدعم المالي و العسکري و التسليحي 

من حزب البعث الصدامي و لکنها بعد سقوط النظام البائد کانت تنفي دوما   

تلقيها الدعم من النظام العراقي بالرغم من ان هناک حجما   کبيرا من 

ف ادعاء المنظمة و حقيقة مليارات الدوالرات التي الوثائق التي تکشف زي

 انفقها صدام لهذه العصابة اإلجرامية.

فيما يلي وثيقة وهي عبارة عن رسالة سرية کتبتها المنظمة إلی حزب 

 البعث و تقدم فيها قائمة من طلباتها العسکرية :

 الرابط :

www.habilian.com/view-ar.asp?ID=04282. ] 

  

  تمويل منظمة خلق اإلرهابية من قبل صدام  ( تفاصيل عنب)



في هذا التقرير المفصل نتطرق إلی تمويل منظمة ممجاهدي خلق من قبل 

حزب البعث المنحل . هذا المساعدات شملت کافة المجاالت العسکرية و 

المالية. حتی المعسکرات التي تتواجد فيها منظمة خلق أهديت من قبل 

نشير ايضا إلی المبالغ التي تسلمتها منظمة صدام حسين. في هذا التقرير 

 خلق في برنامج النفط مقابل الغذاء.

الحجم الکبير من هذه المساعدات کان في القطاع العسکري حيث استخدمت 

منظمة خلق جميع المعدات و االجهزة ضد الشعب العراقي من الشمال الی 

 الجنوب.

 معسكرات منّظمة مجاهدی خلق وجيش التحرير الوطنی

إلی اآلن أي خالل السبعة وعشرين عاما  الماضية اتخذ   1981منذ عام 

مجاهدي خلق العراق مرکزا  أساسيا  الستقرارهم وتواجدهم ، وبعد سقوط 

عنصر في معسکر  3400صدام تجمع مجاهدي خلق والذين کان عددهم 

 أشرف الواقع في محافظة ديالي بالقرب من مدينة الخالص .

المنظ مة وآمنَّ لها الدعم مدةَ ثالث  وعشرين سنة من وقد استضاف صدام 

أصل مجموع عمرها في العراق وهو سبُع وعشرون سنة وخالل هذه المدة 

ادعی مجاهدي خلق أن هم کانوا يريدون أثني عشر معسکرا  ، ولکن  عدد 

ات المنظ مة کان أکثر من ذلك ونحن سنورد ونذکر في  معسکرات  ومقر 

ات  هذه الوثيقة أسماء عدد من المراکز التي کانت تعتبرها المنظ مة مقر 

ات کانت تقع ضمن ثکنات ومعسکرات  رسمية ومستقلة  لها ، وهذه المقر 

الجيش العراقي ، وباستثناء بعض األبنية في بغداد فإن  جميع معسکرات 

ا للجيش العراقي أو للحرس  مجاهدي خلق کانت علی أرض تابعة إم 

 ُر إلی عدد  منها :الجمهوري ، وهنا سنشي

 ــ معسکر ذاکري : 1

هذا المعسکر في الحقيقة هو مرکز قيادة الفيلق الثاني في جيش صدام ، 

وبعد سقوط صدام سيطَر مجاهدي خلق علی هذا المعسکر ، ولکن تواجدهم 

 1987فيه کان منذ العام 



 ــ معسکر همايون : 2

يش صدام . بالقرب من يقع في وسط محل اسقرار وقيادة الفيلق الرابع في ج

ا عمليات الدخول والخروج من  مدينة العمارة من جهة البصرة ، أم 

المعسکر فکانت تحت سيطرة عناصر حفظ النظام والحراسة في الفيلق 

 الرابع .

 ــ معسکر حبيب : 3

ا  لبعض قوات صد ام في جنوب العراق .  بقع في البصرة وکان أيضا  مقر 

ات القيادة  4  لمسعود ومريم رجوي :ــ آخر مقر 

يقع هذا المقر  علی بعد مئة وعشرين کيلومترا  من بغداد من جهة الرمادي ، 

في السابق کان قصرا  ألحد أبناء صد ام والذي قام شخصيا  بتسليمه إلی 

 رجوي .

 ــ معسکري سردار ورضا بطي : 5

يقع هذان المعسکران في أطراف کرکوك وکانت المنظ مة قد استلمتها من 

 الحرس الجمهوري .

 ــ معسکر ربس : 6

يقع أيضا  في أطراف کرکوك قدمه الجيش العراقي لمجاهدي خلق ، وقد 

کان هذا المعسکر لفترة  من الزمن موقعا  إلخفاء أسلحة مجاهدي خلق الثقيلة 

 وکذلك إلخفاء األسری والمنشقين عن المنظ مة .

 ــ معسکر الکوت : 7

 کان سابقا  إحدی تکنات الجيش العراقي . يقع في أطراف مدينة الکوت ،

 ــ معسکر خانقين : 8

تکنة عسکرية شبيهة بمعسکرات سردار والضا بطي ، يقع بالقرب من 

 مدينة خانقين کان يتبع لقوات الحرس الجمهوري .



 ــ معسکر البديع : 9

سل َم الحرس المجهوري هذا المعسکر لمجاهدي خلق بتوجيه من المخابرات 

 . العراقية

 ــ معسکر جلوالء: 10

 تابع  للجيش العراقي الذي وضع قسما  منه تيحت تصرف مجاهدي خلق .

 ــ معسکر موزرمي : 11

يقع في مدينة العمارة ، کان تابعا  للفيلق الرابع في جيش صدام ومن تمَّ تمَّ 

 تسليمه بشکل  کامل لمجاهدي خلق .

ات الواقعة في المدن و 12 عددها أکثر من خمسة ــ المعسکرات والمقر 

ا  :  عشر مقر 

ات في أراضي العراق من أقصی شماله إلی أقصی جنوبه ،  تنشر هذه المقر 

وقد حصل عليها العراقيون من قبل مسؤولين وشخصيات بارزة وأحيانا  من 

قبل شخصيات عسکرية مهمة ، وکان يدفع مجاهدي خلق إجازات مقابل 

ات وکان لدفع يتم عن ط ريق المخابرات الصدامي ة ، وقد بعض هذه المقر 

ات  ات في قوائم مجاهدي خلق علی أن ها مقر  وردت أسماء لبعض هذه المقر 

ات باقر زاده ولضابطي في بغداد ، و جالل  موجودة في بغداد من مثل مقر 

 زاده و ....

ات التي کان کل منها في بناء  واحد وکانت في مدن  باإلضافة إلی المقر 

ك وأيضا  المستودعات والمخازن وأماکن اختباء واختفاء السليمانية وکرکو

 مجاهدي خلق والتي لم تذکر في اإلحصاء السابق .

ات الموجودة علی الحدود مع األردن : 13  ــ المعسکر والمقر 

ات لمجاهدي خلق ألجل تسهيل  قامت عناصر أمن صدام بتقديم هذه المقر 

 حرکتهم من وإلی األردن .

 محسن :ــ معسکر سعيد  14



قدمه الحرس المجهوري للمجاهدون وکان ذلك بتوصية من المخابرات 

 العراقية .

 ــ معسکر حنيف : 15

أيضا  قدمه الحرس الجمهوري لمجاهدي خلق بتوصية من المخابرات 

 العراقية .

 ــ معسکر أشرف : 16

وضع الحرس المجهوري هذا المعسکر تحت تصرف  1986في العام 

صر األمر في البداية علی جزء  صغير منه ومن تَم  تَم  مجاهدي خلق وقد اقت

تسليم کامل أرض المعسکر لمجاهدي خلق ولکن وحتی يوم سقوط صدام 

کان هناك جزء من معسکر أشرف مخصص لحضور وإسکان قوات من 

 جيش صدام .

 وسائط النقل في منّظمة مجاهدي خلق :

فدائيي خلق  ومع تشکيل تنظيم 1986وحتی العام  1982منذ العام 

)البيشمرکه( في کردستان العراق وإيران کان مجاهدي خلق يقومون 

بعمليات نقل األفراد والسالح ولذخائر عن طريق شراء أو استئجار عدد من 

البغال والحمير بعد حرب )آالن( وانسحاب قوات الحزب الديمقراطي 

قام الکردستاني اإليراني إلی الشرايط الحدودي مع کردستان العراق 

اتهم إلی مناطق  « نالباريس»و « ماوت»و « کالله»مجاهدي خلق بنقل مقر 

فقد کان مجاهدي خلق وإلی هذا الزمان يعملون تحت حماية « رانيه»و 

 وغطاء الحزب الديمقراطي الکردستاني .

في هذه أأليام وبسبب طول الحدود أقدمت المنظ مة علی شراء سيارتي جيب 

يمن األهالي  72رة شفروليه بيك آب موديل ، وسيا 76لندکروز موديل 

ألکراد في المنطقة ، وبسبب ازدياد عدد المواقع الحدودية للمنظ مة 

وامتدادها إلی السليمانية وکرکوك باإلضافة إلی الحاجة المتزايده لنقل 

عناصر الفدائيين )البيشمرکه( إلی مناطق العمليات ونقل مسؤولي التنظيم 

ع ضباط المخابرات العراقية کل  ذلك دفع المنظ مة إلی إلی مواقع اللقاءات م



رفع عدد ما تملکه من سيارات إلی ثماني عشرة سيارة ، وکانت هذه 

السيارات من أنواع مختلفة من مثل : جيب لندکروز وبيك آب شفروليه 

ولندکروز استشن وبعض السيارات العسکرية التي غنمتها المنظ مة في 

و سيارات  106ت جيب أمريکيية حاملة للرشاش عملياتها ومنها سيارا

جيب واز روسية وبعد مدة  أحنيف إلی مرآب مجاهدي خلق سيارة شخص 

 زنة عشرة طن .

ا معسکرات مجاهدي خلق في هذه المرحلة فکانت عبارة عن : جليلي ،  أم 

ترين ، المنصوري ، مقدم في منطقة کالله وماوت ، ومرکز إذاعة صوت 

ال المطلقة علی السليمانية ومعسکر أبراري و ... في المجاهد في الجب

السليمانية باإلضافة إلی معسکرين في رانية واثنين آخرين في نالباريس 

ومنطقة بنجوين الحدودية وبنائين صغيرين في کرکوك تابعين إلذاعة 

صوت المجاهد ولفرع اإلمداد في المنظ مة ، وقد کان عدد فدائيي التنظيم 

 ( عنصرا  .480ثمانين )آنذاك آربعة و

ازداد عدد ما تملکه المنظ مة من آليات  للنقل وکان  1986ولکن ومنذ العام 

ذلك بسبب إنشاء معسکرات جديدة کسردار والضابطي وإنشاء مقر لتدريب 

مجاهدي خلق علی حرب العصابات في المدن وکان مقرهُ السليمانية وبعدها 

حسن والحنيف وعدد من في کرکوك وکذلك إنشاء معسکرات سعيد م

المواقع الحدودية ألخری بالقرب من الکوت والعمارة وخانقين ومن 

األسباب الُخری أيضا  لتضخم أسطول النقل لدي مجاهدي خلق هو ارتفاع 

معدل عمليات الفدائيين )البيشمرکه( المرکزة والتي کان أکبرها في منطقة 

 1986فترة ما بين عام بيرانشهر الحدودية فوصل عدد آليات النقل في ال

وإلی ما قبل تأسيس جيش التحرير إلی مئة وعشرين سيارة ؛ تشمل أنواع 

سيارات الجيب من طراز لندکروز والحافالت الصغيرة وسيارات جيب 

 واز الروسية و ...

وإلی ذلك الزمان فإن قسما  من سيارات لندکروز قد ت م شراؤها من األردن 

عة من سيارات لندکروز جيب ذات المحرك ، کما حصلت المنظ مة علی دف

ف ، هذه الدفنه من السيارات کانت محملة علی ظهر سفينة يابانية وکان  2

من المقرر أن توصلها إلی الجمهورية اإلسالمية في إيران ولکن وعن 



طريق القرضة وتزوير المستندات أفرغت السفينة حمولتها في مکان  آخر 

 يارات .واستولت المنظ مة علی ضد الس

کما قامت المنظ مة بشراء حافالت صغيرة وسيارات اُخری من األردن 

والعراق وکان لديها عدد من سيارات وازوکاز العسکرية الروسية والتي 

استولت علی بعضها في أثناء العمليات وحصلت علی بعضها آلخر کهدايا 

 من صدام حسين .

قي قادة التنظيم في بعد مجيء مسعود ومريم رجوي إلی العراق ومجیء با

ونقل کل أنصار و أتباع مجاهدي خلق من کافة نقاط العالم إلی  1986العام 

تمرکزت کل قوات  1987العراق ومن ثم تأسيس جيش التحرير في العام 

مجاهدي خلق في معسکر أشرف وإلی ذلك لوقت لم يکن لدی مجاهدي 

نشأ خرع النقل خلق نظام مختص بالنقل ، ولکن بعد تأسيس جيش التحرير أ

کجزء من مرکز الدعم واإلمداد الخاص بجيش التحرير وبعدها أصبح أکثر 

تنظيما  وأصبح هيئة خاصة داعمة للوحدات القتالية وبعد عمليات 

)جلجراغ( و)فروغ جاويدان( وبالتأسيس لما في جيش صدام أصبح للنقل 

 إدارة خاصة بإسم إدارة النقل والصيانة .

 عمليات جلجراغ

ما قبل عمليات جلجراغ کان التنظيم يوجه نقصا  حادا  في عدد السيارات إلی 

العسکرية وکان بحاجة ماس ة لسيارات اإلسعاف والسيارات الحاملة 

للکاتيوشا من العيار الصغير ، وإلی سيارات البيك آب الحاملة للرشاش 

من ، لذا وقبل اُسبوع واحد من بدأ العمليات وصلت عدة کتائب مقاتلة  106

جيش صدام إلی المعسکر محملة بکميات کبيرة من العتاد الحربي 

والسيارات ؛ وسل مت هذه الکتائب کل ما کانت تحمله إلی مجاهدي خلق 

وعادت خالية إلی ثکناتها ، وبناء  عليه فإن  منظ مة مجاهدي خلق وقبيل بدء 

وسيارات  106سياسة حاملة للرشاش  100عمليات )جلجراغ( تسل مت 

ة لراجمات الکاتيوشا الصغيرة ، فبعد نجاح مجاهدي خلق في عمليات حامل

)افتاب( )الشعاع( وبعد لقاء رجوي وصدام وضعت المخابرات العراقية کل 



إمکاناتها في خدمة مجاهدي خلق يوعملت بکل قوة علی نصرة ومساعدة 

 مجاهدي خلق في عمليات )جلجراغ( .

 بدي( .ــ عمليات )فروغ جاويدان( أي )الوهج األ

بعد أن نجح مجاهدي خلق في عدة عمليات وهي : أفتاب ، جلجراغ 

واستغرقت هذه العمليات ثالثة شهور ، ونجاح مجاهدي خلق فيها أدی إلی 

شعورهم بالغرور ، فشرعوا باإلعداد لعمليات جديدة وکبيرة من دون 

يقوموا بدراسة عسکرية سياسية دقيقة للعمليات السابقة وظروفها ، لقد 

أرادوا أن يعد وا للعملية الجديدة ألکبر خالل شهر واحد  فقط وکانت عملية 

تأمين السيارات العسکرية والشخصية أحد أهم هذه االستعدادات عمل أفراد 

التنظيم في معسکر أشرف ولمدة شهر کامل بعد عمليات جلجراغ( بدون 

لمون ألربع توقف ، لقد کانوا يعلمون ليال  ونهارا  وکان أکثر العناصر يع

وعشرين ساعة متواصلة خالل هذه المدة حصلت ثالثة لقاءات بين مسعود 

رجوي وصدام . وفي هذه اللقاءات عرضت المنظ مة کامل احتياجاتها من 

العتاد فوعد صدام بتأمين أکثرها ، تحول معسکر أشرف والمنطقة المحيطة 

ات المصفحة به إلی منطقة  لتحويل واستالم األسلحة والذخائر والسيار

والعادية ، بعدها انتقل لواء مشاة في الجيش العراقي بکامل إمکانيه إلی 

المعسکر أشرف ، وخالل عشرة أيام قام هذا اللواء بتسليم کامل أسلحته 

ومعداته وآلياته لمجاهدي خلق ، وألجل استالم هذه الکمية الکبيرة من 

هدي خلق علی مدار األسلحة والعتاد عملت هئية اإلمداد اللوجستي لمجا

أربع وعشرين ساعة لتتمکن من استالم کامل المعدات وألسلحة من الجيش 

 العراقي ومن تمَّ تسليمها إلی کتائب مجاهدي خلق المقتاتلة .

 ــ السيارات المقدمة من صدام حسين ألجل دعم عمليات )فروغ جاويدان( :

الشاحنات قطعة من ناقالت الجنود والسيارات و 100ــ ما يقرب من 

 وصهاريج الوقود من نوع آيفا.

 ــ عشرين سيارة إسعاف .

 ــ أربعين سيارة حاملة لراجمات الصواريخ کاتيوشا حجم صغير.



 ــ خمسين سيارة جيب واز روسية .

 ــ مئة ناقلة للجند من نوع آيفا جديدة وکيلو متر اج صفر .

 ين .ــ شاحنات حمل الذخائر مع سائقيها من المواطنين المحلي

ــ باإلضافة إلی ما سبق فقد أقمدمت المنظ مة وبواسطة المخابرات العراقية 

علی شراء أربعين سيارة بيك آب ذات کبين واحد وکبينين من بغداد ورکبت 

 م . م . 5/14عليها جميعا  المضادات الجوية ثنائية البطانة عياد 

ة من جيش صدام ــ في النهاية بدأ مجاهدي خلق المدججون باألسلحة المقدم

عمليات )فروغ جاويدان( وکانت نقطة اإلنطالق من شرايط خانقين 

الحدودي ، استمرت هذه العمليات ألربعة أيام ، حصلت فيها مواجهات 

واسعة وعنيفة ، احتل مجاهدي خلق بداية  مدينتين حدوديتين ولکن العمليات 

جاهدي خلق توقفت في مضيق )جاد زبر( وانتهت بهزيمة قاسية ومؤلمة لم

 خسروا فيها خسمة وسبعين بالمئة من تمادهم الحربي .

 الرابط :

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=03310 

 : ( تفاصيل عن تمويل منظمة خلق اإلرهابية من قبل صدام ج)

 السيارات المهداة من صدام حسين إلی رجوي 

مجاهدي خلق  بعد حرب الکويت اتخذ قرار في العراق بأن تصل قدرات

وحجم قواتهم إلی قدرة وحجم فرقة مشاة في جيش صدام ، لذا فقد سعی 

جيش التحرير إلی إعادة تنظيم نفسه بحيث يصبح شبيها  أکثر بالجيش 

التقليدي النظامي وسعی إلی أن يمتلك القدرة القتالية التي تمتلکها فرقة مشاة 

 عراقية .

سنعرج علی ذکر اآلليات التي  وقبل أن نعرض السيارات المهداة من صدام

کانت تشکل العمود الفقري في أسطول النقل عند مجاهدي خلق ، وهذه 

 اآلليات هي :



 ــ آيفا خسمة طن صنع ألمانيا الشرقية .

 ــ سيارات جيب واز نصف طن صنع روسية .

 طن من نوع فاون صنع ألمانيا . 60إلی  30ــ حاملة دبابات من 

م . م داك مطراز آپراال  122جمة صواريخ الکايتوشا ــ العربة الحاملة لرا

 صنع روامانيا . 40

 طن . 5ــ شاحنات مرسيدس 

 إلی طن . 5ــ شاحنات اسکانيا 

ــ ولکن مع تدفق هدايا ومساعدات صدام للمجاهدين والتي شملت الدبابات 

والمورعات الثقيلة وفوق الثقيلة لم يتمکن اسطول النقل لدی المجاهدين من 

ل کل هذه األعتدة إلی مناطق العمليات وبناء  عليه قام صدام بإهداء نق

أربعين حاملة دبابات ثقيلة وفوق الثقيلة من طراز فاون األلمانية وکان ذلك 

 م . 1990في العام 

 ــ دبابات جفتين زنة ستين طن .

 طن . 45زنة  55ــ دبابات ت 

 ميلمتر. 155ــ مدافع ذاتية الحرکة من عيار 

کانت هذه االسلحة والمعدات تنقل بسرعة من مکان آلخر في مختلف ــ و

أرجاء العراق من الشمال حتی الجنوب لتستخدم في المناورات وفي 

 العمليات الحدودية المختلفة .

 عالقة المجاهدون بالجيش العراقي :

عمدت المنظ مة إلی إنهاء  1987بعد تأسيس جيش التحرير في يونيو

ات والعمليات الصغيرة والمتفرقة التي کانت تقوم بها عمليات حرب العصاب

، وأثناء دراسة هذه العمليات وتحليل تفاصيلها ونتائجها من قبل لجان 

ترأسها مسعود رجوي في معسکر أشرف دخلت عناصر وظروف جديدة 

في لقائي مع »علی المعادلة ، فقد قال رجوي في أحدی جلسات التقييم تلك : 



حسين ، بارك لنا انتصاراتنا المقاتلية ، وأکد علی  السيد الرئيس صدام

، ولکن الذي « ضرورة أن نحطو خطوة نوعية علی صعيد تجهيز قواتنا 

أدلی به مسعود في اجتماعات المستويات األعلی في المنظ مة کان التالي : 

في تلك األيام کان هناك لقاءات سبر لألحداث بيني وبين السيد الرئيس »

العمليات التي قمتم بها ، لقد طلبُت منه مساعدتکم وتجهزکم هدفها تقييم 

بشکل أکبر ، لکن صد ام تکلم کالما  تجاوز فيه ذلك ، لقد قال : لماذا ال 

تعيدون بناء وتنظيم قواتکم علی شکل جيش تقليدي نظامي ، فستطيعون 

ففي بذلك القيام بعمليات أکبر وأکثر تنسيقا  )التنسيق مع الجيش العراقي ( ؟ 

العمليات الصغيرة والمتفرقة تکون قواتکم أکثر عرضة  للمخاطر، عليکم 

لقد خطت المنظ مة هذه الخطوة الکيفية وکان « . أن تأسسوا جيشا  صغيرا  

هناك نقلة نوعية کبيرة في تنظيم وتسليح المجاهدين ، واستتبع ذلك ازديادا  

ان حکمه للمجاهدين ، کبيرا  في کم الهذايا والمساعدات من قبل صدام وأرک

في معسکر أشرف ،  1987يونيو 20تأسيس جيش التحرير الوطني بتاريخ 

وتشکلت أولی کتائب المجاهدين التقليدية والتي کانت تمتلك عربات 

کاسکاول المصفحة وکل ذلك تحت التدريب واإلشراف الفني للخبراء 

م يکن ذا حجم العراقيين ، وعلی الرغم من أن  هذا العمل عند الشروع به ل

أو فعالية تذکر ولکن وبعد نجاح المجاهدين في عمليات )جلجراغ( وضم 

تمائم هذه العمليات لقادهم لتضاف إلی الهدايا والمساعدات المتدفقة من 

صدام ، جاء الخبراء العراقيون إلی المعسکر واستقروا فيه وذلك لمساعدة 

لذا فإن  أکثر من مئتي  في اإلعداد للعمليات المسماه بــ )فروغ جاويدان(

ُعوا التدريب المجاهدين فقام  عنصر فني و خبير عسکري عراقي فُر 

الخبراء العراقيون بإعادة تجهيز األسلحة الموجودة في المعسکر والتي 

کانت عبارة عن : مختلف أنواع المصفحات والتي کان أساسها ناقالت 

سکاول البرازيلية ، الجند م ت ب الروسية والعربات المصفحة من طراز کا

م .م ثنائية البطانة ورباعية  5/14جسور روسية ، المضادات الجوية عيار 

ميليمتر روسية ويوغسالفية ،  107البطانة ، راجمات الصواريخ عيار 

هاونات روسية ، إذا  کل هذه األسلحة أعيد تجهيزها لتصحيح قادر علی 

 الدخول في العمليات .



اسية التي تعرض لها المجاهدون في عمليات )فروغ بعد الهزيمة الدموية الق

جاويدان( بدأ اإلنقالب األيديولوجي الثاني في المنظ مة ، وبدأت عملية 

تجديد أسسها ومبانيها واستمرت عملية التجديد والتغيير هذه حتی العام 

1989 . 

ا صدام فقد خصص للمجاهدين لواء  فنيا  لوجستيا  ولواء  آخر للمناورات  أم 

عمليات التدريب باإلضافة إلی وحدت حوامات عسکرية ، وأعطی أوامره و

بأن تستقر هذه األلوية في معسکر أشرف وأن تندمج مع کامل قوات جيش 

 التحرير التابع للمجاهدين لتشکل فرقة  في حجم وقوة فرقة مشاة عراقية .

في هذه المرحلة وبالتزامن مع أعادة تجهيز األسلحة وتنظيم الخدمات 

% بتدريبات علی مدار الساعة 90اللوجستية تبدأ قوات المجاهدين بنسبة 

وفي مختلف الفروغ القتالية ، وکان الضباط العراقيون يشرفون علی هذه 

 التدريبات .

وقد کان الضباط العراقيون يدربون المجاهدين علی خدمة وتحزين وقيادة 

وا يدربونهم علی اآلليات المختلة وکذلك أصالحها وصيانتها وأيضا  کان

خدمة وتحزين واستخدام مختلف أنواع األسلحة باإلضافة إلی صيانتها 

 وإصالحها ، وأهم موارد التدريب والتسليح فهي :

 ، ــ ناقالت الجند م ت ل ب . 55ــ الدبابات الروسية ت 

 ــ العربات المصفحة کاسکاول .

 . 1ــ ناقالت الجند المدرعة ب م ب 

 لهندسية واإلنشائية : جسور ، بلدوزر و ...ــ أنواع اآلالت ا

 ــ سيارات جيب لندکروز.

 ــ شاحنات أيضا ــ سيارات جيب واز الروسية

 ــ حامالت الدبابات

 ــ مختلف أنواع الشاحنات والحافالت .



 . 113ــ ناقلة الجند المدرعة م 

 ــ صهاريج الوقود من نوع ماز الروسية .

 م .م الروسية. 122الصواريخ اورال ــ العربات الحاملة لراجمات 

 م .م الرومانية . 122ــ العربات الحاملة لراجمات الصواريخ داك 

 120و  82و  81و  60ــ التدريب علی استخدام الهاونات من عيار 

 ميليمتر .

ــ التدريب علی استخدام األسلحة الخفيفة کالمسدسات والکالشينکوف 

 ورشاشات ب ك س و ...

م .م ثنائية البطانة ورباعية البطانة ،  14 /5الجوية من عيار  ــ المضادات

 روسية الصنع .

 ــ المضادات الجوية من طراز شيلکا .

 ــ الحوامات .

باإلضاقة إلی ما سبق کان هناك عمليات تدريب علی إنشاء المشافي 

الصحراوية والقيام بعمليات اإلسعاف واإلنقاذ وأيضا  إقامة دورات لغة 

ي جامعة المستنصرية في بغداد و دورات لغة إنگليزية في معسکر عربية ف

 أشرف .

ــ التدريب علی إدارة تکتيکات أللوية واأللوية المدرعة المسماة بــ 

 « .حجفل محرکة»و « حجفل»

 ــ تدريبات اإلسعاف والعالج و ما يتعلق بها .

 ــ تدريبات علی إدارة الوسائط النقلية وتکتيکات النقل .

 دريبات علی إدارة مختلف أنواع األشغال العسکرية .ــ ت

وعشرات التدريبات االُخری وامتدت هذه التدريبات علی مدی ثالث 

مدرب عراقي في مختلف المجاالت  600سنوات اشترك فيها أکثر من 



وبإشراف قادة الفرق وقادة األلوية العراقيين وقد استخدمت في هذه 

ن من دبابات ومصفحات وعربات أخری ، التدريبات کامل قدرات المجاهدي

وکل واحد من التدريبات السابقة استغرق ما بين ثالثة إلی ستة أشهر ، ونتج 

عن هذه التدريبات الواسعة جهوزية عالية في إمکانات المجاهدون الفنية 

الهندسية والميکانيکية واللوجستية، وقد قام جيش صدام بتقديم المساعدات 

الکاملة التي احتاجها المجاهدون وبذلك وصلت قوات المعنوية والمادية 

بة ومسلحة بشکل کامل  المجاهدين إلی مستوی فرقة مشاة مجهزة ومدر 

 ومستعدة للقيام بالعمليات الحربية التقليدية .

لقد کلفت عملية تحزين وصيانة هذه األعتدة ماليين الدوالرات ، وصدام 

ضا  يقدم للمنظ مة مساعدات مالية باإلضافة إلی تقديمه هذه األموال کان أي

شهرية کانت تختص األسطول النقل والدعم اللوجستي ، ومثال هذه 

المساعدات خمس وأربعون مليون دينار کانت تصل شهريا  إلی مديرية 

 الصيانة في المنظ مة .

إذا  وبما أنَّ جيش المجاهدين قد أسس وأصبح جاهزا  فعليه الهجوم علی 

 أرضه .العدو وتدميرة في 

ــ ميزانية ضخمة وتکاليف هائلة بتجهيز المجاهدين وعناصرهم المستعدة 

 للقتال في العراق وأوربا :

أن  کل  ما امتلکته المنظ مة من أسلحة مدرعات وعربات وسيارات وقطع 

غيار وصلها کهدايا ومساعدات من صدام بإستثناء ما استولت عليه في أثناء 

يکن يمکن شراؤها من السوق السوداء ، لذا فإن  العمليات ، فهذه األعتدة لم

معامل الجيش العراقي عملت وبشکل مستمر علی دعم المجاهدين عن 

طريق صيانة األسلحة الثقيلة ووسائل التقل التي لديهم ، وقد کان هناك 

معملين من أصل سبعة معامل للجيش العراقي يعمالن في هذا األطار ، 

داني في معسکر أشرف مهتمة صيانة أسلحة باإلضافة إلی وجود جمعمل مي

المجاهدين وکانت تکاليف لشغيل هذا المعمل في عهدة العراقيين ، وفي 

السنوات الالحفة تمَّ وصل کل معسکر من معسکرات المجاهدين بفرقة 

عسکرية عراقية قريبة من هذا المعسکر وباإلضافة إلی المعمل الميداني 



د معمل مشابه واحد في کل معسکر في في معسکر أشرف فقد أسس فيما بع

معسکرات المجاهدين ، هذا عدا عن اإلمدادات اللوجستية المباشرة والتي 

 000/500/6دينار عراقي و  000/005/3بلغت تکلفتها في مجال الصيانة 

في المجاالت األخری وهذه المبالغ کان يقدمها الجيش العراقي کميزانية 

لو دقننا في النظام المالي للمجاهدين  ملحقة شهرية لکل معسکر ، ولکن

سنعرف أن مبلغ عشرة ماليين دينار لکل واحد من المعسکرات في کل 

شهر ليس بالمبلغ الکبير ، ومن يعرف تفاصيل األوضاع في المنظ مة 

سيتيقن من وجود أسرار وخفايا في داخل المنظ مة وخاصة  فيما يتعلق 

ما استعرضنا لقادات رجوي مع  براوبطها مع صدام وأرکان حکمه ، وإذا

صدام ومع الجنرال جبوش فإن  تفکيرنا سينجح إلی قصة الستار الساقط في 

 « .إذا ما سقط الستار فلن أنت ولن أبقي أنا»شهر عمر الخيام الذي يقول : 

ــ لقد نجح رجوي أن ييخدع مناصريه ويقنعهم بأنه زعيم عظيم ذو شخصية  

الموجودةَ في أذهان المجاهدين من فضح کثير فزة وقد منعت هذه الخياالت 

من الجنايا واألسراتر ، إال  أن  جزءا  صغيرا  من هذه األسرار کشفته األفالم 

التي صورتها المخابرات العراقية للقاءات جمعت رجوي مع ضابط 

المخابرات ومع الجنرال جبوش ، وکانت المخابرات العراقية تهدف من 

األفالم جزءا  موثقا  من تاريخ صدام ، وقد کان  تصوير اللقاءات جعل هذه

هناك کثير من العناصر في المنظ مة يعلمون بوجود هکذا لقاءات ، وقد 

إلی أواخر لعام  1986کشفت هذه األفالم أن  منظ مة المجاهدين ومنذ العام 

کانت بداية  تتلقی مبلغ خسمة عشر مليون دوالر أمريکي شهريا   1992

ارتفع المبلغ ليصل إلی ثالثين مليون دوالر باإلضافة إلی  1993وبعد العام 

ل هذه المبالغ  عشرة ماليين دينار عراقي ، وکانت المخابرات العراقية تحو 

 إلی المجاهدين المتفق داخل العراق وخارجه في أوربا وأمريکا .

هناك جزء من هذا الحساب الحادي کان يقدم للمجاهدين في بنفس العراق 

خسمة ماليين دوالر باإلضافة إلی العشرة ماليين دينار ، وما تبقي ومقداره 

ل لهم في دول  آسيوية کاألردن و دول أخری أوربية ، وتجدد  کان يتحو 

کانوا يهربون  2003و  1993اإلشارة هنا إلی أن  المجاهدين وبين عامي 

سنويا  ما بين خمسة إلی عشرة ماليين برميل نفط و کان ذلك بإذن من 



ام حسين وتحت إشراف عزت إبراهيم وکان ذلك تحت عنوان صد

المساعدات الجانبية والملحقة للمجاهدين ، وبلغت قيمة هذا النفط الخام 

ب ما يقرب من  مليارد دوالر أمريکي في السنة الواحدة ، وهذا  4/1المهر 

کله يوضح المصدر المالي الحقيقي الذي کان يرفر المجاهدين لينفصلوا 

 سليحهم وبقائهم في العراق .تکاليف ت

ومن المصادرة المالية المستمرة للمجاهدين يمکن أن نذکر : شرکات کبيرة 

لتجارة السيارات في ألمانيا شرکة بناء مدن وشقق طرق )مقاوالت( في 

أنکلترة ، شرکة بيع آالت صناعية في األردن ، شرکات إعالمية )طباعة ، 

في االردن وترکيا والعراق مجالت( في نيويورك شرکات نقل بحري 

وإيطاليا ، شرکات تجارية في السويد والعراق واألردن ، وخالل سنوات 

طويلة کان يتم في هذه الشرکات عمليات غسل وتبييض األموال الطائلة 

 التي کانت تصل إلی منظ مة خلق .

ــ مقتطفات من اللقاء الذي جمع مسعود رجوي باللواء صابر الدوري 

 م )بعد حرب الکويت( . 1991خابرات واألمن العراقي عام رئيس فرع الم

ــ رجوي : کم لدينا من الوقت کي نتمکن من طرح جميع المسائل ؟ نحن ال 

نريد أن نسبب اإلزعاج لکم ، المهم أن نطرح المسائل التي لدينا ، إلی متی 

 تستطيعون البقاء ؟

 د .ــ صابر : أنا اليوم وبشکل کامل في اختيار األخ مسعو

ــ رجوي : إذا فإلی منتصف الليل ، هل توافق ؟ )يضحك الحاضرون( أريدُ 

أن نبحث في المسائل العسکرية ، هل تتذکر أن ه کن ا قد التقينا قبل الحرب مع 

األخ سبعاوي ، وکنت قد طليُت في تلك الجلسة اللقاء معکم ، هل تتذکر ؟ 

ا ال أريد أن أقول أني لقد جری البحث في ذلك في بعض المسائل )طبعا ( أن

أتذکر يدقة کثيرا  من األشياء ، في الحقيقة أريد أن أقول أني أعرف هذا 

النظام جيدا  [ نظام المجهورية اإلسالمية ] ألن  هذا النظام هو عدوي ، بعد 

ثالث سنوات من وقف إطالق النار طلبنا منکم شيئا  ، وهو أن تقوموا 

ا أن تو قعوا علی اتفاق صلح وسالم مع هذا النظام بتسليحنا وتدريبنا ، فإم 

وتقولوا سل موا أسلحتکم لنا ، وإن لم يکن ذلك فنحن وأنتم سوف نکون 



بحاجة اإلعداد المقاتلين لمواجهة هذا النظام ، لقد بعثت رسالة  مکتوبة إلی 

السيد رئيس الجمهورية شرحُت فيها وبشکل  فوصل وجهة نظري هذه 

 ه الرسالة .أرجوا منکم أن تقرؤوا هذ

 ــ رجوي : أرجو أن تنظر في المطالب التي يمکنکم تنفيذها .

 ــ صابر : هل تقصدون الطلبات العسکرية التي أرسلتموها لنا من قبل ؟

 ــ رجوي : ما رأيکم بالقطعات والمعدات التي طلبناها ؟

 ــ صابر : لقد وصلتني قائمةُ طلباتکم .

نا والنواقص الموجودة لدينا ، ووسائط ــ رجوي : تلك القائمة تتضمن طلبات

التدريب ذات الشأن ، لم أکن أقصد العتاد الذي سنستخدمه في العمليات 

 القادمة .

 ــ رجوي : هل يمکن أن تسلمونا يفية الذخائر والمهمات التي وافقتم عليها ؟

فمنذ وفاة الخميني وبعدها کان هناك کمية من الذخائر صادقت عليها اللجنة 

صة ولکن لم تسل م لنا إليی اآلن ، وکذلك فإن القائمة التي وافق عليها المخت

( لم تسل م لنا إلی اآلن 1990سيادتکم في کانون األول )ديسامبر( الماضي )

، فنحن نطلب أن نستلم ما بقي من الکميات المصادق عليها والتي قد جری 

 تسليم أکثرها لنا من قبل .

وع من الذخائر والمهمات هي المقصودة ، ــ صابر : أنا ال أعرف أي  ن

ولکن يجب أن أقول أن هُ لدينا أصُل ثابت وهو : کل ما لدينا هو لکم ، أخي 

مسعود أعلم أننا اليوم نمر  في ظروف  غير عادي ه و ليس لدينا معامل لصنع 

 الذخائر والمهمات والمعد ات العسکرية .

م [ األسلحة] وأعرف أن هُ حتی لو رجوي : وأنا أعلم أيضا  أن ه ال أحد يبيعک

أردتم الشراء فإن ه الأموال لديکم لتقوموا بذلك بسبب قطع تصدير النفط ، 

 أقول ذلك وأترك القرار لکم .

ر أبدا  في تأمين  ــ صابر : أقول لألخ مسعود أنني أسف ، نحن لن نقص 

 احتياجاتکم ، وهذا هو أمر الرئيس وليس کالمي أنا ، ونحن کعسکريين



متفهمين و مدرکين لألمور نعلم جيدا  أن ه عندما يکون المجاهدون يقظين 

 ومستعدين فأن رفسنجاني والبقية في إيران سوف يرتجفون .

 ــ رجوي : شکرا  ، إذا  أنا سأقرأ وأنت يأکتب الطلبات التي يمکن تنفيذها .

 ــ صابر : أنا حاضر ، تفضل ، نحن وأنتم يواحد والفرق بيننا .

جوي : النذخائر والمهمات المتبقية والتي ذکرتها لکم سابقا  ، ثانيا  : ــ ر

التدريب علی الدبابات وتدريب طياري الجيش )جيش التحرير التابع 

للمجاهدين( وهذا أمر ضروري کنا قد طلبنا منکم ذلك وقد قائمة بهذا الشأن 

بات للسيد علي لکم ، و جاءت الموافقة علی هذه القائمة ، لقد قد منا هذه الطل

 ، وأنا أؤکد علی تدريب الطيارين .

 ــ صابر : هل تقصد نفس الطيارين السابقين ؟

ــ رجوي : نعم ، نفس هؤالء الطيارين ، يجب أن يتدربوا ثانية  حتی ال 

 ينسوا التمارين ، والتدريبات السابقة .

 ــ صابر : ماذا تقصد ؟ االستمرار في تدريبهم .

ب الترکيز علی تمارين ومناورات : الطيران التي ــ رجوي : نعم ، يج

تدربوا عليها سابقا  ، فقط أحببُت أن أذک ر بذلك حتی تکون في جو 

 الموضوع .

 ــ صابر : ال مشکلة سينفذ ذلك .

ــ رجوي : الموضوع التالي : أبرج المراقبة والحراسة التي أعطيتم 

 أوامرکم بشأنها .

ا أشياء  بهذا الخصوص ، ولکن ي سألت  عندها ــ صابر : نعم ، لقد أرسلتم لن

عن مکان وشکل هذه األبراتج ، هل ستکون في الجبهة الوسطی )القط اع 

 األوسط( أم في کل الجبهات )القط اعات( .

 ــ رجوي : فقط في منطقة انتشار الجيش الثاني .

 ــ صابر : ال مشکلة .



هيزات وألعتدة التي ــ صابر : عندي سؤال آخر لألخ مسعود ، ماهي التج

 قد مناها لکم في األشهر األخيرة ؟

 ــ رجوي : لم تقدموا لنا أي  قطعة  مدرعة وال حتی واحدة .

 ــ صابر : القائمة التي لدي تضمنت أکثر من خمسمئة مورد .

 ــ رجوي : هل يمکن أن تذکر لنا ما ورد في القائمة .

 ون قطعة رشاش :ــ صابر : خمسمئة قطعة رشاش قطعة ب ك ت ، خمس

، أربعة ها  12س ب ك س ، خمس وسبعون قطعة رشاش دوشکا س 

ونات ، رافعتين متحرکتين من النوع الثقيل ، خمس مصفحات مدولبة من 

 م .م و ... 23، عشرة قطع مدفعية مضادة للطيارات عيار  2نوع ب ر م 

 ــ رجوي : باإلضافة إلی ذلك أخذتم من ا خمسة و عشرين مدفعا  .

 ـ صابر : ليتنا لم نأخذها ، ألنها وقعت في يد األمر األمريکان .ـ

ــ رجوي : کذلك بعض األسلحة التي قد کان اللواء محمد قد أمر بأن تعطي 

م .م ، والتي قد تمَّ أخذ  23لنا من الجيش الثاني قبل : غرينوف والمدفعية 

 الموافقة عليها ولکننا لم نستلمها بعد .

 تحت الموافقة عليها ولن يکون هناك مشکلة .ــ صابر : ال هذه 

ــ رجوي : علی کل  حال أنا واثق  من أنکم لن تقصروا في حقنا أبدا  ، ولو 

ترکتنا المزاح وأنا علی ثقة  من أنکم سوف تنظرون في طلباتنا لو سنحت 

 لکم الفرصة ، وسوف تجدون طريقة  لحل هذه األمور أن شاء هللا .

د أريد أن آطمئنك إلی أثنا ال نتعامل معکم علی أن کم ــ صابر : األخ مسعو

طرف  آخر و، ونحن وأياکم واحد وال فرق بيننا وهذا ما يذکرنا به السيد 

 الرئيس دوما  ويلفت انتباهنا إليه ... .

وکما رأيتم فإن  األفالم التي انتشرت والتي تصور لقاءات رجوي مع تباء 

عکس ما کان يروج له المجاهدون من مسؤولی المخابرات تبين حقيقة  هي 

ادعاء االستقالل في العراق ونفضح ذلك التنزييف للحقائق الذي قامت به 



المنظ مة فيما يتعلق بروا بطها مع صدام حسين وأرکان حکمه وجلوسها 

 عدة عشرين عاما  علی مائدته .

 الرابط :

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=04060 

 

 عن تمويل منظمة خلق اإلرهابية : تفاصيل ( د)

 عمليات منظ مة مجاهدي خلق 

 :  1985ــ  1984ــ العام 

 عمليات حرب العصابات في المدن : 

خالل العامين السابقين قامت المنظ مة بإنشاء موقعين في السليمانية 

« أمر هللا جزی»وکانت تدار من قبل « عصابات المدن»وکرکوك باسم 

، وکان الهدف من إنشائها تدريب جماعات من « سانسا»ومهدي کتيراني 

مجاهدي خلق لتصبح متخصصة و منقنة لحرب المدن ومن تم  إرسالها إلی 

طهران وبقية المدن اإليرانية . وفرق حرب المدن کانت تتألف من اثنين 

إلی أربعة عناصر ، کانوا يعلمون کفريق وسکنون في بيت أو غرفة 

ا أنواع األسلحة التي مستقلة في أثناء خضوعهم ل لدورات التدريبية ، أم 

کانت تتمرن عليها هذه الفرق فقد کانت عبارة عن أنواع المسدسات ، 

البنادق الرشاشة کالشينکوف ، رشاشات ب ك س مضادات الدروع ا رب 

 ، مختلف أنواع القنابل اليدوية ... 18و ا ر ب ج  7ج 

قطعة مسدس رشاش طراز  400تم  استيراد أکثر من  1985ــ في العام 

رصاصة صنع إيطاليا ، وقد وزعت هذه  15)برتا( مع مخازنها سعة 

الکميات علی عصابات حرب المدن ، وقد حصلت المنظ مة علی هذه الدفعة 

من السالم بتعاون کامل من قبل المخابرات العراقية وقد تمت عملية الشراء 

يقت منفرد )ياسر( ، عن طريق المافيا اإليطالية وتحت إشراف محمد طر

ا بقية األسلحة التي احتاجها مجاهدوا خلق کالکالشينکوف ورشاشات ب  أم 



ك س وأنواع الـ ا ر ب ج ، فقد قدمت لمجاهدي خلق کهدايا من قبل صدام 

حسين وکانت من صنع دول مختلفة مثل کوريا الشمالية وسوريا والصين 

 وروسيا .

 : عمليات پيرانشهر :  1986ــ 

لعمليات الکبيرة والواسعة ومکانها منطقة پيرانشهر وقد کانت آخر إحدی ا

عمليات ميلشيا مجاهدي خلق في کردستان ايران وکردستان العراق ، وقد 

قدم جيش العراق الدعم الکامل لمجاهدي خلق في هذه العملية حيث زودهم 

م . م مع قذائفها  120بکمي ة  من األسلحة شملت اثني عشر مدفع هاون 

کثر يمن ثالثين بطارية مدفعية عراقية مع طواقهما وذخائرها ووحدة وأ

م . م من صنع صيني  130و  122صواريخ کاتيوشا وکتيبة مدفعية عيار 

وروسي أيضا  مع حلواقمها وذخائرها وکتيبة دبابات و ... وکان ذلك 

 محاولة  إلنجاح العملية بأي  ثمن .

ــ منطقة  1987شباط  26ع( بتاريخ ــ العمليات المسماة بــ آفتاب )الشعا

 فک ة : 

في هذه العمليات احتاج مجاهدي خلق إلی اإلستعانة بالجيش العراقي في 

سد احتياجاتهم من األسلحة والمعدات والذخائر ، فقد کان عندهم نقص شديد 

في قذائف المدفعية حيث کان بحوزتهم ثالثين بطارية مدفعية من عيار 

لکن زمان بدأ العمليات قد حان دون أن يؤمن ميلمتر ، و 130و  122

الجيش العراقي طلباتهم ، فتقرر تأخير شروع العمليات لمدة ثالثة أيام وکان 

هذا التأخير في غير صالح مجاهدي خلق ، الجيش العراقي يتحرك بعد ذلك 

لجبران وتالفي هذا الخطأ فيقدم الدعم الکامل لمجاهدي خلق )والخطأ کان 

ياسة ومخابراتيه( وزودهم بکتيبة مدفعية مع طواقهما بسبب مسائل س

وذخائرها وتم  استخدامها في منطقة العمليات تحت إشراف مجاهدي خلق 

وطبق أوامرهم ، وکذلك فأن  کاتب هذا المقال عاد من منطقة العمليات إلی 

طن تحمل مختلف  30المعسکر أشرف التسالم ثماني عشرة شاحنة زنة 

معدات والذخائر ، في معسکر أشرف قام الکاتب هو أنواع األسلحة وال

ومهدي کتيرائي وشخص آخر باستالم هذه الکمية من األسلحة من القوات 



العراقية ونقلوها إلی منطقة العمليات وکانت هذه األسلحة قد أُرسلت من 

 بغداد .

 ميالدي .  1988حزيران  18ــ عمليات )جلجراغ( 

العراقي بإرسال اإلمدادات من األسلحة هذه المرة أيضا  تأخر  الجيش 

والذخائر لمجاهدي خلق ، حت ی أن ه کان هناك کتيبة کاملة مع المدفعية 

والمضادات الجوية وبقية الذخائر وصلت إلی منطقة العمليات قبل يوم واحد 

فقط من بدئها ، طبعا  هذا العتاد کان قد وعد به الجيش العراقي لسد 

کن الجيش لم يستطيع تقديمها في الزمان المقرر احتياجات مجاهدي خلق ول

وذلك ألن عمدة األسلحة التي ُخطط الستخدامها في هذه العمليات کانت قد 

سل مت لمجاهدي خلق من قبل وجهزوا بها بشکل کاف وعلی الرغم من ذلك 

عاد مجاهدي خلق وطلبوا مثلها مرة  أخری ، وکانت هذه األسلحة عبارة 

البرازيلية وعبرات / م ت « کاسکاقل»ولبة من نوع عن : المصفحات المد

م .م روسية  130ل ب / وناقالت الجند المدرعة ب م ب ا ومدافع من عيار 

 الصنع .

 ــ عمليات فروغ جاويدان :

تعتبر أکبر عمليات مجاهدي خلق علی الحدود مع إيران ، وباإلضافة إلی 

 جيش صدام مجاهدي خلق األسلحة الخفيفة والنصف ثقيلة والثقيلة فقد زودَّ 

بوحدة حوامات مقاتلة من طراز ميغ ميراج وغيرها ، کل هذه األسلحة 

وضعها صدام تحت تصرف مجاهدي خلق واستخدمت کاملة  في أرض 

المعرکة ، علی الرغم من التسليح القوي لمجاهدي خلق في هذه العملية إال  

، وقد أدت هذه  أن  النصر لم يکن حليفهم بل لقد تعرضوا لهزيمة نکرا

الهزيمة إلی توقف جدي ولکن مقطعي في عمليات مجاهدي خلق الحربية ، 

کما أدت إلی إعادة النظر في روابط وعالقات صدام مع مجاهدي خلق ، 

وقد انعکست نتيجة العملية سلبا  علی صدام الذي قبل بعدها بوقف إطالق 

 النار مع إيران .

 ميالدي :  1991ـ ـ 1990ــ عمليات مرواريد )اللؤلؤ( 



واشتهرت هذه العمليات أيضا  باسم کردُکشي )قتل األکراد( ، أحدی أکبر 

عمليات مجاهدي خلق داخل األراضي العراق ية ، وقد حصلت بعد هجوم 

صدام علی الکويت واحتالل قسم من شمال غرب السعودية ، جاءت 

عراق أمريکا إلی المنطقة لمواجهة صدام وشنت هجوما  واسعا  ضد ال

أجيرت فيه الجيش العراقي علی التراجع حتی بغداد ، في هذا الهجوم 

األمريکي مع قوات التحالف خسر العراق خمسة وسبعين بالمئة من قدراته 

العسکرية ، فرأت قوی المعارضة الشيعية والکردية في ذلك فرصة  مناسبة 

 للتخلص من صدام ، لذا بدأت المعارضة ثورتها وبدعم الشعب أخذت

تسيطر علی المدينة تلو األخری إال  أن  عائقا  قويا  ومسلحا  وقف في طريقها 

، فبدون أن يمضي کثير  من الزمن تحرك جيش مجاهدي خلق و ترك 

معسکر أشرف خالل أربع وعشرين ساعة ليدخل في مواجهات مع 

المعارضة علی عدة محاور وأحرز مجاهد و خلق انتصارات مهمة في هذه 

، وقد وصف رجوي هذه العمليات بالدفاعية لکن  اتساع نطاق المواجهات 

هذه العمليات يشير إلی ما يخالف کالم رجوي فهي أکبر من عمليات دفاع 

عادي حيث احتلت منظ مة مجاهدي خلق عدة مدن و هي مدن طوز 

خورماتو وسليمانبك وکفري ومدن اُخری واقعة علی طريق بغداد کرکوك 

ب شرق السليمانية والخالص وبعقوبة والسعدية وأيضا  سيطروا علی جنو

وجلوالء وخانقين ، وعندما شاهدت قوات جيش صدام المنهزمة ما فعله 

مجاهدي خلق عادوا إلی التماسك وانضموا إلی مجاهدي خلق في حربهم 

المعارضة وخاصة  األکراد حيث قام مجاهدي خلق وقوات الجيش بتخريب 

 وس أصحابها .وهدم مدن وبيوت األکراد علی رؤ

شارك في هذه العمليات جميع عناصر مجاهدي خلق تحت علم جيش 

دبابة ومصفحة وراجمة صواريخ  2500التحرير وقد استخدم فيها أکثر من 

عنصر ( قال  4500ومدفع )کان حينما )عدد قوات مجاهدي خلق يقارب 

تي مسعود رجوي : فهذه العمليات کانت فرصة  مناسبة الستخدام األسلحة ال

قدمت کهدايا ومساعدات لمجاهدي خلق ، وأيضا  فرصة للتطبيق العملي 

للتدريبات التي کان يتلقاها مجاهدي خلق ، وقد قال مسعود رجوي في 

 « .لقد جاء العدو برجليه إلی القبر»خطابه عند انطالق العمليات : 



 وإن  هدف کاتب هذا البحث ليس تفصيل حوادث هذه العملية بل اإلشارة إلی

الظروف التاريخية والعلل واألسباب التي دفعت الجيش العراقي إلی القيام 

 بتسليح مجاهدي خلق وتدريبهم .

ــ سدت قوات مجاهدي خلق طرق تقدم المعارضة الکردية والشيعية في 

مدينتي کفري وطوز خورماتو )الجبهة األُولی( وفي منطقتي جلوال 

عقوبة )الجبهة الثالثة( ومنعت وخانقين )الجبهة الثانية( وفي الخالص وب

بذلك تقدمهم باتجاه بغداد و دخولهم إليها األمر الذي کان سيؤدي إلی سقوط 

صدام وحکومته ، أال  أن  قوات مجاهدي خلق أعادت األمور إلی سابق 

 عهدها وإلی طبيعتها ونجل صدام من هذه المعرکة .

ا يحيُط بهم ، ــ لقد کذب زعيم مجاهدي خلق علی أنصاره الجاهلين بم

وأقنعهم أن  القوات المتوجهة إلی بغداد هي قوات النظام اإليراني وقد جاءت 

لتدمير عاصمة العراق ، ولکن الحقيقة کانت شيئا  آخر وما شاهد علی 

أرض الواقع کان شيئا  آخر ، فقوات المعارضة کانت مؤلفة من القوات 

نت باسم )يه کتي( وقوات التابعة لرئيس العراقي الحالي جالل طالباني وکا

مسعود البرازاني وحزبه الديمقراطي الکردستاني ، وقوات حزب الدعوة 

والمجلس اإلعلی للثورة اإلسالمية في العراق ، وبعض من هذه األطراف 

کان له وجود ولسنوات طويلة في إيران وکان يتلقی الدعم والحماية من 

جوي أن ه في حال وصول هذه الجمهورية اإلسالميةُ ، لذا فقد علم مسعود ر

لقوات إلی بغداد وإسقاط صدام فإن ه لن يبقی له وألتباعه أي  مکان في 

العراق ، فعمل رجوي علی إثارة الحماسة في عناصر مجاهدي خلق عن 

طريقة تسمية قوات المعارضة بقوات النظام اإليراني وهذا ما أدی إلی 

ب ضد العراقيين ألول دخول جيش التحرير التابع لمجاهدي خلق في حر

مرة ، وإن  نجاح مجاهدي خلق في مساعدة الجيش العراقي في کبح 

 المعارضة وأيقافها استدعی التهنئة والشکر الجزيل من صدام .

استفاد مجاهدي خلق في هذه العمليات من العتاد المتبقي في صورة الجيش 

لك الدبابات الثاني العراقي المتواجد في منطقتي جلوالء وخانقين وشمل ذ

والمصفحات والمدفعية ، وأيضا  حصلوا وبسماعدة المخابرات العراقية 

امة مع طياريها وأطقمها الفنية ،  والحرس الجمهوري علی ثالثين طائرة حو 



ولم يمتلك مجاهدي خلق قبل ذلك سوی ثالثة طيارين وثالثة حوامات کان 

 صدام قد أهداها لهم سابقا  .

التي « المجاهد»هدي خلق وما نشرته مجلة وبحسب أقوال عناصر مجا

يُصدرونها فإن  هذا االستخدام المکثف لکل هذه األسلحة في عملية مرواريد 

أدی إلی قتل عشرات األالف من المعارضين العراقيين ، ولکن الحقيقة أن  

ف ومبالغ فيه ، وقد سلمت المنظ مة عناصر المعارضة  هذا الرقم محر 

 « .النظام اإليرانية المهاجمةقوات »العراقية باسم 

ــ لقد نجح مجاهدي خلق في هذه العمليات ، وهذا کان أهم العوامل التي 

أدت إلی عودة صدام إلی عرش الديکتاتورية ، صدام من جانبه شکر 

مجاهدي خلق الشکر الجزيل والمناسب ، وقد اُذبح هذا الشکر بشکل 

ميالدي ،  1991عام رسمي وبصورت صدام من إذاعة العراق في أواسط 

بعد هذه العمليات التقي مسعود رجوي بصدام وبعزت إبراهيم وأعضاء 

الحکومة ومسؤولي حزب البعث الکبار وحصل علی وعود  فهم بمساعدات 

ر  عسکرية ومالية کبيرة وقد ُکشف جزء  من هذه الوعود في الفيلم الذي صو 

والر شهريا  من للقاء رجوي مجاهدي خلق سيحصلون علی ثالثين مليون د

المخابرات العراقية ، خسمة منها ستمنح لهم داخل العراق وخمُس 

 2003إلی  1991وعشرون خارجه ، وبعد ذلك أي خالل األعوام من 

زمان سقوط صدام لم ينفذ مجاهدي خلق أي  عمليات کبيرة ، وذلك ألن ه کان 

لخبراء علی مجاهدي خلق أن يخضعوا لدورات تدريبية تکميلية علی يد ا

والضباط العراقيين وعليهم أن يستعيدوا أکثر فأکثر للقيام بالعملية النهائية ، 

لقد أکد  صدام أن  ميليشيا مجاهدي خلق بمکنها فقط القيام بعملية کبيرة 

 واحدة اُخری وهي عملية إسقاط حکومة الجمهورية اإلسالمية في إيران .

ية وواسعة ، ونفذت المنظ مة لذا فقد بدأ مجاهدي خلق بإجراء تدريبات قاس

مناورات کثيرة في المنظ مة الحدودية ، ويوما  بعد يوم ازداد مجاهدي خلق 

استعدادا  وتجهيزا  من الناحية العسکرية ، وکان الهدف هو الوصول إلی 

 قدرة وحجم فرقة مشاة شبيهة بفرقة الحرس الجمهوري .



هدي خلق أن ينفذوا وبالتزامن من ذلك وبعد هذه المرحلة کان علی مجا

عمليات صغيرة حدودية ، باإلضافة إلی تنفيذ االغتياالت داحل إيران وتم  

تنظيم وحدات عمليات مجاهدي خلق علی شکل فرق وجماعات متخصصة 

ات بإشراف المخابرات والجيش العراقي ،  أرسلت بشکل جدي إلی المقر 

الداخلية الدموية وبعد الخضوع لعدد من الدورات التدريبية وبعد التصفية 

هجرية شمسي ، تمرکز مجاهدي خلق أو ما يسمی بجيش  1373سنة 

التحرير في معسرات خارج معسکر أشرف ، وقس مت العناصر الموجودة 

ات مجاهدي خلق االُخری البالغ  في معسکر أشرف ووزعت علی مقر 

مقرا  ومعسکرا  وهي موجودة في مناطق ومدن جلوال،  15إلی  12عددها 

 ين ، السعدية ، بغداد ، الکوت ، العمارة ، البصرة ....خانق

استخدم مجاهدي خلق المعسکرات  2002إلی  1995خالل األعوام ما بين 

الجديدة کمراکز ومنطلقات للعمليات علی الحدود وإلرسال فرق اإلغتيال 

لداخل إيران ، وکل ما احتوتة هذه المعسکرات من أسلحة وتجهيزات 

ة من قبل المخابرات العراقية والجيش العراقي ، هناك وإمکانات کان هدي

بعض المؤسسات العراقية التي وظفت في خدمة مجاهدي خلق کمؤسسة 

الصناعية الوطنية وغيرها من المؤسسات المرتبطة بنظام صدام ، وقد 

شکلت لجان وغرف عمليات مشترکة بين مجاهدي خلق والمخابرات 

ات تتم بدعم تسليحي ومالي عراقي کامل الصدامية ، وبعد ذلك کانت العملي

ولکن في إطار أوراق عمل مشترکة بين الطرفين ، فکانت عملية إغتيال 

اللواء علي صي اد الشيرازي بتوجيه خاص من صدام وعملية اغتيال 

الجوردي بوصفه هدفا  هاما  جدا  لمجاهدي خلق ، وکذلك بقية االغتياالت 

المشترکة لمجاهدي خلق ومديرية  التي کانت من إنتاج غرف العمليات

 المخابرات واألمن العراقية والجيش العراقي .

 الرابط :
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 وثيقة فيلمية تتعلق بتعاون المنافقين مع صدام  -د 

 صدام مع المنافقین بتعاون فیلمیة تتعلق وثیقة



 جهاز رئیس الدوري صابر اللواء مع رجوي مسعود بمحادثات یتعلق الفلم ] هذا

 .1991 عام انتفاضة بعد واجریت آنذاک المخابرات

 

 عصابته و رجوي عمالة و العراقي الشعب قمع في المنافقین دور یعرض الفلم

 .االیراني و العراقي للشعبین خیانتهم حجم و االستخباراتیة اجهزته و لصدام

 : المخابرات لرئیس رجوي قال ، االکراد قمع حول

 .الجمهوریة رئیس من تقدیر رسالة الی بحاجة کنت ما و واجبنا اال لیس فعلناه ما

 اعلنها التي السنة تلک قصدي.اشتراکنا نقطة و جرت التي بالوقائع تعلمون جید انتم

 . الحسم سنة الخمیني

. مجاملة باب من لیس کالمي ان جید تعلمون. الدماء نفس ودمائنا واحد مصیرنا

 المشاکل، هي ما یعرف الرئیس و سیاسیة مشاکل لي یکن لم ریت یا بالي في احلم

 و سیاسیة امکانیات لدي کان ریت یا و مماتنا، و بحیاتنا تتعلق التي مشاکل

 .احسن و افضل بواجبي اعمل لکي عسکریة

 مع التحریر جیش و خلق االیرانیة،مجاهدي المقاومة عالقاتنا،یعني بتصوري

 تفسیر لها یکن لم ، صدام الرئیس السید رأسه و البعث حزب و عراقیةال الحکومة

 .متکاملة و اخویة العالقات هذه سیاسي،بل

 .هنا اضغط لتنزیل الفلم

 الرابط :
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  األردن :  -2

تدريب مسعود رجوي في األردن كما بينا منقبل يثبت تمويل األردن لهم  

ومادام فيها العم األردني فحتما  إسرائيل وراء هؤالء ألن الملك الراحل 

حسين كان  يتعامل مباشرة مع األمريكان واليهود وكانت مصر في أشد 

 أوقاتها عداوة لهما  و معلوم  أنه أخبر إسرائيل عن نية مصر ضرب

. وقد توسع هذا التعاون بينهما قبل كامب ديفيد  1973إسرائيل في أكتوبر 

بمراحل وأزمنة طويلة من بعد اختفاء الشريف حسين وقد برز هذا التعاون 

في دعم العراق ومجاهدي خلق أثناء حربهما ضد الحكومة اإلسالمية 

 اإليرانية .

  بين مؤخرا   مت لقاء  خالل من ظهر خلق لمجاهدي سعودي أردني ] دعم

 في بينهما للتنسيق رجوي بمسعود السعودية المخابرات رئيس مقرن

 : العالمية الصهيونية ضد بالمنطقة حرب نشوب الحتمال المقبلة المرحلة

 رئيس أن اإليرانية، السعودية العالقات على اإلطالع وثيقة مصادر قالت] 

 في مؤخرا   التقى ودسع آل عبدالعزيز بن مقرن األمير السعودية المخابرات

ان، األردنية، العاصمة  خلق منافقي منظمة رئيس رجوي، بمسعود عم 

 .اإليرانية

 غادروا الذين المنظمة قيادات من وعددا   رجوي بأن المصادر، واضافت

 اللجوء منحتهم أوروبية عواصم الى ينتقلوا كيما مؤخرا   األردن الى العراق

 بينهم وأجنبية، عربية إستخبارات هزةأج مسؤولي من بعدد التقوا السياسي،

 عن فضال   والسعودية المصرية المخابرات ومن الموساد، من رجال

 .والفرنسية واألميركية األردنية

 الى استمع السعودية اإلستخبارات رئيس بأن المصادر، تلك وأضافت

 تطورات آخر بشأن رأيه حول رجوي، مسعود اإليرانية، المنظمة رئيس

. هناك النظام مواجهة في المستقبلية المنظمة ومشاريع ران،إي في الوضع

ب مصدر وقال  منظمته بأن لألخير شرح رجوي بأن مقرن، األمير من مقر 

 قد مت وأنها( الماللي نظام) بـ أسماه ما مع تفاهم الى سابقة فترة في سعت

. سياسي كحزب والعمل ايران، الى بالعودة للمنظمة يسمح بأن اقتراحا  



 الشارع الى المنظمة أعضاء ونزول األخير، الوضع تطورات بأن فوأضا

 التي اإلعالمية الحملة الى اضافة األمن، قوى مع مواجهات في ودخولهم

 مع ترافقت والتي األوروبية، المنظمات من عدد في المنظمة أنصار بها قام

رت المنظمة وأن المشهد، غي رت األخيرة، اإلنتخابات نتائج اعالن  من تحر 

 قائمة من اسمها األوروبية الدول رفع مع خاصة العراق، في بقائها

 عام، نحو قبل البريطانية الحكومة بدأتها والتي( األرهابية المنظمات)

 ضد موقفها تصعيد خالله من يمكنها سياسيا   غطاء   نالت فإنها وبالتالي

 (.الوسائل بكل) القائم الحكم

 بالسالح ايران في النظام واجهت دق اإليرانية، خلق منظمة أن ومعلوم

 الحكم قيادات من بالعشرات أودت عديدة بتفجيرات وقامت طويلة، لسنين

 عام الجمهوري الحزب انفجار في منهم الكثيرين قضى الذين ايران، في

 .م1981

 سبل ورجوي ناقش مقرن األمير أن المصادر، أضافت أخرى، جهة من

 مقرن ولكن الرياض، زيارة الى دعاهو ،(طهران في الماللي نظام اسقاط)

 األمر مناقشة قبل الرياض في لمنظمته مكتب فتح رجوي بطلب البت   أرجأ

 ـ مصر أن أخرى أنباء قالت فيما كبار، آخرين سعوديين مسؤولين مع

 غرار على القاهرة في للمنظمة مكتب فتح عرضت ـ الرياض مع وباإلتفاق

 التي األهواز، تحرير حركة وهي ايدعمه صدام كان انفصالية حركة مكتب

 .أساس بشكل السعودية من الدعم تتلقى التزال

 تحركاتها خالل من تجازف األخيرة بأن الرياض، في دبلوماسيون ويعتقد

 بين أمنيا   اتفاقا   وأن خاصة طهران، معه بعالقاتها وإعالمها، األخيرة

 معارضة أية دعم نعبم الدولتين يقي د سنوات، تسع نحو قبل أبرم قد البلدين

 ما بسبب( اإلنتشاء) من حالة تعيش الرياض بأن وأضافوا. منهما لكل

 نفسه على اإليراني النظام انشقاق)و( لبنان في اإليرانية الهزيمة) اعتبرته

 تراجع حالة في اإليراني النظام بأن تعتقد وهي ،(األخيرة اإلنتخابات بعيد

 .إلسقاطه الفرصة غتناموا عليه، الهجوم تشديد الالزم من وأن



 بإطالق يتعلق فيما أوباما، نائب بايدن، تصريحات مع التحليل، هذا يتواءم

 بأن القائلة واألنباء اإليرانية، النووية المنشآت لمهاجمة اسرائيل يد

 اإلدارة في المتشدد الصهيوني الجناح ترجيح على تعمل السعودية

 اتفاق اي تخريب وبالتالي ا ،عسكري إيران مع للتعاطي المؤيد األميركية

 حساب على سيكون ـ تحقق لو ـ انه السعودية تعتقد مزمع أميركي إيراني

 سماح عن تحدثت التي األنباء مع التحليل يتواءم كما. اإلقليمي موقعها

 قررت حال في السعودية األجواء باستخدام اإلسرائيلي للطيران السعودية

 األخيرة؛ اآلونة في تصاعد الذي الهجوم وشن الموقف تصعيد أبيب تل

 .السويس قناة بعبور اإلسرائيلية للغواصات بالسماح مصر قرار ومثله

 : الرابط

http://hezbullah.org/forum/showthread.php?p=94204 . ] 
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د انفصم هذا الدعم بينهما بالتدريب حينما كانوا يتبنون فكرا  معتدال  وق

ال عبد الناصر على الخليج  العربي إسم الخليج محينما أطلق الرئيس ج

الفارسي إضافة إلى  إعدامه  سيد قطب ورفضه لتوسالت بعض الدول 

 ومنهم مجاهدي إيران .

 

 الدعم األمريكي : -4

 

 المخابرات المركزية االمريكية تَدعم بشكل نشيط إرهابيي منظمة خلق

مقال طويل نشر في موقع على اإلنترنت ادعى سكوت ريتر، رئيس  في

إلى  1991فريق مفتشي االسلحة التابع لألمم المتحدة في العراق من 

، أن وكالة المخابرات المركزية إشتركت بشكل نشيط في إسناد 1998

 -بنتائج قاتلة جدا   -مجموعة مقاومة إيرانية تقوم باعمال تخريب مكررة

 .داخل إيران



". . . الغريب ان هذه المجموعة اي منظمة خلق قد اُدرجتها وزارة 

خارجيتنا ضمن الئحة خاصة بعنوان منظمة ارهابية . منظمة خلق كانت قد 

عملت مع صدام حسين وقاتلت الى جانبه كحليف له في الحرب ضد ابناء 

وطنهم . لكن منظمة خلق تَشترك مع إدارة بوش_ تشيني في هدفها:َتغي ر 

لنظام في طهران ، لذا فهم مفيدون لألغراض  األمريكية ، متى يكون ا

 اإلرهابي لَيس إرهابيا ؟ عندما يكون الى جانبك. . ." .

  

 2008،أغسطس/آب  5صحيفة ديموقراط آركانساس، 

http://www2.arkansasonline.com/ 

  

". . . المنظمة لَن تمثل أية حكومة ويمكن مشاهدة اسمها في الئحة 

لمنظمات اإلرهابية التي اعدتها وزارة الخارجية األمريكية ، لكنه منذ ا

، منحت المنظمة الحماية من قبل 2003اإلحتالل  األمريكي  للعراق في عام 

الجيش  األمريكي. يتمتع مقاتلوها  بـ"الحماية " تحت إتفاقيات جنيف. تَدعي 

رهابيين. طبعا منظمة خلق ان أعضائها في العراق هم الجؤون ولَيس باإل

بخصوص الالجئين  1951يصعب قبول هذا االمر بان اتفاقية جنيف عام 

تمنح الى منظمة ناشطة شبه عسكرية  تَستغل "مخيمات الالجئين" داخل 

 العراق كقواعد عسكرية لها. . ." .

  

 2008، أغسطس/آب 4سكوت ريتر، مقال خاص، صحيفة تايمز سيؤول، 

http://www.theseoultimes.com/ST/index.html 

  

مؤسسة اسرة سحر: ال شك في ان منظمة خلق هي طائفة تدميرية واوائل 

ضحايا اية طائفة هم أتباعها الخاصين وعوائلَهم، جميع الطوائف هي 

بحاجة الى مكان بعيد ومعزول البعاد أعضائهم عن العالم الحقيقي كي 



الخمس السنوات تسيطر على عقولهم وتَغسل ادمغتهم. في الحقيقة وخالل 

والنصف الماضية التي حمى الجيش  األمريكي  في العراق معسكر أشرف 

الذي تعده هذه الطائفة اإلرهابية بانه جنة امنة لها اخذت تستخدم فيه اعمال 

السيطرة النفسانية على افرادها وتدربهم على االعمال  اإلرهابية. لقد بعث 

د سقوط الدكتاتور السابق االمل في قلوب عوائل افراد منظمة خلق عن

للعراق واعتقدوا بأنهم سيتمكنون من رؤية احبتهم من بعد سنوات عديدة، 

ولَكن سرعان ماخاب أملهم عندما علموا أن امريكا قد أخذت مكان صدام 

 حسين في إستخدام أبنائهم كأدوات لإلرهاب.

تَشجب مؤسسة اسرة سحر مثل هذا اإلستغالل  وتَدعو كافة المنظمات  

 اإلنسانية الدولية إلتخاذ اإلجراءات الكفيلة في هذا الشأن.

  

 الرابط 

http://www.saharngo.com/user%20files/htmfiles 

2008arabic/US%20Support%20MKO.htm . ] 
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في إيران )عوائل شهداء ” هابيليان“ايران برس: أكد األمين العام لمؤسسة  -مشهد

االغتيال( أن زمرة المجاهدين اإلرهابية قامت بارتكاب جرائمها ضد إيران خالل الـ 
في حين أن مكتبها الرسمي كان في العاصمة الفرنسة باريس  عاما  الماضية 40

 .حسب معلومات أفادت بها وزارة الخارجية األمريكية

وفي حديث خاص لوكالة أنباء إيران برس الدولية في مدينة مشهد، مركز محافظة 
إن زمرة ” محمد جواد هاشمي نجاد“خراسان الرضوية شمال شرقي إيران، قال 

مكاتب رسمية في بعض الدول األوروبية وأمريكا، مصرحا  بالقول المجاهدين لديها 

 .عاما  صنفت هذه الجماعة بشكل استعراضي في القائمة اإلرهابية 12إن أمريكا لمدة 

https://www.nejatngo.org/ar/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%87
https://www.nejatngo.org/ar/blog/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%87


 
 

 اتحالف مجاهدي خلق و آمريك
  

وأضاف أنه بعد هذه المدة قامت أمريكا باخراج هذه الزمرة من قائمة المنظمات 

اغتيال اآلالف من المواطنين في إيران على يد عناصر هذه  اإلرهابية بينما تم

 .الزمرة

وأردف األمين العام لمؤسسة هابيليان في إيران أنه بعد انتصار الثورة اإلسالمية 

ألفا من المواطنين والمسؤولين اإليرانيين من قبل مختلف  17استهدف نحو 

 .الجماعات اإلرهابية واستشهدوا

مجموعة مسلحة وجميعها تقريبا  35كانت تتكون من نحو  وأضاف أن هذه الجماعات

لديها مكاتب رسمية في الدول األوروبية واألمريكية بمعنى أن هؤالء اإلرهابيين 

 .يتمتعون بدعم رسمي من قبل الدول الغربية

وأكد أن اإلرهابيين لم يكونوا مستهدفين أساسا من قبل أمريكا التي طالما استخدمت 

 . جمعية النجاة [ – .بية كأداةالجماعات اإلرها
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في حوارخاص مع وكالة األنباء اإليرانية ايرنا االمين العام لمنظمة هابيليان : تعتبر 

خلق جرائم دولية.الموساد يقومون بحماية ودعم  مجاهدي الكثير من نشاطات 

 .خلق مجاهدي 

https://www.nejatngo.org/ar/blog/%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7
https://www.nejatngo.org/ar/blog/%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7


خلق تعتبر جرائم  بين االمين العام لمنظمة هابيليان أن الكثير من نشاطات مجاهدي 
دولية في الدول االجنبية قائال : يدعم الموساد وأجهزة االستخبارات األجنبية مجاهدي 

 .في جرائمهمخلق ودائما ماكانوا يمنعون التحقيق  

 

خلق من تاريخ الجمهورية  وعلي الرغم من ان شعب ايران قد محي مجاهدي 
االسالمية االيرانية اال أن شهر تير يعتبر من التواريخ التي التنسي في تاريخ الثورة 

خلق االرهابية عجنت في ذاكرة الثورة  االسالمية ألن جرائم واعمال مجاهدي 

بعض الشركاء في المنطقة الدولية والمنافقين من ال وشعبها. وفي هذا الوقت قام 
سعود والسياسيين االمريكيين واالجهزة االمنية الغربية والموساد الذين وصلوا الي 

خلق التي ليس لها اي  درجة كبيرة من العجز السياسي بالتمسك بجماعة مجاهدي 

 .اهمية والتملك آي حول أ وقوة

خلق في  ضي الملتقي السنوي لزمرة مجاهدي في هذا السياق عقد في الشهر الما

فرنسا بدعم من بعض االجهرة االمنية االجنبية وتم دفع تكاليف سفر الحضور وتقديم 

هدايا وجوائز بقيمة االف الدوالرات للضيوف المتحدثين من امريكا والدول العربية 
متكررة ضد  واالجنبية الذين قاموا بتحضير واعداد اتهامات وادعاءات سخيفة وكاذبة

 .الجمهورية االسالمية االيرانية

صرح السيد محمد جواد هاشمي نجاد في لقاء خاص مع المراسل السياسي لوكالة 

خلق محي الجرائم واالعمال  الجمهورية االسالمية ايرنا حول سعي مجاهدي 
االرهابية وتقديم أنفسهم كبديل ديمقراطي للجمهورية االسالمية قائال : لهذا الهدف 

سنة عن االنظار ووضع مكانه امرأة. ويعتقد  12خلق اكثر من  تواري قائد مجاهدي 

االمين العام لمنظمة هابيليان أن االرهاب هواحد االليات المستخدمة من قبل قوي 
خلق  االستكبار العالمي ضد الجمهورية االسالمية االيرانية وتعد جماعة مجاهدي 

ستخدمت عدة مرات في قضايا تجسس وعسكرية االرهابية احدي هذه الوسائل التي ا
ارهابية سواء عن طريق الحرب الناعمة اوعن طريق القيام بعمليات عسكرية مثلما 

 .حدث في كرات في ايران



 خلق االن؟ ايرنا: ماهوموقف الدول االجنبية واالجهزة األمنية من زمرة مجاهدي 

نهم يريدون ايجاد بديل هاشمي نجاد : يشعر الغرب بحالة من الضيق والضياع ال

للنظام االيراني والحكومة االيرانية وليس لديهم اي مقدرة اليجاد ذلك. عندما يدعم 

خلق ويعطونهم الحرية للقيام بكل نشاطاتهم هذا يعني انهم  الغربيين زمرة مجاهدي 
عاما االخيرة عندما بدأت هذه 36خاليي الوفاض ومن جهة اخري منذ اكثر من 

هابية جرائمها واعمالها الوحشية ضد شعب ايران تم تقديم الدعم المالي المنظمة االر

الكبير لهم والدعم اللوجيستي كذلك واتاحوا لهم الفرصة الستفادة من كل وسائل 
خلق  عاما قامت جماعة مجاهدي 20االعالم المرئية وغير المرئية. والننسي قبل 

ية في ان واحد ولم تعاقب علي دول اوروب10بالهجوم علي السفارات االيرانية في 

خلق قامت بهجماتها  ذلك او يتم التحقيق في عملها االجرامي وهذا يبين ان مجاهدي 

 .االرهابية بدعم وتعاون مع اجهزة االستخبارات االجنبية

 خلق نفوذا اجتماعيا في داخل ايران وخارجها؟ ايرنا : هل تملك زمرة مجاهدي  

ت من االتحاد االوروبي ووزارة الخارجية االمريكية هاشمي نجاد : وفق تقارير ورد

خلق تلقي استياءا كبيرا  وكذلك مصادر متعددة للدول الغربية تبين أن زمرة مجاهدي 
وبغضا شديدا من قبل شعب ايران. ولم تلق النشاطات والفعاليات لتي قامت بها زمرة 

اليراني حتي بعض خلق أي تآييدا ودعما من اي طبقة من طبقات الشعب ا مجاهدي 

الجماعات المعارضة للجمهورية االسالمية ليسوا مستعدين للقيام بأعمال سخيفة مثل 
علي سبيل المثال المؤتمر الذي يقيمونه في باريس كل عام  التي قام بها المجاهدون 

يقومون فقط بدعوة االشخاص اللذين لديهم عداوة ومشاكل مع ايران تحت عنوان 

خلق يريدون استخدام كل وسيلة وكل  يؤكد ان مجاهدي ضيوف خاصيين وهذا 

 .طريقة لتوجيه ضربة اليران وشعبهم

خلق توفير المصادر المالية القامة هكذا تجمعات  ايرنا : كيف يستطيع مجاهدي 

 ومؤتمرات؟

خلق حتي يظهروا صورتهم في الساحة العالمية ويصنعوا  هاشمي نجاد : مجاهدي 

رة يقومون بدعوة اشخاص يلقون محاضرات وكلمات مؤيدة النفسهم مكانة عالية كبي

لهم باإلضافة الي اقامة حفالت استقبال لضيوفهم الذي يكلف االف الدوالرات وغير 
دقائق فقط.  10ذلك يقومون بدفع خمسون الف دوالر للضيف الذي يلقي كلمة خالل 

الغربية مثل اما عن مصادرهم المالية فهي متعددة اذكر منها االجهزة االمنية 

الموساد) الكيان الصهيوني ( وبعض الدول العربية كذلك مثل السعودية التي تدعم 
خلق. ولدينا قبل عشر سنوات تقريبا تقارير تبين أن السعودية قامت  وتمول مجاهدي 

خلق االرهابية وقبل السعودية كان صدام حسين  مليون دوالر لمجاهدي  30بإعطاء 

فة ويتيح لهم وسائل عديدة وخصص لهم كذلك اموال طائلة يقدم لهم مساعدات مختل



في برنامج النفظ مقابل الغذاء. باالضافة الي المستثمرين في اعمال مختلفة وغسل 
االموال التي تعد بدورها طرقا اخري لتأمين الدعم المالي لهم كما نشرت حكومة 

خلق  لمالية لمجاهدي فرنسا والمانيا تقارير وأخبار مختلفة في اوروباعن االنشطة ا

 .ومنها غسل االموال

خلق بهذه االعمال االجرامية في حين رفضت  مجاهدي  ايرنا : لماذا قامت زمره 

وامتنعت المجموعات المعارضة االخري للجمهورية االسالمية االيرانية عن فعل 

 مثل هذه االعمال؟

جهزة االمنية الغربية هاشمي نجاد : عندما تكون هناك مجموعة ايرانية تقدم نفسها لال
وتعرض خدماتها لهم من اجل توجيه ضربة للجمهورية االسالمية االيرانية و تتمتع 

بكل الحرية واليوجد لها حدودا اوشيئا يمنعها عن ذلك بالطبع ستطمع العديد من 

االجهزة االمنية بها وستستخدمها لتحقيق غاياتها واهدافها ضد ايران في طرق 
تاريخ طويل في الحرب الناعمة فهم الي جانب  خري للمجاهدين عديدة. ومن جهة ا

االعمال العسكرية والخيانة التي ارتكبوها بحق شعبهم وبالدهم قاموا بإستدراج بعض 
االشخاص في داخل ايران لصالحهم وهناك امثلة عديدة عنهم في تاريخ ايران. 

نظار القوي العالمية وحسب رأي االمام يعتبر ذلك من االسباب التي تجعلهم محط ا

 * .خلق في محاربة ايران حتي تتحقق اهدافها ويدفعهم الستغالل مجاهدي 

خلق في العراق لسنوات عديدة وارتكبت العديد  ايرنا : تواجدت مجموعة مجاهدي 
من الجرائم بحق الشعب العراقي مخصوصا االكراد والشيعة ولكن هل خضعت هذه 

 ه؟المجموعة للمحاكمة جراء مافعلت

هاشمي نجاد : بعد سقوط صدام وبعد استقرار الوضع السياسي في العراق اهتمت 
خلق و خالل ذلك  الحكومة العراقية بشكل دائم باالتهامات التي وجهت لمجاهدي 

خلق علي طاولة الحكومة العراقية.  الوقت ازدادت الملفات السوداء عن مجاهدي 

ر أشرف في العراق وتسانده وحتي ومع ذلك كانت امريكا تدافع دائما عن معسك
خلق فكانوا مستعدين  المسؤولين االمريكين لم يقبلوا بأقل تصرف يهدد مجاهدي 

للقيام بكل شئ حتي اليمسهم اي اذي او سوء. واذا اقيمت اليوم محاكمة خاصة حول 

خلق في ايران لن تحتاج ايران الي تقديم وثائق ومستندات تؤيد  جرائم مجاهدي 
خلق  ا النه يوجد وثائق ومستندات في الغرب والعراق تبين جرائم مجاهدي ادعائاته

لذلك تلك الوثائق والمستندات ستكون كافية لدعم صحة اقوال ايران ضد مجاهدي 

خلق في الدول الغربية جرائم دولية سواء  خلق. وتعد الكثير من نشاطات مجاهدي  
عدة االخري وبالطبع قامت زمره كانت نشاطاتها علي الصعيد االرهابي اوعلي االص

خلق بجرائم كثيرة ولكنهم يتمتعون بحماية اجهزة االستخبارات الغربية  مجاهدي  

 .ممايحول دون محاكمتهم ومعاقبتهم علي جرائمهم



خلق اشخاص منبوذين وينفر الناس منهم في  ايرنا : وعلي الرغم من ان مجاهدي 

 والوسيلة لتوجيه ضربة لشعب ايران؟القدرة  ايران ولكن هل تملك هذه الزمره 

خلق في العراق الكثر من عشرين عاما  مجاهدي  هاشمي نجاد : تواجدت زمره 

وخالل ذلك الوقت كان هناك تعاون وثيق بينها وبين جهاز المخابرات العراقية و بعد 
سقوط صدام، كانت الجماعة اإلرهابية مجاهدي خلق واحدة من حلقات الوصل بين 

ت االرهابية اللذين استطاعوا من خالل ذلك اغتيال شخصيات عراقية هامة المجموعا

خلق الذين قاموا  في الواقع حلقة االرهاب تتألف من القاعدة والبعثيين ومجاهدي 

 .بذلك

ايرنا : ماهي ردة فعل ايران وماهي االجراءات والتدابير التي يجب عليها القيام بها 

 ابية؟لمنع عمليات هذه المجموعة االره

هاشمي نجاد : علي الجمهورية االسالمية التطرق الي هذا الموضوع من جوانب 
عديدة فمن الناحية القانونية يجب رفع دعاوي قضائية في المحاكم الجنائية حيث 

تشمل تلك الدعاوي شكايات ومواضيع متعددة. اماعلي الصعيد الداخلي فيجب 

وكشف االساليب التي يستخدمها  تعريف المسؤولين وجيل الشباب بالحيل والخدع
خلق لحماية المجتمع باالضافة الي ذلك يجب علينا فضح جرائمهم في  مجاهدي 

 .الساحة الدولية

 جمعية النجاه [ .
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ومة مريم رجوي : قرار المحكمة اقرار بحق الشعب االيراني في مقا

الديكتاتورية وانتصار للعدالة على السياسة والصفقات والمصالح 

االقتصادية و أن  تهمة االرهاب هي المشاركة في قمع الشعب االيراني 

وعلى مجلس وزراء االتحاد االوربي أن يعتذر لمجاهدي خلق والشعب 

صفحة أصدرته صباح هذا اليوم، ألغت  20االيراني في قرار يقع في 



لبدائية األوروبية قرار مجلس وزراء االتحاد األوربي إلبقاء المحكمة ا

 منظمة مجاهدي خلق االيرانية )بي إم أو آي( على قائمة اإلرهاب األوربية.

ووصفت الس يدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة 

االيرانية، القرار الصادر عن المحكمة اليوم بأنه اقرار بحق الشعب 

يراني في مقاومة الديكتاتورية والفاشية الدينية وانتصار للعدالة على اال

السياسة والصفقات والمصالح االقتصادية معبرة عن شكرها للمحامين 

والحقوقيين والمشرعين االوربيين على جهودهم المخلصة التي ال تنسى 

 للدفاع عن حقوق المجاهدين والمقاومة االيرانية. 

الصادر اليوم عن محكمة العدل االوربية جاء عقب وأضافت أن  القرار 

واالحكام الصادرة  2006القرار السابق الصادر عن المحكمة في ديسمبر 

عن المحاكم العليا واالستئناف البريطانية، وهو نقطة نهاية لتهمة االرهاب 

الجائرة وتدل على أن هذه التسمية كانت منذ البداية تفتقر الى أية شرعية 

قانونية وجاءت فقط نتيجة اعتماد سياسة المساومة تجاه الفاشية  ومصداقية

الدينية الحاكمة في ايران ومنح تنازالت له وأن هذا القرار هو المسمار 

 االخير على نعش تهمة االرهاب المفضوحة.

وأكدت السيدة رجوي: أن هذا القرار يثبت أن إبقاء تهمة االرهاب ضد 

االتحاد االوربي في تموز الماضي  مجاهدي خلق من قبل مجلس وزراء

الذي اعتمد على قرار فرنسي، كان ركوعا  أمام الماللي الحاكمين في ايران 

وسحقا  في الوقت ذاته لحكم القانون وتحدي ا لقرارات المحاكم والقيم التي 

 أسس االتحاد االوربي عليها. 

أن المفهوم  وتابعت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة االيرانية

العملي لتهمة االرهاب، كان بمثابة التعاون مع الفاشية الدينية الحاكمة في 

قمع الشعب االيراني والمقاومة االيرانية وتشكيل حاجز أمام التغيير 

الديمقراطي في ايران. فَجعَل النظام االيراني هذه القائمة ذريعة العدام 

ة أشرف )مقر اقامة من سكان مدين 3500المعارضين والمؤامرة ضد 

أعضاء منظمة مجاهدي خلق االيرانية( كما أنه أصبح ذريعة النتهاك أبسط 



الحقوق لالجئين وطالبي اللجوء وأعضاء وأنصار المقاومة االيرانية في 

 البلدان االوربية . 

 

وأستطردت بالقول: فعلى مجلس الوزراء لالتحاد االوربي أْن يشطب فورا  

ض الخسائر التي ألحقها اسم مجاهدي خلق من قا ئمة االرهاب وأن يعو 

بالشعب االيراني وأن يعتذر من المقاومة االيرانية والشعب االيراني 

ومنظمة مجاهدي خلق االيرانية. فاستمرار هذه التهمة في كل يوم فهو 

بمعنى استمرار الجريمة ضد الشعب االيراني و عرقلة عملية التغيير في 

ل التغيير الديمقراطي في ايران ضرورة السالم ايران، وذلك في وقت يشك

واالمن في المنطقة والعالم وهما سيتحققان فقط على يد الشعب االيراني 

والمقاومة االيرانية. فعلى االتحاد االوربي أن ينهي هذه السياسة وينصاع 

 الرادة الشعب االيراني من أجل التغيير . 

 

رة عن أغلبية أعضاء البرلمانات وأشارت السيدة رجوي الى البيانات الصاد

المختلفة في البلدان االوربية باالضافة الى القرارات الصادرة عن البرلمان 

االوربي والجمعية البرلمانية للمجلس االوربي ولجان العالقات الخارجية 

 2000واالوربية للعديد من البرلمانات االوربية وكذلك موقف أكثر من 

ضي بضرورة ازالة اسم مجاهدي خلق من قائمة برلماني في عموم اوربا يق

االرهاب وتطبيق قرارات المحاكم االوربية بهذا الصدد، مضيفة أن كل هذه 

التطورات تؤكد أن أبناء الشعوب االوربية وممثليهم يقفون بجانب الشعب 

االيراني ويمقتون سياسة الصفقات واالسترضاء حيال الماللي الحاكمين في 

 ايران .

 مجلس الوطني للمقاومة اإليرانيةأمانة ال
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 مجاهدي خلق اإليرانية من قائمة اإلرهاب

مجلس اللوردات يطالب الحكومة  -يرانية المجلس الوطني للمقاومة اإل

 البريطانية  بشطب مجاهدي خلق

15/01/2007  

نواب مجلسي العموم واللوردات البريطانيين يطالبون حكومتهم بشطب اسم 

منظمة مجاهدي خلق اإليرانية من قائمة اإلرهاب تنفيذ ا لحكم المحكمة 

 األوربية العليا

من  160م البريطاني وأكثر من أصدرت أغلبية النواب في مجلس العمو

نواب مجلس اللوردات البريطاني بيان ا هنأوا فيه بإصدار المحكمة األوربية 

 العليا الحكم بإلغاء تهمة اإلرهاب الملصقة بمنظمة مجاهدي خلق اإليرانية.

وأكد البيان الذي أعلنه اللورد روبين كوربت أمام جلسة برلمانية في المبنى 

موم البريطاني أن الحكم الصادر عن المحكمة األوربية الرئيسي لمجلس الع

انتصار عظيم للمقاومة اإليرانية والشعب اإليراني وجميع أولئك الذين 

 يدعمون الجهود لتحقيق الحرية والديمقراطية في إيران.

 وفي ما يلي النص الكامل للبيان المذكور:

وأغلبية أعضاء مجلس باسم اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران حرة 

نائب ا في مجلس اللوردات البريطاني أود  160العموم البريطاني وأكثر من 

أن أهنئ السيدة مريم رجوي والمقاومة اإليرانية بالحكم األخير الصادر عن 

 المحكمة األوربية العليا.

إن هذا لنصر كبير للمقاومة اإليرانية والشعب اإليراني وجميع أولئك الذين 

ون الجهود لتحقيق الحرية والديمقراطية في إيران. إن الحكم الصادر يساند

عن المحكمة األوربية العليا باعتبارها ثاني سلطة قضائية في أوربا قد ألغى 



قرار مجلس االتحاد األوربي بتجميد األرصدة المالية لمنظمة مجاهدي خلق 

يراني ألن اإليرانية. إن المحكمة أصدرت الحكم لصالح مجاهدي الشعب اإل

القرار األول للمجلس كان قد انتهك الحق الشرعي لمجاهدي الشعب 

اإليراني في محاكمة عادلة وحقهم في معرفة دالئل هذا القرار وحقهم في 

 التمكن من دفاع قضائي فاعل.

إن هذا الحكم يظهر مرة أخرى افتضاح تهمة اإلرهاب الملصقة بمجاهدي 

اء مجاهدي الشعب اإليراني المقيمين خلق ويجدد التأكيد على حقوق أعض

في معسكر أشرف. كما وينص الحكم الصادر عن المحكمة على أن إدراج 

ا  اسم منظمة مجاهدي خلق اإليرانية في قائمة اإلرهاب هو اآلخر كان قرار 

خاطئ ا في ما يتعلق بعواقبه ونتائجه السياسية. وقد أثبت هذا الحكم صواب 

كل هذه المدة بأنه ال الحرب وال االسترضاء  ما قالت السيدة رجوي خالل

هو الطريق إلى تحقيق الديمقراطية في إيران وإنما الطريق هو دعم الشعب 

 اإليراني ومقاومته الشرعية.

إن اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران حرة سوف تبذل قصارى 

ى استرضاء جهدها لتقنع الحكومة البريطانية بإيقاف سياستها القائمة عل

إيران وهي السياسة التي لم يترتب لها أي تأثير إال إتاحة النظام اإليراني 

 مزيد ا من الفرصة لصنع أسلحته النووية.

فعلى حكومتنا حالي ا أن تشطب اسم منظمة مجاهدي خلق اإليرانية من قائمة 

المنظمات المحظورة وذلك تنفيذ ا للحكم الصادر عن المحكمة األوربية 

طوة األولى في المسار الصحيح لدعم الشعب اإليراني ونضاله من وكالخ

أجل الحرية. إن منظمة مجاهدي خلق اإليرانية هي معارضة شرعية ال 

تحظى بالتأييد من قبل العديد من الساسة في كل أرجاء العالم فحسب وإنما 

األهم كونها تحظى بالدعم والتأييد من الشعب اإليراني. فإن المقاومة 

رانية هي التي تناضل وتقارع المتطرفين الحاكمين في طهران اإلي

 وتواجههم. 

إن ما تقدمه المقاومة اإليرانية هو الذي يخاف منه حكام إيران وهو 

الديمقراطية. إن الغرب حاول حتى اآلن أن يتعامل مع حكام إيران بالمرونة 



ا في التعامل  ا وصارم  مع هؤالء ولكن عليه اآلن أن يعتمد أسلوب ا حازم 

 الحكام.

هذا وأود أن أهنئ المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية بالقرار األخير الذي 

أصدره مجلس األمن الدولي بفرض عقوبات على النظام اإليراني. فكما قيل 

ا حتى اآلن كان المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية هو  ا وتكرار  وُكتب مرار 

للنظام اإليراني لصنع أسلحة  الذي كشف وألول مرة المشروع السري

ا نووي ا فلن يصبح  نووية. فإن نظام الحكم القائم في إيران إذا امتلك سالح 

ا يهدد المنطقة فقط وإنما سيصبح أكبر تهديد للعالم .وفي الختام أود  خطر 

باسمي وباسم زمالئي أن أجدد التهنئة للمقاومة اإليرانية باالنتصار الناجم 

ا للمقاومة اإليرانية عن حكم المحكمة األ وربية العليا. إن هذا ليس نصر 

فحسب وإنما نصر ونجاح لجميع الشعوب المحبة للخير واإلنسانية والحرية 

 «.في كل أرجاء العالم

وحضر الجلسة البرلمانية التي عقدت في المبنى الرئيسي لمجلس العموم 

مة وتأكيد ضرورة البريطاني من أجل مناقشة القضايا السياسية والدولية الها

الدفاع الفاعل عن الموقع القانوني لمجاهدي مدينة أشرف، الشخصيات 

 التالية:

اللورد رابين كوربت رئيس لجنة اللوردات من حزب العمال في مجلس   

اللوردات ورئيس اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران حرة واللورد 

رجة المستشار للملكة واللورد آرتشر المدعي العام البريطاني السابق بد

فريزر المدعي العام السابق في إسكوتلندا بدرجة المستشار للملكة 

والبارونس هريس من المسؤولين في الحزب الليبرالي الديمقراطي 

البريطاني والمتحدثة في شؤون داخل البالد وإيرلندا الشمالية في الحزب 

بريطاني والبارونس والبارونس ترنر نائبة رئيس مجلس اللوردات ال

غيبسون عضوة مجلس اللوردات من حزب العمال واللورد كالرك الرئيس 

السابق لحزب العمال البريطاني واللورد إينغلوود من األعضاء البارزنين 

في مجلس اللوردات من حزب المحافظين وأندرو مكينلي عضو لجنة 

ديفيد كوك الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني من حزب العمال و

النائب في مجلس العموم من حزب المحافظين والدكتور يان غيبسون النائب 



في مجلس العموم من حزب العمال ورئيس لجنة األبحاث العلمية وراجر 

غيل من النواب األقدمين في مجلس العموم من حزب المحافظين ونايغل 

نوروزي  بولمينغ النائب األقدم بدرجة المستشار للملكة والسيدة دولت

مندوبة المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية في بريطانيا والتي حضرت 

 الجلسة كضيف خاص.

وفي هذه الجلسة وبعد إيضاحات قصيرة قدمها اللورد رابين كوربت حول 

التطورات السياسية الهامة في ما يتعلق بإيران قام نواب مجلسي اللوردات 

ءاتهم ونشاطاتهم في المستقبل والعموم البريطانيين ببحث ومناقشة إجرا

ا للحل الثالث المقدم من قبل السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية  دعم 

المنتخبة من قبل المقاومة اإليرانية ودفاع ا عن حقوق المجاهدين المقيمين 

 في مدينة أشرف.

 الرابط :

http://www.ncr-iran.org/ar/content/view/1379/ . ] 
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 وکاله انباء فارس   

 ١٤٣٠رمضان  ٥ا ألَرب عا 

] بعد إغالق معسكر اشرف وسيطرة القوى األمنية العراقية على هذا 

المعسكر، قام زعماء المجاهدين بإجراء لقاءات عديدة مع المسؤولين في 

مصر والسعودية واألردن واإلمارات وبعض الدول العربية 

اء فارس نقال عن موقع "اسالم تايمز" أن بعض األخرى.وافادت وكالة انب

التقارير الواردة تشير الي أن قادة هذه الزمرة اإلرهابية المنافقة قد التقوا 

مؤخرا في األردن بمسؤولين سعوديين، وطلبوا منهم السماح لعدد من 

المجاهدين  باللجوء إلى الرياض وتأسيس مكتب لهم هناك، وقد وافق 

 ن على طلبهم هذا. المسؤولون السعوديو

فقد التقى زعماء هذه الزمرة مؤخرا باألمير مقرن بن عبد العزيز رئيس 

الجهاز األمني السعودي، وذلك في العاصمة األردنية، وطلبوا منه الموافقة 



على لجوء عدد من المجاهدين إلى الرياض، فلم يرفض لهم هذه الطلب 

 تهم هذه. وإنما استمهلهم فترة من الزمن ليجيب على طلبا

 800وطلب زعيم المجاهدين من األمير السعودي الموافقة على لجوء نحو 

عنصر من المجاهدی خلق إلى األراضي السعودية، وعلى افتتاح  900إلى 

 مكتب لهذه المنظمة في الرياض.

 الرابط :

http://www.nejatngo.org/ar/post.aspx?id=666 . ] 

   

 الفصل الرابع  :

 دي خلق  : من جرائم مجاه 

 أوال   : جرائمهم بالوثائق ضد إيران :

هجمات إرهابية لـ"مجاهدي خلق"  5] في ذكرى اغتيال رجائي.. 

 اإليرانية

 2017أغسطس  30الوان : األربعاء  

 مجاهدي الخلق

 كتب:محمد أسامة

الجبير: طهران تعمل على محاولة تصدير الثورة اإليرانية إلقامة 

 إمبراطورية فارسية

ير: طهران تعمل على محاولة تصدير الثورة اإليرانية إلقامة الجب

 إمبراطورية فارسية

 "التعليم": برفع كتب اإلخوان والثورة اإليرانية من مكتبات المدارس

 "التعليم": برفع كتب اإلخوان والثورة اإليرانية من مكتبات المدارس



 النوويةمرشد الثورة اإليرانية يؤكد استحالة إيقاف أنشطة بالده  

 مرشد الثورة اإليرانية يؤكد استحالة إيقاف أنشطة بالده النووية

أغسطس، فجَّرت مجاهدي "خلق" اإليرانية اإلرهابية، مقر مجلس  30في 

الوزراء اإليراني، حيث اغتالت في العملية محمد علي رجائي الرئيس 

 اإليراني، ورئيس وزرائه محمد جواد باهنر.

ديد من العمليات والتفجيرات التي شنَّتها ضد وللجماعة اإلرهابية الع

المسؤولين والقادة اإليرانيين، وتأسست الجماعة في ستينيات العام الماضي 

وخاضت حرب ا ضد نظام "الشاة" المخلوع، وعقب اإلطاحة به شنت 

 الحرب ضد الحكومة اإلسالمية اإليرانية.

 

رهابية التي تورطت وترصد "الوطن"، في هذا التقرير، أشهر العمليات اإل

 فيها جماعة مجاهدي "خلق" اإليرانية:

 تفجير هيف تير -1

وهو تفجير إرهابي شنه التنظيم على مقر الحزب الجمهوري اإلسالمي 

اإليراني، ولقي ثالثة وسبعون مسؤوال  بالحزب الجمهوري اإلسالمي 

 مصرعهم، ومن بينهم قاضي القضاة آية هللا محمد بهشتي.

مجاهدي خلق أو تنكر مسؤوليتها عن الحادث، لكنها  لم تؤكد جماعة

صرحت بأن الهجوم كان "رد فعل طبيعي ا وحتمي ا لألعمال البشعة التي 

يرتكبها النظام، كما ُحد دت هوية ُمنف ذ التفجير، وكان طالب ا شاب ا وأحد 

أعضاء المجاهدين، واسمه محمد ريزا كوالهي، حيث تمكن محمد من 

 في مبنى المقر الرئيسي للحزب كمهندس صوت.  الحصول على وظيفة

 محاولة اغتيال روح هللا الخميني  -2

يونيو  27حاولت الجماعة اغتيال قائد الثورة اإليرانية، الخميني، في يوم 

، عندما كان يلقي الخطاب في صالة مسجد أبو ذر، انفجرت القنبلة 1981

ل الشريط الذي كان موجها أمامه، وأصيبت ذ راعه وحباله في مسج 



الصوتية، بجانب إصابات خطيرة وانقطعت عدد من العروق وعصابات 

 من يده اليمنى فأُصيبت يده بالشلل الت ام. 

اتهمت الحكومة جماعة مجاهدي خلق بتنفيذ المحاولة اإلرهابية، وقال 

مساعد المدعي العام لمحكمة الثورة في مذكراته إن "جواد قديري كان 

ن قدامى األعضاء في منظمة مجاهدي خلق ومن مخطط التفجير وهو م

مخترقي اللجنة الثورية المستقرة في الدائرة الثانية في الجيش وبعد أن 

 حاول االغتيال الفاشلة بحق آية هللا علي الخامنئي هرب إلى خارج البالد.

  1994تفجير األمام علي الرضا  -3

اإلمام علي سقط عشرات القتلى والجرحى في تفجير قنبلة في ضريح 

 الرضا في مشهد.

ألقت الحكومة اإليرانية مسؤولية التفجير على منظمة مجاهدي خلق، لكنها 

 هذا الهجوم، واتهمت المنظمة القاعدة بتنفيذ الواقعة.

ولكن بحسب المؤل ف البريطاني سيمون ريف، في كتابه "أبناء آوى الجدد": 

المسلمين الشيعة، "كان رمزي يوسف يتحد ث دائما  باللغة العنف ضد 

فاتصلت به منظمة مجاهدي خلق ودفعت له مبلغا وطلبت منه أن يتول ى شن 

 عملية إرهابية ضد ضريح اإلمام علي الرضا، واإلمام الثامن عند الشيعة".

 1988هجوم على الحدود في عام  -4

ا على الحدود اإليرانية العراقية في عام  شنت الجماعة اإلرهابية هجوم 

 أدى سقوط عشرات القتلى والجرحى.، ما 1988

واحتلت الجماعة مدينة كرند وإسالم آباد وحاصرت كرمانشاه، ولكن بعد 

معارك عنيفة دارت بينها وبين الحرس الثوري اإليراني وقوات بدر 

العراقية التي كانت مستقرة في إيران آنذاك اضطرت قوات المنظمة 

 لالنسحاب إلى مقراتها في العراق.

 ف علماء إيران في الطاقة النوويةاستهدا -5



ا الستهداف علماء  ا إسرائيلي ا كبير  تم اتهام الجماعة بأنها تلقت تدريب ا ودعم 

 الطاقة النووية اإليرانيين، ولكن إسرائيل نفت األمر ولم تنفيه الجماعة.

وكشفت الجماعة التي ترأسها عن معلومات سرية حول البرنامج اإليراني 

 [ . 2017أغسطس  -30ألوان  –المثير للجدل.  

 

 

 وثائق واعترافات :

 اعترافات مجيد صفايي -1

 

  1981ايلول  27جزء من جرائم منافقي خلق في 



، عضو فريق العمليات  1964انا مجيد صفايي ابن حسين صفايی المولود عام 

من قبل االخوة في الحرس الثوري ... بعد ان قابلت  1981ايلول  27،اعتقلت يوم 

ذهبنا إلی مقهی . شهداد قال ان اليوم ستجري عمليات کبيرة و ربما يقتل  شهداد

الکثير و اضاف: عليکم ان تحضروا في الساعة المحددة في تقاطع شارع طالقاني و 

 ولي العصر..العمليات کانت تبدأ في التاسعة .

علي ان اذکر انني تعرفت علی شخص آخر بإسم فريد و لکن لن اذکر کان في هذا 

لقاء أم في اللقاء القادم .... و کان يقول نحن نهدف من خالل هذه المظاهرة کسر ال

 االجواء و جر الناس إلی الشارع ....

 

ثم ذهبت انا و فريد إلی شارع فرعي علی موازات شارع الطالقاني رکبنا السيارة 

رة )فريد کان السائق( ثم سمعنا صوت اطالق النار فقد فريد ترکيزه و سقطت السيا



ولي العصر  –داخل نهر في الشارع. ثم انا قدت السيارة و اخذتها إلی شارع طالقاني 

 و من هناک إلی داخل شارع طالقاني و مازلنا کنا نسمع اصوات اطالق النار ...

 

ثم رکبنا رحمان الذي کان بإنتظارنا و ذهبنا إلی زقاق في جنوب شارع طالقاني. 

( xن ليس جيدا.... ثم وقفنا في مکان کان عليه عالمةفريد قال : لنخرج من هنا المکا

و بدأنا  3( و نزلنا هناک لکن کنا خائفين لم نعرف ماذا نفعل لزمنا سالح جي 

 بإطالق النار.

حينما بدأت العمليات يعني قبل وصولنا إلی شارع طالقاني اکثر ناس کانوا تارکين 

اية تشابک فريد مع أحد الناس و انا المکان و فقط عدد قليل منهم کانوا هناک. في البد

شاهدت انه اراد نزع سالح فريد. فريد اطلق عليه رصاصة و اعتقد انه لقي 

 مصرعه اما ال اعرف کيف انجرحت رجل فريد.



 

في هذه االثناء رأيت فريق عمليات آخر لم اعرف أحدا منهم بدأوا بإطالق الهتافات و 

 الرصاص.

اوقفوه و طلبوا  125لی دراجة نارية من طراز في ذلک الوقت جاء شخص راکبا ع

منه هويته، الرجل ترک الدراجة و الذ بالفرار و لکن بعد لحظات االشخاص الذين 

کانوا في الجزء الغربي من شارع طالقاني اطلقوا عليه النار... رحمان صاح : 

 اصبته ، اصبته اعتقد ان الرجل قد مات .



 

 الرابط :

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=04535 

 اعترافات مسعود ولي زاده -2

 



 

اعترافات مسعود ولي زاده عضو الوحدات االرهابية في منظمة مجاهدي خلق حول 

 :  1981ايلول  27تفاصيل جريمة 

أفراد الوحدة اإلرهابية : رئيس الفريق : عالء الدين ، واعضاء آخرين : محمد 

 ،محسن ، فرهنك و أنا نفسي . 

 صباحا  10:30ايلول الساعة  27يخ وتوقيت العملية : التار

مكان العملية : شارع ولي العصر ، قبل تقاطع تخت جمشيد السابق ،حاليا  طالقاني 

 ،زقاق بين سينما راديو سيتي ومحل للدجاج المشوي. 

 )مخطط محل االشتباک( 

رع ابان کانت هناک مظاهرة مسلحة و کان من المفترض ان يأتي فريقنا إلی الشا

المظاهرة و يبدء بإطالق النار و لکن نتيجة عدم وصول السالح لم نقوم بالرمي بل 

اعضاء آخرين بالفريق بادروا بإطالق النار و نحن حصرنا في الزقاق. في هذا 



من فتاة و بدأت بإطالق النار و بعد لحظات لجأت إلی  3-االثناء أخذت بندقية جي 

للذان قد شارکا في تلک المظاهرة و من هناک زقاق مع مجيد حشمتي و فرهنک ا

 کنا نطلق النار، حينما رأينا انفسنا تحت الحصار قررنا الفرار من هناک و هربنا.

اسلحة وذخائرالوحدة اإلرهابية : في البداية كان من المفترض ان يتسلم کل شخص 

من رصاصة ، ولكن كما سبق في قولي اننا لم نتمكن  80و  3 -منا بندقية جي 

رصاصة ، و اطلقت کل  60الحصول عليها. أما أنا أخذت بندقية فتاة و حوالي 

 رصاصات مخزن البندقية و نصف آخر.

 الرابط :

ar.asp?ID=04504-http://www.habilian.com/view 

 اعترافات رحمان سياحي -3

 

 ايلول 27سياحي أحد عوامل مجزرة  اعترافات رحمان

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=04504


 1981ايلول عام  27تاريخ و ساعة العملية اإلرهابية : العاشرة أو الحادية عشر يوم 

بين شارع حافظ و شارع ولي العصر بعد  –شارع طالقاني  –محل العملية : طهران 

 انزلي

ن برصاصة م –الشخص المسؤول عني  -طريقة تنفيذ العملية : حينما اصيب فريد 

ناحية رجله دخل بناية زجاجية يبدو ان العمارة کانت مصرفا و انشغل بلف جرحه 

 فجأة جاء شخص من خلفه و امسک به.

 

حينما وصلت شاهدت فريد و و يصرخ قلت لذلک الشخص اترکه و لکن أجاب 

سأمسک بک ايضا   و أنا اطلقت عليه الرصاص ثم خرجنا من ذلک المکان ...و 

و اشتبکنا هناک مع أحد األخوة في الحرس الثوري و اصبت دخلنا إلی الشارع 

 بطلقة في رجلي.

 30إلی  25نتيجة العملية : استشهاد الشخص المذکور .. و عمره يتراوح ما بين 

 عاما و له لحية.

 الرابط :

asp?ID=04470ar.-http://www.habilian.com/view 

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=04470


 وثيقة: قوات المعتصم البعثية تشکر مجاهدي خلق  -4

 

 سري و شخصي

 قيادة قوات المعتصم

 األرکان العامة

 االستخبارات

 206الرقم 

 1987نيسان  20التاريخ 

 

 إلی / منظمة مجاهدي خلق االيرانية في رامية



 الموضوع / شکر و تقدير

 

را لجهودکم المتميزة و مشارکتکم الفعالة بإسم قيادة قوات المعتصم نقدم شکرا و تقدي

 في ضرب

في معرکة عدو االخيرة. لعبتم ... دورا فعاال و ]…[ عدوما المشترک من الخمينيين 

مشهودا ال ينسی آملين منکم المزيد المزيد من ... و العطاء و خدمة االنسانية جمعاء 

ب االيرانية من طاغوت و حرکات التحررية في العالم من اجل ... اهدافکم ... الشعو

 هذا العصر.

 ... و من هللا التوفيق.

 العميد الرکن قائد قوات المعتصم

 نسخة إلی / قيادة .. االول)االستخبارات(

 دائرة ... السياسي

 مخابرات ...

 سري و شخصي

 الرابط : 

ar.asp?ID=04361-com/viewhttp://www.habilian. 

 اعترافات همراز شريعت بناهي -5

 

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=04361


 

 اکتوبر 5اعترافات همراز شريعت بناهي أحد المضطلعين في مذبحة 

افادات همراز شريعت بناهي عضو فرق الموت التابعة لمجاهدي خلق و أحد 

 اکتوبر : 5المضطلعين في مجزرة 

اية کنت مسؤول الذخيرة و ثم اکتوبر، في البد 5... العمليات القادمة کانت في 

اصبحت مسؤول الشارع الذي کان فيه االشتباکات. في هذا اليوم استخدمت الرشاشة 

مرتين. في المرة األولی عيوني کانت مفتوحة و لم أری اصابة أحد و في الثانية 

 اغمضت عيوني و لکن ...



 

ا ينزلون من من خلف السيارة کنت أری أرجل األخوة في حرس الثورة الذين کانو

شاحنة صغيرة لکن لم أری وجوههم، اطلقت رصاصتين أما بسبب خطأ ي و عدم 

الترکيز اصابت الطلقات السيارة التي کانت جنبي و فتحتا ثقبا   في سقف السيارة 

 )يبدو ان السيارة کانت من طراز مرسديس( و کسرتا زجاجة السيارة.

البداية کنا نطلق النار بشکل من اکتوبر عادل کان اول المقتولين. في  5في 

عشوائي.فجأتا ناداني افشين. ذهبت و شاهدته و هو يصوب سالحه علی راکب 

ب سالحک نحوه و انا فعلت. افشين أخذ بتفتيش  دراجة نارية)عادل(. قال لي صو 

 .45عادل و وجد تحت قميصه مسدس کولت 



 

ل ال تضربوني.افشين عادل قال لنا ال تأخذوا سالحي احتاجه و يجب أن اذهب و قا

انسحب قدمين او ثالثة و ثم فتح الرشاش و ضرب الراکب و سقط عادل علی 

 األرض.

الطلقات اصابت رأسه و بطنه. طلبت من افشين ان يرمي عليه رصاصة الرحمة و 

 لکن أجابني بغضب

 الرابط :

ar.asp?ID=04261-habilian.com/viewhttp://www.  

  

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=04261


 قتلة الشهيد عباس دارابي و وثائق الجريمة -6

 

 

 

 افادة بهرام برفاس قائد خاليا إرهابية خاصة عن هذه الجريمة :

 س: اکتب کل معلوماتک عن نشاطات محمد جعفر هاديان اإلرهابية :

المنافقين)مجاهدي خلق( حزيران هو و ... الذان حافظا علی عالقاتهم التحقا ب 20بعد 

 و شکال خاليا للمقاومة. ... إلی أن تعرف محمد جعفر هاديان و ... بالقسم العسکري.

بعد تنفيذ العملية الثانية اعدم اثنان من اعضاء هذه الخلية اإلرهابية و هما نصرة هللا 

محمودي و محمد صائب و بقيت انا و محمد جعفر هاديان. ارتکبنا بعض الجرائم 

 شعة في تلک الفترة و ثم انفصل عني محمد جعفر و انتقل إلی القسم الخاص. ...الب



 

 

 

 و اما عن نشاطاته :

 رمي قنبلة علي بيت سکني بمشارکة رضا کبيرزاده ...

 المشارکة مع رضا کبير زاده في سرقة سيارة ...

المشارکة مع نصرة هللا محمودي في إغتيال رجل صاحب محل لبيع االلبسة في 

ارع قزوين و العملية تؤدي بإستشهاد صاحب المحل. محمودي کان القاتل و ش

 جعفريان کان السائق.

 

 



 

فلماذا قتلوه؟ لم يکن عضوا ال في المؤسسات الحکومية و ال يکون صاحب منصب. 

کان بائعا   بسيطا لاللبسة و مثل جميع ابناء الشعب کان محبا للثورة االسالمية و 

و لکن قتلوه مثل آالف الذين قتلوهم بذنب واحد : حب االسالم و  تعاليمها االنسانية

 ثورة االسالم!.

 الرابط :

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=04069 

 قتلة الشهيد عليرضا دهقان منشاوي و وثائق الجريمة - 7

 

افادة المجرم مهران اصدقي القائد العسکري لمجاهدي خلق في طهران حول هذه 

 يمة :الجر

 " ... عناصر الفريق اإلرهابي : کمال،مجتبی،علي،اصغر أو مصطفی - 8



 الساعة السابعة و الربع 1982يونيو  2تاريخ و ساعة العملية اإلرهابية : 

محل العمليات : شارع نواب،اشتباک مع دورية لجان الثورة في المنطقة 

 cc750الثامنة)دراجة نارية براکبين( دراجة 

 

العملية : العناصر االرهابية کانت تريد سرقة سيارة جديدة. بعد تغيير  طريقة تنفيذ

السيارة القديمة و حين رکوبهم إلی الوسيلة الجديدة شاهدوا دراجة نارية من طراز 

cc 750  و علی متنها عنصرين من حرس لجان الثورة االسالمية التابعين للمنطقة

ة و بعد اطالق النار سقطت الدراجة علی الثامنة. ثم اطلقوا النار علی راکبي الدراج

 األرض.

) الجثري(، 3الوسائل التي کانت بحوزة اإلرهابيين : سيارة مسروقة، بندقية جي 

 قنبلة يدوية، اسلحة خفيفة.

 نتيجة العملية : استشهاد و جرح راکبي الدورية.

 الرابط :

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=04064 

 ي قتلة الشهيد صياد شيرازي :صدام و رجو - 9

  



] الشهيد صياد شيرازي يعتبر من انجح العسکريين في الجيش االيراني و 

 . علی يد عصابة منافقي خلق 1998استشهد عام 

تخرج من کلية الضباط و کان بارعا   في استخدام المدفعيات. ذهب الی 

ل اختصاصا   امريکا بسبب قابلياته و اکمل الدورة التعليمية بنجاح و نا

 جديدا   ثم عاد الی ايران.

کان من اشد معارضي السلطة الملکية، بحيث اعتقلته السلطات لکن افرج 

عنه بعد انتصار الثورة االسالمية . کان له دورا   هاما اثناء الحرب 

 الصدامي المفروض علی ايران و خاصتا   خالل عملية تحرير خرمشهر.

يس الجمهورية ايران االسالمية اقيل عن بسبب خالفه مع بني صدر اول رئ

منصبه و اخلعوه رتبه العسکرية لکن الوضع لن يدوم و بعد اختيار محمد 

علي رجائي کرئيس للجمهورية اعطوه رتبه العسکرية و ارسلوه الی 

 الجبهة الغربية.

کردستان و اللواء  28ارومية و  64أسس مقر حمزة سيد الشهداء و فصيلة 

جرجان و ثم حرر مدينتي برکان و اشنويه.  30ة و اللواء للقوة الجوي 23

شارک ايضا   في عمليات طريق القدس و فتح المبين و بيت المقدس و 

و بدر و خيبر و  9و8و4و3و2و1رمضان و مسلم بن عقيل و مطلع الفجر 

قادر و حصل علی انتصارات عظيمة للشعب االيراني مع باقي قوات 

 االسالم المجاهدة.

صياد کان عضوا   في المجلس االعلی للدفاع و معاون التفتيش و  الشهيد

 نائب رئيس ارکان الجيش.

المنافقون اعلنوا اسبابا   کثيرة لعلة اسباب استهدافه و اعترفوا ان الشهيد 

 صياد شيرازي فقط اد ی واجبه المهني في الدفاع عن ارض الوطن.

لمنافقون کان لديهم دوافع هذا االغتيال من عد ة زوايا مطروح للدراسة. ا 

خفية کثيرة من ضمنها دور الشهيد الهام في الدفاع عن سيادة الوطن و 

 احباط حادثة کردستان و افشال عمليات المرصاد.



کذلک يقولون : من خالل العرض العسکري لقوات الشرطة و الجيش في 

جود محافظة فارس االيرانية اشار صياد شيرازي الی الحدة و التنسيق المو

بين الجيش و حرس الثورة طول الحرب المفروض علی ايران و ضرورة 

حفظ هذه الوحدة حاليا  . صياد شيرازي کان له ايضا   دورا بارز في اشاء 

 الجيش.

لکن هذه االدعاءات لن يکون التبرير الرئيس لهذا االغتيال. في الحقيقة هم 

غطون علی وضعهم و ارادوا بهذا العمل يجلبوا نظرة اإلعالم الغربي و ي

 هزائمهم السياسية وعسکرية کي يقللوا جزءا   من انعزالهم السياسي.

هذا الرأي منبعث من اخبار الوکاالت العالمية لالنباء و حتی صحيفة 

المجاهد التابعة لهم. کانون االخبارکان مرکزا   علی تحجيم قدرة المنافقين 

بقرار من الحکومة العراقية  في العمق االيراني. هذا االغتيال جاء ايضا  

السابقة و تأييد من جانب منافقي خلق و هذا االدعاء يستند علی وثائق 

 احصل عليها بعد سقوط صدام.

مسعود رجوي قائد عصابة مجاهدي خلق من خالل جلسة عقدت مع الفريق 

طاهر حبوش مسؤول االستخبارات في الجيش العراقي السابق منتصف 

القة العصابة مع االجهزة االمنية البعثية و اعترف اشار الی ع 2001عام 

 بإصدار امر اغتيال صياد شيرازي.

محور الجلسة کان يدور حول االغتياالت داخل ايران و تأثيرها علی 

الوضع السياسي و االجتماعي في البلد. حبوش اعرب بوضوح عن دعمه 

 للعمليات و عي ن االهداف المطلوبة.

ه من تصريحات القائم باالعمال في السفارة ثم رجوي اعرب عن انزعاج

العراقية بطهران الذي اخذ موقفا   ضد المنافقين في مقابلة مع احدی 

الصحف االيرانية. رجوي يشير الی التداعيات السلبية لهذا الموقف و يقول: 

هذه المقابلة جائت بعد اغتيال شيرازي. طارق عزيز خاطبني: اصدروا 

باتفاق  1999مايو  20صدرت البيان الذي تشاهدوه في بيانا   بإسمي و انا ا

 مع االستاذ طارق عزيز.



هذا االتفاق بيني و بين عزيز کان بتنسيق مع السيد الرئيس )صدام(. في 

اثناء الجلسة يعتب الفريق حبوش علی رجوي بفتحه اکثر من جبهة في 

ل وقت واحد و يطلب منه ان يترک رجوي تبريراتهم الضعيفة في اغتيا

 شيرازي و يعطي تبريرات اکثر حازمة.

ستنادا   علی ما شوهد في تشييع جثمان الشهيد صياد شيرازي يتضح لنا  

محبوبيته لدی الناس و هذا نتيجة تواجده في صفوف الشعب و الحذر من 

االبتعاد عنهم. ربما السبب لنجاح عملية المنافقين في اغتياله هو تواضعه 

 الحماية.في االجراءات االمنية و 

 سالم علی جميع الشهداء و الجرحی .

 الرابط :

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=02055 . ] 

 

 ] قتلة الشهيد حسن حقيقي و وثائق الجريمة -10

 

 هذه اطراف أحد و اإلرهابیة الخالیا قائد"  افتخاریان أحد"  اعترافات –

 : الجریمة



 بدأت حینما…  العسکري الجناح إلی نقلتني المنظمة أشهر قبل" … 

 العملیة. محمود و انا فیها شارکت و واحدة عملیة انجزنا مهمتها خلیتنا

 … . سیارة سرقنا و آزادي منطقة اطراف في کانت األولی

 

 اطراف أحد و اإلرهابية الخاليا عضو شهبازيان فرامرز اعترافات – 11

 : الجريمة هذه

 

 فرامرز ،(بیجن) افتخاریان حدا:  اإلرهابیة الوحدة اعضاء"… 

 … .( محمود)شهبازیان

 17 أو 16) 1981 یونیو:  اإلرهابیة العملیة ساعة و تاریخ

 . ًصباحا السابعة ،الساعة(شعبان

 



 شارع الرسالة، ساحة في حقیقی حسن الشهید بیت أمام:  العملیة مکان

 .. البحریة القوة

 طراز من سیارة سرقت لیةالعم من لحظات قبل… :  العملیة تنفیذ طریقة

 احد معي رکب مسلحة، سرقة) بارس طهران منطقة من اللون بیجیة رینو

 الشهید بیت أمام نزل و الطریق منتصف في االغتیال مسؤول افتخارزاده

 الرصاص افتخارزاده اطلق و الباب عند الشهید جاء ناداه ان بعد و حقیقي

 .علیه

 

 حول خلق مجاهدي في لعمالا لجنة عضو میثمي عباس اعترافات –

 : الجریمة

 شهبازیان فرامرز ،(أحد) بیجن:  اإلرهابیة الخلیة اعضاء" … 

 .حقیقي حسن الشهید بیت الرسالة، ساحة:  العملیة مکان



 …". اإلرهاب مکافحة لجنة عضو حقیقي حسن استشهاد:  العملیة نتیجة

 الرابط :

ar.asp?ID=04072-http://www.habilian.com/view ] 

اعترافات فرامرز شهبازيان عضو الخاليا اإلرهابية و أحد اطراف  – 12

 هذه الجريمة :

اعضاء الوحدة اإلرهابية : احد افتخاريان )بيجن(، فرامرز "… 

 … .شهبازيان)محمود( 

شعبان(،الساعة  17أو  16) 1981يو تاريخ و ساعة العملية اإلرهابية : يون

 السابعة صباحا  .

  

مکان العملية : أمام بيت الشهيد حسن حقيقی في ساحة الرسالة، شارع القوة 

 البحرية ..

قبل لحظات من العملية سرقت سيارة من طراز … طريقة تنفيذ العملية : 

 رينو بيجية اللون من منطقة طهران بارس )سرقة مسلحة، رکب معي احد

افتخارزاده مسؤول االغتيال في منتصف الطريق و نزل أمام بيت الشهيد 

حقيقي و بعد ان ناداه جاء الشهيد عند الباب و اطلق افتخارزاده الرصاص 

 عليه.

  

اعترافات عباس ميثمي عضو لجنة العمال في مجاهدي خلق حول  –13

 الجريمة :

 شهبازياناعضاء الخلية اإلرهابية : بيجن )أحد(، فرامرز " … 

 مکان العملية : ساحة الرسالة، بيت الشهيد حسن حقيقي.

 …".نتيجة العملية : استشهاد حسن حقيقي عضو لجنة مکافحة اإلرهاب 

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=04072


 الرابط :

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=04072 . ] 

 أيلول  27اعترافات رحمان سياحي بمجزرة  -14

 ] موقع :  هابيلييان 

 ١٤٣٠شوال  ٣ا ألَرب عا 

 ايلول 27اعترافات رحمان سياحي أحد عوامل مجزرة  

ايلول  27تاريخ و ساعة العملية اإلرهابية : العاشرة أو الحادية عشر يوم 

 1981عام 

بين شارع حافظ و شارع ولي  –شارع طالقاني  –محل العملية : طهران 

 العصر بعد انزلي

 –خص المسؤول عني الش -طريقة تنفيذ العملية : حينما اصيب فريد 

برصاصة من ناحية رجله دخل بناية زجاجية يبدو ان العمارة کانت مصرفا 

 و انشغل بلف جرحه فجأة جاء شخص من خلفه و امسک به.

حينما وصلت شاهدت فريد و و يصرخ قلت لذلک الشخص اترکه و لکن 

أجاب سأمسک بک ايضا   و أنا اطلقت عليه الرصاص ثم خرجنا من ذلک 

...و دخلنا إلی الشارع و اشتبکنا هناک مع أحد األخوة في الحرس  المکان

 الثوري و اصبت بطلقة في رجلي.

 25نتيجة العملية : استشهاد الشخص المذکور .. و عمره يتراوح ما بين 

 عاما و له لحية. 30إلی 

 الرابط :

http://www.nejatngo.org/ar/ . ] 

 جرجان : مجاهدي خلق قتلوا ثالثة مواطنين في -15



 

 خلق مجاهدي ید علی استشهدوا جرجان مدینة اهالي من مواطنین ثالثة

 نار إطالق إثر أخری ثالثة اصیب و األبریاء المواطنین من ثالثة استشهد

 بمدینة الخمیني امام شارع في العزل المواطنین علی خلق منافقي إرهابیي

 .جرجان

 مسلحان ارهابیَین 1981 معا ایلول 29 یوم من مساءا السادسة الساعة في

 في سیارة إطار احرقا و سیارة سرقا أن بعد خلق مجاهدي عصابة من

 الثورة ضد هتافات إطالق علی الناس اجبرا ، الخمیني االمام شارع

 علی النیران فتحوا مطلبهم تلبیة من الناس امتناع بعد و االسالمیة

 .المواطنین

 و باهوش بتول و( عامل) نظري محمد استشهد اإلرهابیة الحادثة هذه إثر

 نقل و( سنة 17) حبیبي تقي محمد اصیب و( سنة 17) صحرانورد مهناز



 غیر بشکل الجرحی من اثنان عالج تم و جرجان في آذر 5 مستشفی إلی

 .طوارئ

 من اعتقلوا آخرون اثنان و رفاقه أحد ید علی مصرعه لقي اإلرهابیین أحد

 .الناس قبل

 الرابط :

ar.asp?ID=04059-http://www.habilian.com/view ] 

عدد من العمليات اإلرهابية للفرع العسکري لمنظمة مجاهدي خلق   -16

 من كتاب أطلس  اإلسالم الراديكالي :

 استهداف حجة االسالم علي الحسيني الخامنئي وکيل 1981يونيو   27 -

القائد في المجلس االعلی للدفاع آنذاک حين القائه خطابا في مسجد ابوذر 

بطهران. فقدت يده اليمنی القدرة علی الحرکة. القنبلة کانت موضوعه في 

 جهاز تسجيل الصوت.

انفجار قنبلة في جلسة حزب الجمهورية االسالمية  1981يونيو  28 -

معاوني  6راء و وز 4آخرون و من ضمنهم  73تسبب مقتل بهشتي و 

من نواب البرلمان. محمد منتظري نجل آية هللا منتظري،  20وزراء و 

عباسعلي ناطق نوري ، صادق اسالمي، علي درخشان ، الدکتور عباسبور 

 و سرحدي هم من الشهداء في هذا الحادث.

انفجار قنبلة مزروعة في حقيبة إلی مقتل رئيس  1981آب   30- 

ئي، رئيس الوزراء محمد جواد باهنر، العقيد الجمهورية، محمد علي رجا

 وحيد دستجردي و عدد آخر من اعضاء الحکومة.

عملية إرهابية استهدفت علي قدوسي النائب العام  1981ايلول   5 -

 لطهران و العميد دستجردي رئيس الشرطة.

عملية إرهابية استهدفت اول شهيد المحراب آية هللا سيد  1981ايلول   11-

 مدني إمام جمعة تبريز و وکيله في المدينة.اسدهللا 

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=04059


عملية إرهابية استهدفت حجة االسالم السيد عبدالکريم  1981ايلول    29-

 هاشمي نجاد وکيل اإلمام الخميني في مدينة مشهد.

اغتيال حسن آيت من قيادات حزب الجمهوري و من  1981اکتوبر    5-

 االعضاء السابقين في حزب زحمتکشان االيراني.

عملية انتحارية استهدفت ثاني شهيد المحراب آية  1981کانون االول  11-

 هللا عبدالحسين دستغيب امام جمعة شيراز و وکيل االمام في المدينة.

عملية إرهابية استهدفت ثالث شهيد المحراب آية هللا  1982يونيو  2-

 صدوقي امام جمعة يزد و وکيل االمام الخميني في المدينة.

 اغتيال ثالثة من عناصر حرس الثورة. 1981آب 12-

عملية إرهابية ضد رابع شهيد المحراب آية هللا عطاء  1982اکتوبر   15-

 هللا اشرفي اصفهاني امام جمعة کرمانشاه و وکيل االمام.

عمليات منظمة مجاهدي خلق ضد السفارات االيرانية في  1992ابريل  -

 دولة. 13

 نابيب النفط بالقرب من آبادان.عمليات تخريب استهدفت ا 1993 -

 تفجير في حرم اإلمام الخميني.1993 -

عملية ذرهابية ضد الحاج حسن صالحي من مؤسسي  1998يونيو   2-

حرس الثورة الذي عمل ايضا   في محکمة الثورة. في هذه الحادثة وضعت 

قنبلة داخل حقيبة في مکتب المدعي العام لمحکمة الثورة في طهران و أدی 

نفجار إلی مقتل ثالثة مواطنين أحدهم من األرمن و طفلين صغيرين و اال

و  2000آخرين. عامل التفجير و هو حجت زماني اعتقل عام  22جرح 

إلی ترکيا و اعتقل مرة أخری علی يد شرطة ترکيا  2001لکن هرب عام 

في  2006شباط  7و تم تسليمه إلی السلطة االيرانية و أعدم في  2003عام 

 هردشت.سجن گو

اصيب مقر قوات حرس الثورة في شميران )شمال  1998يونيو   2-

طهران( بقذائف هاون باالضافة ذلی مقر ونک و ايضا   مرکز الصناعات 



الدفاعية في شمال العاصمة. ال يکون اطالعا   عن حجم الخسائر في هذه 

و الحادثة. تحدث الشيخ رفسنجاني مع وکالة االنباء االيرانية و قال " ل

االمريکيين صادقين في إدانة اإلرهاب ينبغي عليهم ان يضعوا حدا   

لنشاطات مجاهدي خلق علی اراضيهم." الحکومة االمريکية اصدرت بيانا   

يوليو أدانت الخارجية الکندية  15بعد يوم و أدانت هذه العمليات. في 

ي اإلرهاب بکافة اشکاله و انواعه و أدانت ايضا   اسلوب منظمة مجاهد

 خلق و اعلنت انها لن تسمح لقيادات المنظمة دخول أراضيها.

اغتيال اسدهللا الجوردي، اصغر رئيس اسماعيلي و  1998أغسطس  23-

 اثنان آخرون من موظفي وزارة الدفاعيعلن عن اسمهما.

عملية اغتيال فاشلة بحق محسن رفيق دوست قائد حرس  1998ايلول 13-

مستضعفين. الرصاص اطلق من تل الثورة السابق و رئيس جمعية ال

 مشرف علی مکتبه و لکن لن يصيبه.

عملية اغتيال فاشلة بحق علي رازيني الذي عمل في  1999يناير  6-

مناصب عديدة في محاکم الثورة. في هذا الحادث قتل مار  و اصيب اربعة 

 آخرين.

الساعة السابعة و النصف مساءا   اطالق قذائف هاون  2000فبراير  15-

لی القصر الرئاسي. خاتمي لم يکن حاضرا   آنذاک في مکتبه و لکن ع

 عامل مطبعة و جرح خمسة آخرين.

اطالق قذائف هاون علی مقر قيادة الحرس الثوري في  2000آذار 13-

شمال ساحة ونک . يبدو ان الهدف کان صفوي قائد الحرس الثوري و نائبه 

نور السکني. وفق ما  ذوالقدر. اصيبت عدد من هذه القذائف علی مجمع

 120جاء في بيان صفوي ان المنظمة هاجمت مقرات الحرس اکثر من 

 مرة خالل سنة واحدة.

انفجار في قاعة رياضية في مدينة کرمانشاه اسفر عن  2000آذار  14-

 مقتل شخصين.



اطالق قذائف هاون علی مقر هيئة االرکان للقوات  2000مايو   19-

و باقري في دوشان تبهو. لن تتوفر  المسلحة ، معسکري عاشوراء

 احصائية عن حجم الخسائر البشرية.

عملية اغتيال فاشلة بحق فرهاد نظري الرئيس السابق  2001ابريل  21-

 لشرطة طهران. 

 الرابط :

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=04411 . ] 
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 نجاد يجمع الذي ما ايران في والمواجهات فرنسا في تالمواجها ]  بين

 ؟ الموسوي صادق السيد بقلم خلق؟ ومجاهدي والملكيين

 2019 الثاني تشرين 22 الشراع مجلة/  الموسوي صادق السيد بقلم

 1926العدد



 السترات أنفسهم على يطلقون من قبل من التظاهرات على كامل عام مر

 الفرنسية المدن من وعدد باريس لعاصمةا في سبت يوم كل في الصفراء،

 بحقوقهم ومطالبين مجحفة حكومية لقرارات معارضين األخرى

 عبر كاملة سنة مدى على التظاهرات تلك قمع محاولة وتمت المهضومة،

 الشرطة في النخبة قوات جانب من العزل المتظاهرين على النار اطالق

 .الفرنسية

 المتظاهرين صفوف في الجرحى وآالف القتلى عشرات ذلك جراء وسقط

 في وزجهم منهم اآلالف بل المئات اعتقال وتم الفقيرة، الطبقات من

 العنيفة، المواجهات صور العالمية االعالم وسائل تزال وال ونقلت السجون،

 المنطقة وسط في المحال وكبريات المركبات مئات في النار وإضرام

 من تعد التي ايفل برج ومنطقة شانزليزيه شارع أي العاصمة في التجارية

 واألغنياء الكبيرة الثروات اصحاب فيها ويسكن باريس في المناطق أرقى

 من السواح ماليين سنويا   ويرتادها التجارية المراكز أغلى وتتواجد جدا  

 جانب من المفرط العنف استعمال على فعل كرد كذلك كافة، العالم دول

 .الشرطة قوات

 ضرورة عن كالما   األنباء ووكاالت العالمية األبواق نم يوما   نسمع لم لكن

 بوقف الفرنسية السلطات أحد يطالب ولم فرنسا في االنسان حقوق رعاية

 وتلبية الفرنسية، األمن قوات جانب من العزل المتظاهرين على التعديات

 السياسيين المحللين من واحدة كلمة تطلق ولم المحقة المتظاهرين مطالب

 ..هناك المهدورة االنسان حقوق عن دفاعا   فرنسا ضد امنطقتن في

 المستمرة العارمة الشعبية التظاهرات الى استنادا   العالم في أحد يستدل ولن

 ضد فرنسية شعبية انتفاضة هناك وان للسقوط، آيل   الفرنسي النظام ان على

 ..الظالم النظام

 من عدد وفي دةمعدو أليام العدد قليلة غاضبة مجموعات تحركت اذا أما

 السيارات وقود سعر رفع الحكومة قرار على تعترض االيرانية المدن

 وعاثوا المتظاهرين بين المخربين من عدد اثناءه اندس والذي وغيرها،

 والممتلكات المواطنين سيارات في النار وأضرموا الشوارع في فسادا  



 ورةث)) يكون ذلك فإن الحكومية، غير والمصارف والعامة الخاصة

 ((..االيراني النظام ضد انتفاضة))و(( شعبية

 التحركات تلك استمرار على المراهنات وبدأت التحليالت فورا   وانطلقت

 ..ايران في االسالمية الجمهورية نظام سقوط بقرب والتنبؤ

 ذلك وجعل ترامب دونالد االميركي الرئيس وجه على الشديد الفرح وبان

 من االستفادة من ومنعهم االيرانيين نقخ في سياسته نجاح على دليال  

 والشركات الدول وتهديد االميركية العقوبات تشديد عبر الطبيعية ثرواتهم

 ترامب ان خصوصا   عليها، العقوبات بفرض ايران مع التعامل تريد التي

 الرئاسية االنتخابية حملته عز في وهو النواب مجلس في بالعزل مهدد

 .الثانية للفترة

 الالحق الظلم على التماسيح دموع األبيض البيت بإسم ناطقةال وذرفت

 بين المندسين حركات خلف المتحدة الواليات وقوف معلنة االيراني بالشعب

 األخبار بومبيو مايك االميركي الخارجية وزير وحمل المتظاهرين

 دول زعماء من المنطقة في اميركا عمالء الى المدبلجة واألفالم المضخمة

 االنهيار حالة فيهم ليوقف االميركية بالحضارة منبهرة فةمثق ونخب

 لوقف وسيلة ايران داخل من الواردة التصاوير من وليجعلوا المعنوي

 نفوس في الراحل الخميني االمام زرعه الذي المنطق مع التأثر موجات

 في االسالمية الثورة انتصار اثر العالم دول مختلف في المقهورة الشعوب

 ..ايران

 الدراسات لمراكز الكبير والعدد االميركية االستخبارات قدرة نؤكد ناان

 االيرانيين من كبير عدد على التأثير المتحدة الواليات في واألبحاث

 المليون ونصف مليونين من أكثر عددهم والبالغ.. هناك المتواجدين

 منظمة)) الى اضافة االيراني الداخل في أقاربهم مع خاللهم من والتواصل

 االميركية المصالح خدمة في بالكامل نفسها وضعت التي(( خلق مجاهدي

 بقايا القائمة آخر في ويأتي االيرانية المدن مختلف في نائمة خاليا لها والتي

 يقوم التي بالتحركات المتأثرون وأخيرا   ايران في الشاهنشاهي النظام حماة

 أركان هاجمةم في الجمهورية رئاسة من خروجه منذ نجاد أحمدي بها



 هللا آية االيرانية االسالمية الجمهورية قائد رأسهم وعلى االيراني النظام

 جدا   محدود هؤالء تحرك مجال ان أثبتت السابقة التجارب لكن.. خامنئي

 ..معدودة اياما   تحركهم فترة تتجاوز وال

 ويعود شعاراتهم، جانب الى الجماهير استقطاب محاوالتهم بسرعة وتفشل

 دون من محبطين أوكارهم الى ايران في النظام سقوط على لونالمعو

 االيراني الشعب لعموم الشتائم أقبح يكيلون وهم.. نتيجة اية على الحصول

 ورجع متابعتهم عن تخلف لكونه والرجعية بالتخلف ويتهمونه خذلهم الذي

 ..بلده ضد االستكبارية المخططات تنفيذ في االستمرار عن

 انواع أشد امام عاما   أربعين من أكثر صمد الذي نيااليرا الشعب ان

 الحرب سنوات ثمان طوال وواجه الكامل الحصار وتحمل العقوبات

 تدمير تريد متفرقة مجموعات مع أبدا   ينساق ان يمكن ال عليه المفروضة

 .االميركية لالرادة والخضوع االستعباد مرحلة الى وإعادته بلدها

ل الوطنية والكرامة الستقاللا على الحفاظ ثمن كان ولو  قليال   الضيق تحم 

 :بقوله الصادقين والمسلمين( ص) نبيه يأمر سبحانه هللا ألن

 .العظيم العلي هللا صدق((. معك تاب ومن أمرت كما فاستقم))

 الشراع [  –الموسوي  صادق السيد: بقلم
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أنشطتهم  اهدي خلق اإليرانيةمنظمة مج واصل أعضاء معاقل االنتفاضة من أنصار

  .إضرام النار في قواعد للبسيج الشعبي وغيرها من مظاهر النظام
 
 منظمة مجاهدي خلق اإليرانية 

 
منظمة مجاهدي خلق اإليرانية، أنه نفذ أعضاء معاقل االنتفاضة نشاطات  كما أعلنت

ا لدعوة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمق اومة اإليرانية واسعة دعم 

 .إلغاثة المواطنين المنكوبين بالسيول في مختلف المدن اإليرانية
 

لالنتفاضة،  429منظمة مجاهدي خلق اإليرانية، أنه أضرم أعضاء معقل  وأضافت

للبسيج رقم واحد(، كما “ ياسر”النار في قاعدة للبسيج ) المعروفة بـ مركز مقاومة 

https://www.elmwatin.com/list.aspx?w=%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A+%D8%AE%D9%84%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


نساء جاسوسات للبسيج الشعبي، مبينة أنهم  أضرم النار أعضاء المعقل في قاعدة
أعلنوا أهدافهم من هذه الحركة الجريئة كاتبين: "قوات الحرس العاملة الدمار 

يا خامنئي »،"المواطنين المحرومين قادم، «السيل األعظم الحتجاجات»والفساد، 

 .2019أبريل  –لالنتفاضة  429، "معقل «القاتل أخضع لنهايتك
دي خلق اإليرانية، أنه استجابة لدعوة مريم رجوي إلغاثة منظمة مجاه وبينت

المواطنين المنكوبين بالسيول أعلن أعضاء معقل االنتفاضة مدينة سبزوار استعدادهم 

 .لإلغاثة وبهذه المناسبة وزعوا ولصقوا منشورات في المدينة
 

بمدينة منظمة مجاهدي خلق اإليرانية، أنه قام أعضاء أحد معاقل االنتفاضة  وأردفت

زنجان بتوزيع ولصق منشورات تحمل دعوة السيدة مريم رجوي إليصال اإلغاثات 
ا ودعوات لدعم المنكوبين بالسيول  للمواطنين المنكوبين بالسيول. إنهم لصقوا صور 

 .في مختلف مناطق المدينة
 

لالنتفاضة إيجابي ا  937 – 698أعضاء معتقلين  العاصمة طهران كما ردد في

رجوي ووزعوا بعض المنشورات بهذه المناسبة، وفي مدينة غنبد لدعوة مريم 
كاووس، حدث لصق منشورات تحمل لدعوة مريم رجوي إلى حافالت نقل الركاب 

ا يحمل دعوة السيدة مريم  المدني، حيث كتب أحد أعضاء معقل االنتفاضة منشور 

منشور، رجوي إلغاثة المواطنين المنكوبين بالسيول وأعلن دعمه عنها برفع ال
ويتضمن المنشور هذه العبارة: "مريم رجوي: مناصرة وطنية وشعبية هي الطريقة 

 ."الوحيدة للتغلب على السيول المدمرة
 

في حركة جماعية قرأ أحد أعضاء معقل االنتفاضة دعوة  العاصمة طهران كما في

السيدة مريم رجوي بصوت عال  وبهذا أعلنوا استعدادهم، وبمدينة زاهدان أعلن 
أعضاء أحد معاقل االنتفاضة دعمهم لدعوة السيدة مريم رجوي، وبمدينة كرج لصق 

 – أعضاء معاقل االنتفاضة دعوة مريم رجوي على حافالت نقل الركاب المدني

 [ .    2019/أبريل/18 الخميس  -المواطن 
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إن الحرب األمريكية ـ الصهيونية ضد الجمهورية اإلسالمية في إيران بدأت 

وهي أخذت أشكاال   ،1979منذ اليوم األول النتصار الثورة اإلسالمية عام 

 .مختلفة وتصاعدت وتيرتها يوما  بعد يوم

https://www.nejatngo.org/ar/blog/%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d9%86%d9%8a%d9%88%d8%b2
https://www.nejatngo.org/ar/blog/%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d9%86%d9%8a%d9%88%d8%b2


وبعد الفشل دخلت ” طبس ” فكانت عملية اإلنزال العسكري في صحراء 

الواليات المتحدة بصورة مباشرة الحرب وقامت بقصف منصات النفط 

اإليرانية في الخليج، وأسقطت بارجتها العسكرية الطائرة المدنية اإليرانية 

لى دبي وقتلت جميع ركابها، ولما فشلت المؤامرة ولم تتحق المتجهة إ

األهداف األمريكية في مواجهة إيران، بدأت الواليات المتحدة وباإلشتراك 

مع الدول المتحالفة والكيان الصهيوني في اتباع أسلوب جديد وهي حرب 

باردة تُستخدم فيها اجهزة اإلستخبارات ويتم البحث خاللها عن عمالء داخل 

 ..لمجتمع اإليراني وفي المؤسسات المختلفةا

مجاهدي خلق بزعامة مسعود رجوي المناوئة للنظام  وكانت زمره 

اإلسالمي على اتم  اإلستعداد لتقديم كافة الخدمات المطلوبة للمخابرات 

المركزية األمريكية والموساد الصهيوني، وتسخير كافة إمكانياتها في داخل 

داء، وال شك أن عناصرها في الخارج لهم إيران لخدمة مخططات األع

ارتباطات مع الداخل بأشكال مختلفة ويمكنهم من استقاء معلومات مهمة من 

هنا وهناك بصورة متقطعة ممن يتواصلون معهم من دون أن يعرف 

كثيرون أن غاية المتصلين هو التجسس، وفي حاالت عديدة أيضا  يكون 

ف الثورة اإلسالمية، وال يعنيهم أشخاص قد أصابهم اليأس من تحقق اهدا

إلى ما يؤول إليه نظام الجمهورية اإلسالمية، فيسهل حينئذ  على من في 

الخارج التأثير عليهم واإلستفادة من تجاربهم ومعلوماتهم وأيضا  من 

عالقات هؤالء مع زمالئهم السابقين في مختلف المؤسسات المدنية 

لومات مهم لدى المخابرات والعسكرية، وتكون النتيجة وجود بنك مع

 .المركزية األمريكية ومخابرات الكيان الصهيوني

وال شك أن مخابرات دول المنطقة، وأقمار التجسس المتطورة المنتشرة في 

الفضاء، ووسائل الرصد في مواقع اإلنترنت، وشبكات اإلتصال المختلفة، 

تي يريدها كلها تتكاتف جهودها وتتكامل معلوماتها لتصل إلى النتيجة ال

ا الجمهورية اإلسالمية الرئيسيان وهما الواليات المتحدة والكيان  عدو 

 .الصهيوني

ومن جانبها تملك الجمهورية اإلسالمية أجهزة إستخبارية قوية أثبتت مرارا  

قدرتها في تنفيذ العمليات واختراق صفوف األعداء حتى بلغ حد استخدام 

غونين سيغيف، إضافة إلى قدرتها الوزير السابق في الحكومة الصهيونية 

على اختراق شبكات اإلتصال السرية للقادة العسكريين واألمنيين الكبار في 

الواليات المتحدة والكيان الصهيوني والوصول إلى كافة المعلومات 



الحساسة والسرية المتبادلة فيما بينهم، وكذلك قرصنة كافة المؤسسات 

ماتها، وحتى السيطرة اإللكترونية على الحيوية واإلستفادة من مخزون معلو

أحدث الطائرات المسيرة األمريكية والصهيونية وإنزالها سالمة في 

 .األراضي اإليرانية

وبعد إطالق قمر صناعي إيراني في مهمة عسكرية إلى الفضاء صارت 

الجمهورية اإلسالمية في إيران بمقدورها كغيرها تصوير المواقع الحساسة 

 .رصدون هم المواقع اإليرانيةألعدائها كما ي

إن أجهزة اإلستخبارات في كل بلد تعمل لصالح الدولة نفسها، لكن المصالح 

المشتركة بين بلد وآخر أو بين مجموعة دول تدفع أجهزة المخابرات في 

البلدين أو في تلك الدول إلى تبادل المعلومات فيما بينها، فيستفيد كل طرف 

يفية استقاء المعلومات، والتعرف على من تجارب الطرف اآلخر في ك

الشبكات المتعاونة معه، ومدى قدرة أفرادها على تنفيذ المهام التي توكل 

إليهم، وهكذا يمكن تنفيذ خطة محكمة وعملية ناجحة تخدم أهداف األطراف 

 .المتعددة ذوي المصلحة المشتركة

لعلمي على إن جميع محاوالت الواليات المتحدة لم تنجح في وقف التقدم ا

مختلف المستويات في إيران وخاصة في المجال النووي والعسكري رغم 

كل العقوبات والحرب اإلقتصادية التي بلغت ذروتها في عهد دونالد 

ترامب، بل أنتجت إيران كل يوم صاروخا  جديدا  بمدى أبعد وبقوة تدميرية 

 .أكبر وبدقة في إصابة األهداف أكثر

فقد تمكنت الجمهورية اإلسالمية في إيران من وفي حقل القوة النووية 

ثم تطورت إمكانياتها فبلغت   %5الوصول إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 

% وهي قادرة تقنيا  اليوم على رفع مستوى 20نسبة التخصيب حد الـ 

التخصيب أكثر من ذلك في حال قررت القيادة ذلك، وإيران تملك اآلن 

م المخصب من إنتاج معاملها تثير قلق المفتشين مخزونا  كبيرا  من اليورانيو

 .التابعين للوكالة الدولية للطاقة النووية

وألن قرار الواليات المتحدة هو أن يكون الكيان الصهيوني هو األقوى في 

المنطقة كلها، وأن تنفرد هي دون غيرها بالقوة النووية في الشرق األوسط، 

أن تكون ذي قوة نووية ولو في حدها  فإن أية دولة مهما كان شكلها ال يجوز

األدنى، فهذا العراق الذي لم يكن يوما  في الخط المعادي للواليات المتحدة، 



ولم يكن قد بلغ مرحلة متقدمة في المجال النووي، لكن في أوج التعاون بين 

صدام حسين والتحالف الدولي ضد الجمهورية اإلسالمية قامت الطائرات 

فاعل النووي العراقي وتدميره، وكانت أيضا  الذريعة الصهيونية بقصف الم

الرئيسية للحرب على العراق هو القضاء على القدرات العراقية في المجال 

النووي وتدمير أسلحة الدمار الشامل التي باعتها له الدول الغربية بموافقة 

الواليات المتحدة األمريكية، وعقب الغزو األمريكي بدأ اغتيال العلماء 

نوويين العراقيين واحدا تلو آخر ونُقل من رضي بالتعاون معهم إلى ال

أمريكا ليكونوا هم ونتاجاتهم العلمية في خدمة مخططات وسياسات 

 .الواليات المتحدة

ولذلك فإن الهاجس األساسي عند األمريكيين والصهاينة هو قدرة إيران 

من كافة   معلى التطور المستمر في المجال النووي والعسكري على الرغ

والمالي واإلقتصادي، وهذا   أشكال الضغوط والعقوبات والحصار العلمي

األمر ليس خافيا  بل يكرر كل يوم المسؤولون في واشنطن وتل أبيب خوفهم 

من دخول إيران في نادي الدول النووية وفزعهم من قدرتها على التطوير 

صواريخ الذكية التي في مجال تخصيب اليورانيوم، وايضا  إنتاجها ألحدث ال

 .يبلغ مداها عدة آالف من الكيلومترات

 أمام هذا الواقع،

ال يبقى سبيل أمام الواليات المتحدة وبالتعاون مع الكيان الصهيوني 

وبالتنسيق مع عدد من دول المنطقة سوى اإلقدام على اغتيال العلماء 

رتزقة او اإليرانيين في مجال التطوير العسكري والنووي على يد عمالء م

  والموساد تدخل إيران خلسة عبر CIA فرق متخصصة من عمالء الـ

الحدود البرية أو حتى عبر المطار الدولي بجوازات مزورة واسماء غير 

 ..حقيقية

وال يمكن ألي جهاز مخابرات مهما بلغت قدرتها أن تمنع بالكامل وصول 

مختلفة تكتشف كل عمالء إلى البالد، لكن أجهزة اإلستخبارات اإليرانية ال

يوم شبكات عديدة من العمالء وتعتقل أعدادا  منهم قدموا إلى إيران بحجة 

البحث العلمي أو السياحة وحتى تحت عنوان زيارة مقام اإلمام علي بن 

 ..موسى الرضا عليه السالم



لكن،عمالء العدو يفلتون أحيانا  من قبضة أجهزة المخابرات اإليرانية 

 ..تي كلفتهم بها أجهزة المخابرات المعادية إليرانفيقومون بالمهام ال

وجاء في هذا اإلطار اغتيال الدكتور محسن فخري زاده رئيس مؤسسة 

التحقيق واإلبداع العلمي التابع لوزارة الدفاع اليوم وهو يقود سيارته في 

عبر تفجير شاحنة صغيرة ” دماوند “‘القريبة من مدينة ” آبسرد ” منطقة 

ارته واشتباك عناصر المجموعة اإلرهابية المترصدة مع مفخخة قرب سي

 …حراسه

وقبله كان اغتيال أربعة آخرين من العلماء في الحقل النووي على يد عمالء 

للموساد أيضا  لكن بأساليب أخرى، وكذلك كان قتل بعض العاملين في حقل 

 .تطوير صناعة الصواريخ

ويل يطال قلب الواليات إن الجمهورية اإلسالمية في إيران لها ذراع ط

المتحدة والكيان الصهيوني، ولها مناصرون كثيرون في أنحاء العالم 

يساعدونها في تنفيذ المهام إذا دعت الحاجة، ويمكنها أن تصل إلى من تريد 

” حيث يكون، وإن اختطاف عبد المجيد المعروف بعبد الملك ريگي زعيم 

” آمد نيوز “‘حطة التلفزيونية واستدراج روح هللا زم مدير الم” جند هللا 

وهما تحت الحماية اإلستثنائية األمريكية والفرنسية واإلتيان بهما إلى إيران 

لهما نموذجان فقط من قدرة المخابرات اإليرانية على الوصول إلى أهدافها، 

واختراق صفوف مختلف أجهزة المخابرات حتى لدى الدول الكبرى لتنال 

الدين ويخدمون أعداء اإلسالم والمسلمين، لكن من الذين يخونون الوطن و

أجهزة المخابرات األمريكية والصهيونية أيضا  تنجح أحيانا  في النيل من 

بعض الشخصيات التي تقض  مضاجع المستكبرين، فتكون الشهادة من 

نصيبهم وهم يسعون في خدمة شعبهم ويعملون الستعادة عزة األمة 

ن، ولهم من الزمالء والتالميذ من يكملون اإلسالمية ودك  حصون المستكبري

المشوار بعزيمة أقوى وسرعة أكثر، وبعد حين يعض  االعداء أصابعهم 

ندما  حيث يرون الفشل الذريع في تحقيق أهدافهم ويشاهدون التقدم المستمر 

 …في كافة المجاالت على الرغم من كثرة المؤامرات

لبة واإلستخالف بعد أن يختبر وهللا سبحانه قد وعد المؤمنين بالنصر والغ

 :صدق إيمانهم وخلوص عقيدتهم وصبرهم على المكاره بقوله



وعد هللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في األرض كما  )

استخلف الذين من قبلهم وليمك ن ن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليُبد لنهم من 

النجاه  – السيد صادق الموسوي - .ظيمبعد خوفهم أمنا  ( صدق هللا العلي الع

] . 

 زاده فخري اغتيال في واضحة خلق مجاهدي بصمات: يتفقون ] محللون

 2020 ديسمبر 2نيوز أشرف 

 االغتيال عملية خيوط عن الكشف في العالم في والمحلليين الكاتب ينشغل

 يوم زاده، فخري محسن النووي، المجال في اإليراني العالم استهدفت التي

 .الجوانب كافة من وأبعاده العملية هذه دراسة أجل من الماضي، الجمعة

 إلى ليعيد زاده فخري محسن اإليرانيين النوويين العلماء كبير اغتيال وجاء

 الماضي، العقد خالل اإليرانيين النوويين العلماء اغتيال مسلسل األذهان

 التي جهاتوال ضحاياه، أبرز هم من حول التساؤالت من الكثير وليثير

 .االتهام أصابع إليها تشير

 بصمات وجود على اتفقوا والمحليين الكتاب أغلب أن األمر في والالفت

 فخري“ اغتيال عملية في اإلرهابية اإليرانية خلق مجاهدي  لزمره وأصابع

 .طهران العاصمة من بالقرب جرت التي ”زاده

 والخطاب زماتاأل بإدارة المتخصص اللبناني والصحافي الكاتب ويقول

 اإلخباري، ”أحوال“ موقع على نشره مقال في ،”ضاهر عباس“ السياسي

 لكن  . اغتيال عملية آخر اإلسرائيليين وال األميركيين ال تبني عدم رغم“ إنه

 والتنفيذ التخطيط عن المسؤولة هي أبيب تل أن   لتؤكد تتراكم المؤشرات

 شراكة هناك ربما أو خلق، مجاهدي جماعة أو إيرانيين عمالء بمعاونة

 بحسابات جد ا   الخطيرة العملية لتلك والتنفيذ اإلعداد في إسرائيلية-أميركية

 .”إيران

 صحيفة نشرته مقال في قال ”عيسى جورج“ السياسي والمحلل الكاتب

 معارضين يستخدم ألن ه األرض على يكن لم الموساد أن  “ اللبنانية، ”النهار“

 .”عملي ات اهكذ لتنفيذ ”خلق مجاهدي“ من



 االغتيال، عملية على الطاهر إيهاب الفلسطيني األردني الناشط علق بدوره،

ي اجتماع عقد تم   2019 العام خالل إنه“ وقال  فيه شارك نيويورك في سر 

  زمره قيادات من وعدد اإلسرائيليين، واألمنيين العسكريين القادة من عدد

ب أمني ستشارم وهو جولياني ورودي اإليرانية خلق مجاهدي  ُمقر 

 من الرغم على أنه إلى الفت ا ،”خلق“ بمجاهدي وثيقة عالقة وعلى لترامب،

 على كان االجتماع أن يؤكد تسريبه تم ما لكن سري ا، كان اإلجتماع أن

 عرقلة ومحاولة إيران، داخل أمنية عمليات تنفيذ هو واحد بند أعماله جدول

 .”ويوالنو والعسكري الصاروخي إيران برنامج

 وإطالق بتفجير الماضي، الجمعة يوم زاده، فخري النووي العالم واغتيل

 عمالء إيران واتهمت طهران، بضواحي آبسرد منطقة في سيارته على نار

 برد الثوري الحرس وتوعد الجبانة، االغتيال جريمة بتنفيذ وإسرائيل أمريكا

 .اغتياله على قاس  

 وقال االغتيال، عملية اإلسرائيلية نللشؤو ”الهدهد“ موقع تناول جانبه، من

 شركاء لها كان وأنه وحدها، تعمل لم إسرائيل أن طهران في التقديرات إن“

 في يشارك بأنه مثال اشتباه ويوجد ،(االغتيال عملية) العمل في آخرون

 حدد أسابيع بضعة قبل الذي ”خلق مجاهدي“ السري التنظيم التصفية

 .”أساسي كهدف صحفي مؤتمر في زادة فخري

 الضابط ذكر كما جدا   مناسبة إليران المحيطة البيئة هذه“ الموقع وأضاف

 والحركات المتعددة واإلثنيات للعرقيات إضافة CİA ال في الكبير

 .”منها واالستفادة استغاللها يمكن خلق مجاهدي مثل المسلحة المعارضة

 دوليين ينمراقب ان إال االتهامات هذه على التعليق إسرائيل رفض ورغم

 ال إسرائيل“ بأن اإلسرائيلي الدفاع وزير يعلون موشيه  إعالن  اعتبروا

  ،”نوويا سالحا إيران تمتلك أن الظروف من ظرف أي تحت تقبل أن يمكن

 .االغتياالت هذه وراء الصهيوني الكيان وقوف على ضمنيا أعترافا  يمثل

 ومايكل بيرلي، مايكل“ مثل السياسيين المحللين بعض لتحليالت ووفقا

 االغتياالت هذه وراء هم( خلق مجاهدي)  زمره إن   ،”هيبس ومارك روبن

 .اإلسرائيلي الموساد قبل من وتدريب بدعم



 عمليات فإن األميركية ”سي بي إن“ شبكة بثته الذي التقرير وحسب

 في المعارضة خلق مجاهدي  زمره نفذتها اإليرانيين الذرة لعلماء االغتيال

 .المنفى

 على خلق مجاهدي  زمره السابقة أوباما إدارة حينه في مسؤوالن تهموأ

 على كثيرا   اإلسرائيليون المحللون يؤكد حين في االغتياالت عملية تنفيذ

 . [النجاة  - .وإسرائيل  الزمره بين العالقة

 زاده فخري باغتيال أيضا خلق مجاهدي تتهم إيران.. الموساد ] بعد 

 أمين يقول ،"المكان في شخص أي ثمة يكن لم" لكن رشاشات هناك كانت

 استخدام تم أنه متابعا زاده فخري اغتيال عن بإيران القومي األمن مجلس

)...(  فيها تورط" العملية أن موضحا ،"بالكامل جديد احترافي أسلوب"

 يقصد؟ فماذا!. ؟"المنافقون

 باغتيال خلق ومجاهدي الموساد تتهم إيران.. معقدة عملية عن متحدثة   

  زاده فخري

 باغتيال خلق ومجاهدي الموساد تتهم إيران".. معقدة" عملية عن متحدثة

 زاده فخري

" خلق مجاهدي" ومنظمة اإلسرائيلي" الموساد" جهاز إيران اتهمت

 ،"بالكامل جديد" أسلوب باستخدام" معقدة" عملية بتنفيذ المحظورة،

 30) االثنين اليوم شي ع الذي زاده، فخري محسن النووي العالم الغتيال

 وعلى. البالد" شهداء" بكبار تليق مراسم في( 2020 نوفمبر /الثاني تشرين

 تعهد طهران، قرب الجمعة اغتيل الذي البارز، العالم وداع هامش

 .يؤديه كان الذي الدور مواصلة إيرانيون مسؤولون

 "واحترافي جديد أسلوب"

 متأثرا توفي ،(عاما 59) زاده ريفخ أن الجمعة أفادت الدفاع وزارة وكانت

 وإطالق سيارة تفجير شملت لموكبه استهداف عملية بعد بجروحه

 شرق دماوند بمقاطعة سرد آب مدينة في طريق على وذلك رصاص،

 .طهران



 أن االثنين شمخاني علي القومي لألمن األعلى المجلس أمين وكشف

 ثمة يكن ولم ترونية،إلك أجهزة فيها استخدمت معقدة عملية" كان االغتيال

 وأتت. ذلك بشأن إضافية تفاصيل يقدم أن دون من ،"المكان في شخص أي

" فارس" ووكالة الرسمي التلفزيون نشرها مصورة مقابالت في تصريحاته

 .التشييع مراسم هامش على لألنباء،

 آلي رشاش خالل من كان النار إطالق أن األحد، أوردت الوكالة وكانت

 يتم أن قبل بعد، عن به التحكم وتم صغيرة، شاحنة متن على موضوع

 .السيارة تفجير

)...(  أسلوبا" استخدم" العدو"بـ وصفه ما أن تصريحاته في شمخاني وأفاد

 عشرين منذ" مهددا كان زاده فخري أن كاشفا ،"واحترافيا بالكامل، جديدا

 .الستهدافه سابقة محاوالت إفشال وتم ،"عاما

 مفردة وهي ،"المنافقون)...(  فيها تورط" عمليةال أن المسؤول وأوضح

" خلق مجاهدي" منظمة إلى لإلشارة عادة اإليرانيون المسؤولون يستخدمها

 العنصر" أن إال. إيران قبل من" إرهابية" والمصنفة المنفى، في المعارضة

 جهاز إلى إشارة في ،"والموساد الصهيوني النظام هو هذا كل في اإلجرامي

 .شمخاني بحسب الخارجية، اإلسرائيلية تاالستخبارا

 طهران، في الدفاع وزارة مقر في التشييع مراسم االثنين صباح وأقيمت

 [ .     DW – .محدود وحضور رسمية بمشاركة

 

 ثانيا : توثيق عملياتهم اإلرهابية واعتدآتهم على العراقيين :

 جرائم منظمة مجاهدي خلق  في العراق  (1)

 في العراق  جرائم مجاهدي خلق

 (1جرائم منظمة مجاهدي خلق اإلرهابيةفي العراق )

 جاسم البياتي



 

 

  

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة

منظ مة مجاهدي خلق اإلرهابية اإليرانية والتي تسمی بالفارسية بــــ 

)سازمان مجاهدي خلق إيران( والمعروفة في األوساط الشعبية في إيران 

خلق ( هي منظ مة إرهابية مسلحة وشبه يسارية ، بــــ ) منظ مة منافقي 

معارضة لنظام الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ، تأسست هذه المنظ مة سنة 

م ( ، ونف ذت سلسلة من العمليات ضد النظام الملکي اإليراني  1965)

 السابق وضد الوجود األجنبي ، خصوصا  المؤسسات األمريکية في إيران .

المنظ مة إلی االعتقال واإلعدام في العهد الملکي ، تعرضت قيادة هذه 

وأُطلق سراح الباقين من قادتها وکوادرها بعد انتصار الثورة اإلسالمية في 

 إيران .

عاودت هذه المنظ مة بناء تنظيماتها وتشکيالتها األرضية من جديد ، 

لم تستطع  ووقفت إلی جانب الثورة اإليرانية بقيادة آية هللا الخميني ، أال أنها

استقطاب الشارع اإليراني والفوز في االنتخابات رغم نشاطها التنظيمي 

الواسع بين الشباب والجامعيين ، لقوة نفوذ آية هللا الخميني وشعبيته 

المستوعبة للشارع اإليراني ، فاضطرت المنظ مة إلی التحالف مع بني 

کي _ إال أن صدر _ أول رئيس جمهورية منتخب في إيران بعد العهد المل

بني صدر اصطدم مع نهج آية هللا الخميني والذي يسمی في إيران بنهج 

اإلمام الخميني في إدارة الدولة والسياسة الخارجية ، واصطدم کذلک مع 

التنظيمات الشعبية المؤيدة آلية هللا الخميني والتي تسمی في إيران بــ 

إيران ، خوفا  من  )حزب هللا ( . وعندما اشتد الصراع هرب بني صدر من

مثوله أمام المحکمة ، فخسرت منظ مة مجاهدي خلق حليفهم بني صدر ، 



وموقعه الرئاسي للجمهورية ، فانتهجت سياسة معارضة لنظام الجمهورية 

 اإلسالمية .

لقد اتخذت هذه المنظ مة أسلوب االغتياالت للمسؤلين ولعلماء الدين والفقهاء 

کذا تفجير مؤسسات الدولة الجديدة ، المؤيدين للنظام اإلسالمي ، و

واختطاف شباب حزب هللا وقتلهم وتعذيبهم والتمثيل بهم ، إستراتيجية ثابتة 

إلسقاط النظام والوصول إلی السلطة ، وقد اقترنت هذه العمليات مع هجوم 

الجيش الصد امي علی إيران ، واجتياحة الحدود اإليرانية ، واحتالله القری 

ة الحدودية ، وکانت تحدث هذه األمورو کل ها في ظل غياب والمدن اإليراني

 األجهزة األمنية ، وضعف الدولة اإليرانية .

لم تکن الدولة الفتية قادرة علی ضبط أمنها الداخلي فضال  عن احداث ثورة 

في العراق أو قلب نظام الحکم فيه کما کان يد عي ذلک صد ام حسين حتی 

 يران !اتخذ ذلک ذريعة للهجوم علی إ

تلقت الدولة اإليرانية الجديدة ضربات قوية من منظ مة مجاهدي خلق ، 

کادت أن تسقط الدولة ، حيث قُتل علی أثرها رئيس الجمهورية ورئيس 

الوزراء واثنان وسبعون مسئوال  في الدولة .. علی اثر ذلک شک لت الدولة 

مة مجاهدي شبکة أمنية واسعة وقوية، ضي قت من خاللها الخناق علی منظ  

وا في فرنسا  خلق ، فاضطر قادتها إلی الهرب إلی خارج إيران ، واستقر 

ها إلی العراق ، وتحالفت مع نظام  1981سنة  م ، ثم نقلت هذه المنظ مة مقر 

صد ام حسين ، وتلق ت منه دعما  ماليا  ولوجستيا  ، وفتحت معسکرا  في 

سکر أشرف( ، جنوب مدينة طوزخورماتو ، سمي فيما بعد بــ ) مع

 وأس ست قوة عسکرية أسمتها ..... بــ )جيش تحرير إيران( .

شارکت منظ مة مجاهدي خلق في العمليات االستخباراتية والعسکرية ضد 

الجيش والشعب اإليراني ، وقد اعتبر المراقبون السياسيون هذا العمل 

ي بمثابة رصاصة الرحمة أطلقتها المنظ مة علی ما تبقی لها من نفوذ ف

الشارع اإليراني ، وقد انتقد اإليرانيون _ المؤيدون والمعارضون لنظام 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية _ هذه الخطوة ، واعتبروا تحالف المنظ مة 



هم صد ام حسين الذي يقصف مدنهم بالطائرات والصواريخ خيانة  مع عدو 

 کبری ال يبررها شيء إطالقا  .

َضم  مجموعة من الحرکات السياسية المعارضة شک ل قادة المنظ مة مجلسا  

لنظام المجمهورية اإلسالمية وسموه بــ ) مجلس المقاومة اإليرانية ( ، اال 

أن  التشکيلة انهارت بعد مد ة وجيزة إثر انفراد قائد منظ مة مجاهدي خلق 

)مسعود رجوي( بالقرار السياسي للمجلس ، واستبداده في الرأي .. هذا ما 

 لبيانات ألتي أصدرتها تلک الحرکات .جاء في ا

استدعت منظ مة مجاهدي خلق أعضاءها في الدول الغربية إلی معسکرها 

المسمی بـــ )أشرف( ، وشک لت منهم قوة کما قلنا ، وشارکت في العمليات 

العسکرية ضد الجيش اإليراني ، ثم تحولت شيئا  فشيئا  إلی أداة بيد صد ام 

ة التحالف إلی تنظيم مطيع ومخلص لصد ام ، حسين ، حيث تجاوزت مرحل

حتی قبلت المشارکة في عمليات قمع النظام الصد امي للشعب العراقي 

والنتفاضته التحررية العارمة التي عم ت جميع مدن العراق ، والتي سميت 

م ، وشارکت قطعات من  1991فيما بعد بـــ )االنتفاضة الشعبانية ( سنة 

ق مع الحرس الجمهوري في قمع االنتفاضة في قوات منظ مة مجاهدي خل

الجنوب ، وارتکبت هذه القطعات جرائم قتل وإبادة خصوصا  في مدينة 

کربالء ، واشترکت قطعات اُخری من قوات مجاهدي خلق في قمع 

ضت هذه  انتفاضة المدن الشمالية ومنها مدينة طوزخورماتو ، حيث تعر 

خلق ، راح ضحيته عشرات  المدينة إلی قصف عشوائي من قبل مجاهدي

ق بعض من أهالي مدينة طوز بالدبابات ..  الشهداء والجرحی ، وُسح 

نحن نسعی في هذا البحث لکشف بعض جرائم هذه المنظ مة بحث إخواننا 

الترکمان في طوزخورماتو ، إنصافا  لهم وإحقاقا  للحق الضائع وتقديرا  

ة إدانة الجناة والمجرمين في لدمائهم المهدورة ، ونأمل من المحکمة العراقي

هذه المنظ مة اإلرهابية المجرمة )منظ مة مجاهدي خلق( ، وتقديمهم إلی 

العدالة ، لينالوا جزاءهم العادل بعد أن أقدموا علی جرائمهم بأمر من قيادة 

المنظ مة ، وعلی رأسهم مسعود رجوي ومعاونيه الذين عاشوا علی خيرات 

وا ماءه وسرقوا أمواله مع صد ام وجالوزته العراق وأکلوا من زاده وشرب

 وحزبه البائد ، ثم خانوا أهله وقتلوا أبناءه ..



أن  قدوتنا في السعي إلحقاق الحق هو اإلمام علی )عليه السالم( الذي 

أنصف المظلومين وأخذ حق الضعيف من القوي واقتص من الجناة ، وطب ق 

 الحق إلی حرب دامية .. العدالة دون محاباة أو مداراة وإن أدی إحقاق

وال يفوتني أن أشکر األخوة الذين کانوا معي في تحقيق هذا الهدف ، وهم 

رجال الحق وطالب القصاص من المجرمين )نتحفظ عن نشر أسمائهم 

ي عن هذه الجريمة ، وجمعوا  لدواعي أمنية ( ، هؤالء قاموا بالتحر 

داتهم ، وصوروا المعلومات والصور عن عوائل الضحايا ، وسجل وا إفا

مواضع اإلصابة بشظايا قذائف مجاهدي خلق ، المنظ مة المجرمة التي 

أحرقت الحرث والنسل ، ونحن الترکمان في مدينة طوزخورماتو نطالب 

الحکومة العراقية بمحاکمة هذه المنظ مة والقصاص منها ، ثم طردها من 

بائد ، وسيئة من العراق ، ألن ها تمث ل وجها  من وجود اإلجرام البعثي ال

سيئات الطاغية صد ام حسين ، فينبغي تطهير العراق من وجودهم . نحن 

نسعی لالنتصار للحق الضائع إلخوتنا في مدينة طوزخورماتو ، وندعو 

إخواننا العراقيين في الشمال والجنوب إلی فتح ملفات اإلجرام لهذه المنظ مة 

 القصد . في مناطقهم وتقديمها للعدالة ، وهللا من وراء
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مجزرة منظ مة مجاهدي خلق اإل رهابية ضد الترکمان في مدينة 

 طوزخورماتو

 

 ترجمه جموع منظمة مجاهدي خلق إلی طوزخورماتو

 ضحايا مجزرة طوز

 الملحقات

 توجه جموع منظ مة مجاهدي خلق إلی طوزخورماتو:



خلق اإلرهابية مع قطعات من اشترکت قطعات من قوات منظ مة مجاهدي 

دامي البائد في قمع انتفاضة الشعب العراقي  الجيش العراقي في العهد الص 

هت قوات من معکسر أشرافي نحو جنوب العراق  1991سنة  م ، حيث توج 

، وتوجهت قطعات اُخری من مجاهدي خلق إلی شمال العراق ، واشترکت 

ة في المدن الکردية في شمال في المجاوز التي ارتکبتها القوات الصد امي

العراق ، وعند رجوع هذه القواتن اإلرهابية من منطقة قادر کرم ، 

ووصولها إلی مدينة طوز خورماتو لمهمة إعادة هذه المدينة المحررة إلی 

روا هذه  ار االنتفاضة األبطال الذين حر  الحکم الصد امي الباغي وقمع ثو 

ار طوز المدينة من ظلم الحکم الصد امي البا غي والمستبد تصدی لها ثو 

خورماتو األشاوس ومنعوها من دخول المدينة ، إال أن  مجاهدي خلق 

المعروفين بالنفاق والدجل والمکر قطعوا للثوار عهدا  بأن همک ال يريدون 

ار وبأهالي المدينة شرا  ، وأن همگ معارضة إيرانية ال عالقة لها  بالثو 

العراق ، وأن  قواتهم تريد العبور من طوز  بالشأن العراقي وبما يحدث في

کم ، فصد قهم  30إلی معسکرها في شمال المدينة والذي يبعد عنها حوالي 

ار طوز خورماتو لطيبهم وسجيتهم األصيلة التي ال تعرف الغدر والمکر  ثو 

، فمنحوهم األمان علی أن يعبورا من طوز بسرعة وبدون اصطدام 

 أو أهالي المدينة حفظا  للدماء .واحتکاک مع أحد من الثوار 

 

 المدينة تحت قصف قوات منظ مة مجاهدي خلق اإلرهابية :

عبرت جموع مجاهدي خلق اإلرهابية مدينة طوز بعد تعه دها بعدم 

ض للمدينة، وعند وصولها جسر طوز خورماتو الواقع في آخر  التعر 

الجسر ، المدينة نقض مجاهدو خلق العهد ، فتمرکزت قواتهم في بداية 

ار وعلی  وقصفت المدينة بالدبابات وقذائف الهاون ، وفتحت النار علی الثو 

ل وبشکل عشوائي من مختلف أسلحتها ، فخل ف هذا  المدنيين األبرياء العز 

الغدر والمکر والنفاق عشرات الشهداء والجرحی من الترکمان في طوز ، 

والکمائمن في  وهدم عشرات البيوت علی ساکنيها ، ثم نصبوا الحواجز

الطرق المؤدية إلی المدينة العتقال عشرات المواطنين وتسليمهم إلی 

 مراکز الشرطة ، ومن ثم لمديرية أمن محافظة صالح الدين .



 )هذا المتن مربوط بخريطة مصورة من طوزخورماتو(

قوات مجاهدي چخلق کانت راجعة من المنظمة الکردية تسمی )قادر کرم( 

ضة أهالي تلک المنظمة ، وعند وصولها مشروع طوز في مهمة قمع انتفا

ار طوز ، ولم يس  )مدخل مدينة طوز( تصد ی لها ثو 

محوا لمجاهدي خلق العبور من الجسر المقام علی المشروع ، فطلب 

مجاهدو خلق من ثوار طوز األبطال الذين حرروا المدينة عبور قواتهم من 

نة ، ولکن قواتهم تمرکزت طوز إلی معسکرها ، وتعهدوا بعدم ضرب المدي

عند نهاية المدينة وفي بداية جسر طوز المقامک علی نهر آقصوم فقصفت 

 المدينة .

 )هذا المتن مربوط بصورة جسر(

هنا في بداية جسر طوز )الطويل( المقام علی نهر آقصو تمرکزت قوات 

ار وقصفت المدينة ، وارتکبت  منظ مة مجاهدي خلق ، وضربت الثو 

 ة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحي .مجزرة کبير

 ضحايا مجزرة طوز :

خل فت مجزرة طوز التي نفذ تها منظ مة مجاهدي خلق اإلرهابية في طوز 

خورماتو مجموعة من الشهداء والجرحی ، وهدم عشرات البيوت ، ونحن 

نا أحصينا الجميع ،  قمنا باالتصال ببعض عوائل الضحايا ، وال ند عي أنم 

الذين يعرفون شخصا  من الضحايا لم يدرج اسمه إعالمنا عنه  فيرجي من

لتسجيل اسمه في قائمة الشهداء أو الجرحی أو المتضررين في الطبعة 

 القادمة .

وفيما يلي بعض أسماء الشهداء والجرحی والمتضررين ، وأسماء بعض 

الشهود الذين کانوا في الحدث وعايشوا تفاصيله ، حيث تحد ثوا إلينا عن 

 شاهداتهم مشکورين .م

 أسماء بعض شهداء مجزرة طوزخورماتو:

 _ الشهيد فاضل قنبر جايرلي . 1



د جمعة حمبور . 2  _ الشهيد محم 

د مصطفی . 3  _ الشهيد علي محم 

 _ الشهيد عباس محمد علي . 4

 _ الشهيدة صبرية قمبر سمين . 5

د . 6  _ الشهيد عبد الکريم قادر محم 

 کريم قادر ._ الشهيد نبيل عبد ال 7

 _ الشهيد أحمد شاکر . 8

د زين العابدين . 9  _ الشهيدة سورية محم 

 _ الشهيدة أينور حميد مصطفی . 10

 _ الشهيدة سمية زين العابدين . 11

د عباس جايرلي . 12  _ الشهيد علي محم 

 _ الشهيد نبيل نوردين . 13

 _ الشهيد عبدين . 14

 

 أسماء بعض جرحی مجزرة طوزخورماتو : 

 _ محمود خورشيد سمين . 1

 _ علي حسين علي . 2

 _ نوال أحمد . 3

 _ کلباغة علي محمد . 4

 _ زکية علي محمد زين العابدين . 5

 _ محمد صالح زين العابدين . 6



 _ عباس محمد علي . 7

 _ نجيب شاکر زين العابدين . 8

 _ نجاة شاکر زين العابدين . 9

 _ علي کريم عبد هللا . 10

 حميد مطر ._ تقي  11

 _ حسن کريم عبد هللا . 12

 

 أسماء بعض المتضررين من القصف :

هنالک عشرات المتضررين من القصف ممن ُهدمت بيوتهم ، ولم نتعرف 

 إال لمجموعة صغيرة منهم وهم :

 _ محمد صالح زين العابدين . 1

 _ أسعد صادق إبراهيم . 2

 _ صالح صادق جعفر . 3

 _ هاشم قاسمو محمد . 4

جو من المتضررين بالمجزرة االتصال بنا وتقديمک مستمسکاتهم إلينا ونر

. 

أسماء بعض المعتقلين من أهالي طوز في هذه المجزرة من قبل منظ مة 

 مجاهدي خلق اإلرهابية:

أشرنا فيما سبق أن  هذه المنظ مة اإلرهابية أقدمتم علی نصب الحواجز 

لمواطنين من أهالي المدينة والکمائن في الطرق المؤدية إلی طوز العتقال ا

وسجنهم ، ثم تسليمهم للشرطةُ واألجهزة األمنية الصد امية في المحافظة ، 

 ومن هؤالء المعتقلين :



ت . 1  _ عبد الحسين حسن عز 

 _ عبد هللا خورشيد جاوش . 2

 _ جاسم خورشيد جاوش . 3

 _ أحمد جاوش . 4

 _ صباح أحمد جاوش . 5

 _ هاشم نوري مختار . 6

 علي هاشم مختار ._  7

 _ هيثم هاشم مختار . 8

 _ عمار رضا محمد . 9

 _ نهاد رضا محمد . 10

 _ هاشم قاسم محمد . 11

 _ محمد شکور خورشيد . 12

 _ مصطفی شکور خورشيد . 13

 _ حسين علي مجيد . 14

 _ علي محمد حيدر . 15

 _ ولي محمد حيدر . 16

 _ علي کاظم . 17

 _ حيدر مجيد أمين . 18

 تحسين زين العابدين قنبر . _ 19

 _ عباس إبراهيم قولي . 20

 _ إبراهيم قولي . 21



 _ نهاد عمر عبد هللا . 22

 _ محمد مهدي بي ات . 23

 _ حسن عريان خليل . 24

 _ ألماز نوري . 25

 _ عريان خليل صالح . 26

ت . 27  _ حسن عز 

 _ حيدر ليالني . 28

سراحهم ، نتيجة التعب واإلنهاک وقد توفي عددا  من کبار السن بعد إطالق 

 الـذي تعرض وا له في المعتقل وهم :

ت ، حيدر ليالني . 2_ عريان خليل صالح ،  1  _ حسن عز 

ومن الجدير باللذکر أن  المعتقلين کانوا ثمانينم شخصا  کل هم من 

دنا السيد محمد صالح زين العابدين بأسمائهم  طوزخورماتو ، وقد زو 

 نهم .بمقدار ما يتذکر م

 هابليان 

 (7جرائم منظمة مجاهدي خلق اإلرهابية في العراق )

 

 

 

  

 

من المتضررين والشهود علی مجزرة طوز التي نفذتها منظ مة مجاهدي 

 خلق اإلرهابية



 

 المتضرر وشاهد العيان : صالح صادق جعفر

 مدينة طوزخورماتو . 1944تاريخ الوالدة : 

 العنوان : طوز / حي السوق الصغير .

 الصفة : متضرر وشاهد عيان .

 المهنة : مدير مصرف الرشيد فرع طوز .

 اإلفادة :

م قصفت قوات مجاهدي خلق اإلرهابية مدينة طوز  1991/  3/  15في 

بشکل عشوائي ، وعندما توقف القصف خرجنا في اليوم الثاني إلی قرية 

کم عن طوز _ ففوجئنا بقوات منافقي خلق  9باوجلي _ وهي تبعد 

رهابية وهي تحاصر القرية ، وتطلب من أهلها تسليمنا إليها ، ثم اعتقلتنا اإل

 وأرسلتنا إلی مرکز شرطة ناحية

آمرلي، وبقينا ليلة في المرکز ، وبعد ذلک تم إرسالنا إلی مديرية أمن 

يوما  ، يمارسون ضدنا أنواع مختلفة من  40صالح الدين، وبقينا فيها 

 التعذيب الجسدي والنفسي .

لب التعويضات من هذه المنظ مة اإلرهابية ، وأطالب من المحاکم أطا

العراقية والدولية محاکمتها ، وأنا مستعد للشهادة ضدهم لدی المحافل 

 الدولية إلحقاق الحق وإنزال القصاص العادل عليهم .

 

 المتضرر وشاهد العيان : علي إسماعيل عبد الرزاق .

 طوزخورماتو 1960تاريخ الوالدة : 

 صفة : متضرر وشاهد عيانال

 نوع الضرر : وقوع قذيفة علی بيتنا وإحداث أضرار فيه



 اإلفادة :

م رجعت قوات منافقي خلق اإلرهابية من قادر کرم  1991في عام 

ووصلت إلی طوز خرجُت مع مجموعة من أبناء منطقة طوزخورماتو 

وابة المدينة لصد هذه القوات من الدخول إلی المدينة ، حيث التقينا بهم عند ب

من الناحية الشمالية وسألناهم عما يريدون من دخولهم إلی مدينة طوز ، 

قالوا : نريد العبور من المدينة إلی معسکرنا ، ونحن قوات محايدة ال عالقة 

لنا بصدام حسين وبما يجري في العراق . وطوز کانت محررة فقطعوا لنا 

ن المدينة . ففتحنا لهم المجال عهدا  بأن ال يصيبوا أحدا بأذی عند عبورهم م

للعبور من المدينة إال أنهم نقضوا عهدهم وقصفوا المدينة عند خروجهم 

منها وفي نهاية المدينة وعند جسر طوز بالتحديد ، وخل ف القصف عشرات 

الشهداء والجرحی وتدمير البيوت ، وقد وقعت قذيفة علی بيتنا فأتلفت 

 المواشي واألغنام واألبقار .

 

 د العيان : محمد شاکر زين العابدين شاه

 العنوان : طوز / محلة جقلة 

 الصفة : متضرر وشاهد عيان 

 أخو الشهيد نجيب شاکر زين العابدين

 المهنة : کاسب 

 اإلفادة :

م أرادت قوات منظ مة مجاهدي خلق دخول مدينة  1991/  3/  15في 

منعوها من طوزخورماتو ، فتصدی لها ثوار طوز المحررون للمدينة و

الدخول إليها، فاد عت هذه القوات أنها معارضة إيرانية ومحايدة تريد العبور 

من طوز متجهة إلی معسکرها أشرفي . وال عالقَة لها بما يحدث في 

العراق ، وتعهدت بعدم تعرضها ألحد مقابل فسح المجال لها للعبور من 

لجهة الجنوبية المدينة . إال أنها نقضت عهدها فقصفت مدينة طوز من ا



للمدينة ، فاستشهد وجرح جمع کبير من األهالي ، ومنهم أخي نجيب شاکر 

 زين العابدين حيث جرح ثم توفي .

أرجوا من الحکومة العراقية أخذ حقنا ومعاقبة الجناة ، وطرد هذه المنظ مة 

 اإلرهابية .

 المتضرر وشاهد العيان : عباس محمد علي 

 يدة صبرية محمد قنبرابن الشهيد عباس محمد والشه

 العنوان : مدينة طوزخورماتو

 الصفة : متضرر وشاهد عيان 

 المهنة : کاسب 

 اإلفادة :

م دخلت قوات منظ مة مجاهدي خلق اإلرهابية مدينة  1991/  3/  15في 

طوز وسمعنا أنها تعهدت للثوار عدم قصف المدينة أو التعرض ألحد ليسمع 

إلی معسکرها الواقع في جنوب المدينة ، إال  الثوار لها بالعبور من المدينة

أنها قصفت المدينة بعد الخروج منها ، وقد وقعت قذيفة علی بيتنا فاستشهد 

والدي عباس محمد علي ووالدتي صبرية قمبر سمين . وأنا أطالب حکومتنا 

المنتخبة بمحاکمة المجرمين في هذه المنظ مة وبالتحديد محاکمة قتلة والدي  

لتعويضنا ، ثم طرد هذه المنظ مة اإلرهابية من العراق . وأنا  ومقاضاتهم

 مستعد للشهادة ضد هذه الزمرة اإلرهابية المجرمة والفاسدة .

 

 المتضرر وشاهد العيان : محمد صالح زين العابدين

 طوزخورماتو 1970تاريخ الوالدة : 

 العنوان : طوز / محلة مال صفر 

 الصفة : متضرر وشاهد عيان



 : موظف المهنة

 رقم شهادة 

 365370الجنسية العراقية : 

 اإلفادة :

م قصفت منظ مة مجاهدي خلق مدينة طوز قصفا   1991/  3/  15في 

عشوائيا  مما أدی إلی استشهاد وجرح کبير من المواطنين في مدينة طوز ، 

ووقعت ثالث قذائف دبابة علی بيتي فأدت إلی هدمة بالکامل و خرجنا إلی 

ان بک للنجاة بأنفسنا ، فألقت قوات مجاهدي خلق القبض علينا و ناحية سليم

سلمتنا لمرکز الشرطة ، وبعدها تم  تسليمنا لمديرية أمن محافظة صالح 

( يوما  وقد تعرضنا إلی التعذيب اليومي 51الدين ، وبقينا هنالک فترة )

 ( شخصا  کلهم من أهالي80والتحقيق المستمر ، وکنا في المعتقل قرابة )

 طوزخورماتو.

أطالب حکومتنا المنتخبة محاکمةُ هذه المنظ مة اإلرهابية وأطالب بکافة 

 حقوقي .

 

 المتضرر وشاهد العيان : أسعد صادق إبراهيم 

 م طوزخورماتو 1957تاريخ الوالدة : 

 العنوان : طوز / محلة آقصو 

 الصفة : متضرر وشاهد عيان 

 المهنة : کاسب

 اإلفادة :

م دخلت قوات منظ مة مجاهدي خلق طوزخورماتو بعد  1991/  3/  15في 

إعطائها عهدا  للثوار بعدم االصطدام معهم وضرب المدينة ، إال أنها قصفت 



المدينة بعد خروجها منها ، ورأيت بأم عيني الشهيد أحمد شاکرج أصيب 

برصاصة في رقبته ، ثم اُصيب السيد حسن کريم ، واُصيب نجلة ، ثم 

ظ مة مجاهدي خلق البيوت فوقعت قذيفة علی بيتي فتضر قصف إرهابيو من

منها . و أنا مستعد لرفع الشکوی ضد هذه المنظ مة اإلرهابية ، وأطالب 

 بطردها في العراق .

 

 المتضرر وشاهد العيات : هاشم قاسم محمد 

 م طوزخورماتو  1976تاريخ الوالدة : 

 العنوان : طوز / محلة مال صفر 

 هد عيانالصفة : متضرر وشا

 المهنة : مصور

 

 اإلفادة :

م استعان صدام حسين بقوات منافقي خلق اإلرهابية  1991/  3/  15في 

 إلخماد 

انتفاضة المنافق الکردية والترکمانية في شمال العراق ، فدخلت قطعات 

منها طوزخورماتو بعد تعهدها بعدم قصف المدينة والتعرض للثوار 

لمدينة نقضت عهدها فضربت الثوار والمدنيين ، وعند خروجها من ا

وقصفت البيوت ، وخرجت أنا من المدينة للنجاة بنفسي ، فألقت قوات 

منظ مة منافقي خلق القبض عليًّ وسلمتني إلی مرکز الشرطة ، ومنه إلی 

شخصا  من المعتقلين ، وبقينا في  80مديرية أمن صالح الدين ، معي 

 يوما  . 51المعتقل 

المنظ مة اإلرهابية وأطالب بکافة حقوقي ، وإن ي مستعد  أطالب بمحاکمة هذه

 للشهادة ضدهم ورفع الدعوة عليهم .



 

 الشهيدة صبرية قمبر سمين

 الوالدة : مدينة طوزخورماتو

 324رقم سجل األحوال المدينة : 

 64667رقم الصحيفة : 

 م  1991/  3/  15تاريخ الشهادة : 

 م  1991/  4/  23العدل : تاريخ حجية الوفاة الصادرة من وزراء 

 الحالة الزوجية : متزوجة ولها أوالد

 سبب الوفاةَ :

سقوط قذيفة دبابة أطلقتها قوات مجاهدي خلق اإلرهابية علی بيتها ، مما 

 أدی إلی استشهادها واستشهاد زوجها عباس محمد علي .

 

 )هذه الصورة هي شهادة وفاة الشهيدة صبرية قمبر سمين(

 

 حمد عليالشهيد عباس م

 الوالدة : مدينة طوزخورماتو

 324رقم سجل األحوال المدينة : 

 64667الصحيفة : 

 القضاء : طوز

 م  1991/  3/  15تاريخ الشهادة : 

 م  1991/  4/  23تاريخ حجية الوفاة الصادرة من وزارة العدل : 



 الحالة الزوجية : متزوج وله أوالد

 سبب الوفاة :

ا قوات منظ مة مجاهدي خلق اإلرهابية علی بيته سقوط قذيفة دبابة أطلقته

 مما أدی إلی استشهاده و استشهاد زوجته صبرية قمبر سمين .

 

 )هذه الصورة شهادة وفاة الشهيد عباس محمد علي(

 

 الشهيد عبد الکريم قادر محمد 

 مدينة طوزخورماتو 1938تاريخ الوالدة : 

 م العنوان : طوز / حي اإلمام الحسين عليه السال

 الحالة الزوجية : متزوج وله أوالد

 24643رقم الشهادة العراقية : 

 م 1991/  3/  17تاريخ الشهادة : 

 سبب الوفاة :

سقوط قذيفة دبابة أطلقتها قوات منظ مة مجاهدي خلق اإلرهابية علی أهالي 

طوز ، وقد حصدت هذه القذيفة أربعة شهداء وهم : الشهيد عبد الکريم قادر 

نه نبيل ، والشهيد محمد جمعة ، والشهيد علي محمد مصطفی ، محمد ، واب

وجرح السادة محمود خورشيد سمين ، وعلي حسن علي ، والسيدة نوال 

أحمد ، والسيدة کلباغة علي محمد ، واُختها السيدة زکية علي محمد ، حيث 

 کانوا مجتمعين في مکانن آمن ، فوقعت عليهم القذيفة .

 

 الشهيد عبد الکريم قادر محمد()هذه الصورة قيد وفاة 



 

 الشهيد نبيل عبد الکريم قادر

 طوزخورماتو 1975تاريخ الوالدة : 

 العنوان : طوزخورماتو / حي اإلمام الحسين عليه السالم 

 الحالة الزوجية : أعزب

 / خ  76254رقم جنسية العراقية : 

 م  1991/  3/  15تاريخ الشهادة : 

 م 1991/  3/  20تاريخ حجية الوفاة : 

 سبب الوفاة :

سقوط قذيفة دبابة أطلقتها إحدی الدبابات التابعة لمنظ مة مجاهدي خلق 

اإلرهابية وأدت إلی استشهاد الشهيد نبيل عبد الکريم قادر مع أبيه الشهيد 

عبد الکريم قادر، وقد حصدت هذه القذيفة _ کما أشرنا _ أربعة شهداء 

 وخمسة جرحی .

 

 ة الشهيد نبيل عبد الکريم ()هذه الصورة قيد وفا

 

 

 الشهيدة سورية محمد زين العابدين

 طوزخورماتو 1960تاريخ الوالدة : 

 الحالة الزوجية : متزوجة

 / ج  929563رقم جنسية العراقية : 



 م 1991/  3/  15تاريخ الشهادة : 

 تاريخ حجية الوفاة الصادرة من وزارة العدل / محکمة

 م 1991/  5 / 16األحوال الشخصية طوز : 

 سبب الوفاة :

سقوط قذيفة دبابة تابعة لقوات منظ مة مجاهدي خلق اإلرهابية علی بيت 

الشهيدة سورية محمد زين العابدين ، وأدت إلی استشهادها واستشهاد کل 

من : الشهيد فاضل قنبر ابن عم الشهيدة سورية ، والشهيدة أينور حميد 

دة سمية زين العابدين زوجة مصطفی بنت عمة الشهيد سورية ، والشهي

 الشهيد حميد مصطفی .

 

 

 )هذه الصورة قيد وفاة الشهيدة سورية محمد زين العابدين(

 

 

 الشهيد علي محمد مصطفی

 طوزخورماتو 1927تاريخ الوالدة : 

 العنوان : طوزخورماتو / حي اإلمام الحسين عليه السالم 

 الحالية الزوجية : متزوج 

 64437/  323نية : رقم سجل األحوال المد

 م  1991/  3/  17تاريخ الشهادة تاريخ حجية الوفاة : 

 م  1991/  4/  13الصادرة من وزارة الصحة : 

 سبب الوفاة :



ما  سقوط قذيفة أطلقتها دبابة تابعة لقوات منظ مة مجاهدي خلق اإلرهابية ، م 

أدی إلی استشهاد الشهيد علي محمد مصطفی ، واستشهد معه في هذه 

لحادثة الشهيد محمد جمعة ، والشهيد نبيل عبد الکريم قادر، والشهيد عبد ا

 الکريم قادر ، وُجرح خمسة .

 

 

 )هذه الصورة قيد وفاة الشهيد علي محمد مصطفی(

 

 

 الشهيد البطل أحمد شاکر زين العابدين

 طوزخورماتو 1962الوالدة : 

 الحالة الزوجية : أعزب

 ج / 02532رقم الجنسية العراقية : 

 م 1991/  3/ 15تاريخ الشهادة : 

 تاريخ حجية الوفاة الصادرة من محکمة أحوال الشخصية طوز

 م 2006/  9/  27: 

 سبب الوفاة :

سقوط عدد من قذائف الهاون علی دار الشهيد أحمد شاکر ، أطلقتها قوات 

في  1991منظ مة مجاهدي خلق اإلرهابية في صبيحة الشهر الثالث من عام 

ساعة الثامنة والنصف صباحا  ، وأدی القصف إلی جرح اثنين من حدود ال

إخوانه نجيب ونجاة ، وابنة أخته جنان . و کان الشهيد البطل أحمد شاکر 

خارج منزله فتصدی للدبابات المهاجمة علی المدينة فصعد الشهيد أحمد 

علی إحداها وألقی قنبلة يدوية في داخلها فانفجرت وتوقفت عن القصف ، 



لق أحد اإلرهابيين من منظ مة مجاهدي خلق رحمه هللا تعالی . الشهيد فأط

أحمد سطر بطولة نادرة في تاريخ مدينة طوز بدماء أوداجة فهو مفخرة 

 لمدينة طوز ولألهالي الساکنين فيها .

 

 

 )هذه الصورة شهادة وفاة الشهيد البطل أحمد شاکر(

 

 

 الشهيد محمد جمعة حمبور

 طوزخورماتو 1950تاريخ الوالدة : 

 العنوان : طوزخورماتو / حي اإلمام الحسين عليه السالم

 الحالة الزوجية : متزوج

 م  1991/  3/  17تاريخ الشهادة : 

 تاريخ حجية الوفاة :

 الصادرة من وزارة :

 م 1991/  4/  22الصحة : 

 سبب الوفاة :

أصيب سقوط قذيفة دبابة أطلقتها قوات منظ مة مجاهدي خلق اإلرهابية ف

 الشهيد محمد جمعة حمبور بشظاياها واستشهد علی اثر ذلک رحمة هللا .

 

 



 )هذه الصورة قيد وفاة الشهيد محمد جمعة حمبور( 

 

 

 شهادات حرجی مجزرة طوز

 الجريح محمود خورشيد

 الوالدة : مدينة طوزخورماتو

 م  1991/  3/  5تاريخ الجرح : 

 موضع اإلصابة : الکتف والذراع

 اإلفادة :

م وفي الساعة الثامنة صباحا  قصفت قوات مجاهدي  1991/  3/  15في 

خلق اإلرهابية مدينة طوز ، وأُصبت بشظايا قذيفة دبابة في کتفي وذراعي 

 ويدي .

وسافرت إلی الخارج للعالج . أطلب حکومتنا المنتخبة بمحاکمة هذه 

 رحي .المنظ مة اإلرهابية وطردها من البالد ، ومقاضاتها تعويضا  لج

 

 )هذه الصورة عن مواضع إصابة الجريح محمود خورشيد(

 

 الجريح

 م مدينة طوزخورماتو 1967تاريخ الوالدة : 

 م  1991/  3/  15تاريخ الجرح : 

 موضع اإلصابة : الذراع والظهر والمرفق



 تاريخ التقرير الطبي

 م  1992/  3/  3من المستشفی العکسري : 

 م  1991 / 5/  8تاريخ الفحص الطبي : 

 الصفة : جريح وشاهد عيان

 اإلفادة :

م دخلت قوات منظ مة مجاهدي خلق اإلرهابية مدينة  1991/  3/  15في 

طوز بعد العهد الذي قطعته للث وار بعدم االصطدام معهم ، ولکنها قصفت 

المدينة بما لديها من األسلحة ، ضاربة عهدها عرض الحائط ، فأُصيب في 

 ضد.المرفق والظهر والع

أطالب حکومتنا المنتخبة بمحاکمة المجرمين من هذه المنظ مة ، وطردها 

 من العراق ، ومقاضاتها لما سببوا لي من جرح وأذی .

 

 )هذه الصورة عن مواضع إصابة الجريح علي حسين علي (

 

 

 الجريح علي کريم عبد هللا

 

 مدينة طوزخورماتو 1977تاريخ الوالدة : 

 قصوالعنوان : طوز / محلة آ

 موضع اإلصابة : جروح في الرجل واليد اليمنی

 الصفة : جريح وشاهد عيان

 اإلفادة :



وفي الساعة الثامنة صباحا  ، دخلت  1991في الشهر الثالث من عام 

الدبابات التابعة لمنظ مة منافقي خلق اإلرهابية _ وبتعاون مع النظام السابق 

طوز بشکل عشوائي ، _ مدينة طوز ، وبدأت هذه القوات بقصف أهالي 

فوقع أحمد شاکر علي األرض شهيدا  ، واُصيب أخي حسن في ساقة ، 

وخالي محمد حميد مطر في صدره ، أنا أصبت في الرجل واليد اليمنی ، 

ووقعت عدة قذائف علی دارنا ، وتضرر من ذلک ضررا  بالغا  . وقد وقعت 

مة دولي ا  في ميدان المدينة ، أ طلقتها قوات مجاهدي خلق قنابل النابال المحر 

اإلرهابية . وأنا أطالب بالتعويض عما لحق بي وبدارنا ، وأطالب حکومتنا 

 المنتخبة محاکمة هذه الزمرة المجرمة التي عاثت في األرض قتال  وفسادا  .

 

 

 

 الجريح تقي حميد مطر

 

 مدينة طوزخورماتو 1960تاريخ الوالدة : 

 العنوان : طوز / حي مال صفر

 م  1991/  3/  15الجرح : تاريخ 

 موضع اإلصابة : الصدر

 الصفةَ : جريح وشاهد عيان

 اإلفادة :

م دخلت قوات منظ مة مجاهدي خلق اإلرهابية إلی  1991/  3/  15في 

قضاء طوز ، وعند وصولها قرب الجسر _ جنوب مدينة طوز _ قصفت 

يب أبناء األهالي فأُصبت في صدري ، وأثر الجرح موجود إلی اآلن ، واُص



اُختي )حسن و علي ( ، واُصيب دارهم بأضرار بالغة ، وأثرها في 

 الجدران باق إلی اآلن .

 

 السيدة کلباغة علي محمد

 م طوزخورماتو 1962تاريخ الوالدة : 

 م  1991/  3/  15تاريخ اإلصابة : 

 64437/  232رقم سجل األحوال المدينة : 

لمنظ مة مجاهدي خلق اإلرهابية  سبب اإلصابة : وقوع قذيفة دبابة تابعة

 وإصابة السيدة کلباغة بها بجرح عميق .

 موضوع اإلصابة :

 _ جروح عميقة في الصدر مع إبانة أجزاء منه . 1

 _ ندب جروح عند الساعد األيمن واأليسر والظهر مع تشوهات. 2

 % خسمة و عشرون بالمائة . 25_ تقدر درجة العجز  3

الصادرة من مديرية صحة  1991/  10 / 29تاريخ الفحص الطبي : 

 صالح الدين.

 أعضا اللجنة الطبية التي توصلتم إلی هذه المقرارات :

_  3_ الدکتور يوسف البن اء  2_ الدکتور حکم عبد المهيمن محمد  1

 الدکتور قاسم فاضل باقر

 _ الدکتورة وداد طه . 5_ الدکتور قيس العزاوي  4

 

 



للسيدة کلباغة علي محمد الصادر من وزارة ) هذه الصورة الفحص الطبي 

 الصحة / دائرة صحة صالح الدين ( .

 

 

 السيدة زکية علي محمد

 طوزخورماتو 1963تاريخ الوالدة : 

 م  1991/  3/  15تاريخ اإلصابة : 

 رقم شهادة الجنسية 

 605900العراقية : 

 سبب اإلصابة :

يرانية ، وأُصبت مع سقطت قذيفة أطلقتها قوات منظ مة مجاهدي خلق اإل

م ، عندما قصفت هذه القوات  1991/  3/  15اُختي کلباغة بشظاياها في 

اإلرهابية مدينة طوز بالقذائف . أطالب حکومتنا المنتخبة بأخذ وحق اُختي 

وجيمعح الشهداء والجرحی من هذه المنظ مة وطردها من العراق . وأنا 

 % حسب التقرير الطبي . 65عاجزة 

 بي :الفحص الط

 _ بتر الطرف السفلي األيمن فوق الرکبة 1

 % خمسة و ستون بالمائة . 65_ تقدر درجة العجز  2

 لجنة الفحص : الدکتور حکم عبد المهيمن محمد والدکتور يوسف البن ا .

 

)هذه الصورة الفحص الطبي للسيدة زکية علي والصادر من دائرة صحة 

 صالح الدين( .



 

 

  الجريح حسن کريم عبد هللا

 طوزخورماتو 1973تاريخ الوالدة : 

 م  1991/  3/  15تاريخ اإلصابة : 

 موضع اإلصابة : جرح في الساق 

 الصفة : جريح وشاهد عيان

 اإلفادة :

م دخلت قوات منظ مة مجاهدي خلق مدينة طوز ،  1991/  3/  15في 

وعند وصولها إلی قرب جسر طوز الواقع في نهاية المدينة قصفت هذه 

ات اإلرهابية أهالي طوز بقذائف الهاون ومن الدبابات ناقضة  عهدها القو

بعدم ضرب المدينة ، فسقطت قذيفة قرب منزلنا فأُصبت في ساقي واُصيب 

أخي علي وکذلک خالي في صدره ، وألحقت أضرارا  بالغة بدارنا . وأنا 

الجريح حسن کريم أطالب حکومتنا المنتخبة بطرد هذه المنظ مة الوحشية 

 الفاسدة من العراق ومقاضاتها وتعويضنا .

 

 الجريح المرحوم نجيب شاکر زين العابدين

 م مدينة طوزخورماتو 1956تاريخ الوالدة : 

 العنوان : طوز / محلة جقلة

 الحالة الزوجية : متزوج

 الصادر من نفوس طوز 25/  258رقم سجل األحوال المدنية : 

 م  1991/  3/  15تاريخ اإلصابة : 



صيب المرحوم نجيب شاکر زين العابدين بشظايا قذيفة أطلقتها قوات اُ 

/  3/  15منظ مة منافقي خلق اإلرهابية علی مدينة طوزخورماتو في تاريخ 

م في الساعة الثامنة صباحا  ، وبقيت آثار اإلصابة في جسده حتی  1991

 انتقل إلی رحمة هللا تعالی .

مين في المنظ مة المذکورة إلی تطالب عائلجته بالتعويض وتقديم المجر

 العدالة .

 موقع منظكة هابليان [

 

 االعالن انفصال السيد سرفراز رحيمي من زمرة مجاهدي خلق] 

 0212 أغسطس14 النجاة جمعية 

 

انأ أعلن بموجب هذا انفصالي الرسمي وبُعدتي عن هذه الزمره ، ومن اآلن 

ال عالقة لي بأي مجموعة سياسية وأنا أبحث عن حياتي الشخصية.في عام 

قابلت مهرب ا وقال إنه يمکن ان يأخذني إلى السويد و لكنه اذهب بي  2002

هناك بألم  الي العراق و معسكر اشرف وسجنت هناك لفترة طويلة وعشت

وعذاب و لكن من حسن الحظ األن انأ منفصل من الفرقه و اريد ان ابدأ 

 .حياة حرة

 جمعية النجاة [ – سرفراز رحيمي منفصل من فرقة مجاهدي خلق

https://www.nejatngo.org/ar/blog/%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%a9
https://www.nejatngo.org/ar/blog/%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%a9


  

 

 

 الفصل الخامس :

 وثائق خيانية لهذه المنظمة : 

 أخيرا  ثائق خيانية لهذه المنظمة :

 (1وثيقة خيانة )

من قبل عناصر  1971اغسطس  23ي يوم اعتقل مسعود رجوي ف

السافاک)امن الشاه(. المضحک هو ادعاء مجاهدي خلق بأن رجوي بات 

اشهر تحت التعذيب! و يد عون دوما  انه قاوم سبعة اشهر تحت التعذيب و 

ر في  ايام بعد  6من اغسطس يعني  29لکن هذا االستجواب الکتبي حر 

لذين يعتقلوا من قبل السافاک اعتقاله. الجدير بالذکر ان االشخاص ال

يوضعوا تحت التحقيق و االستجواب الشفهي فورا  ثم بعد اخذ جميع 

المعلومات منهم يجبروهم المحققين علی کتابة اعترافاتهم کي يفتحوا ملفا  

لهم. فلذا حينما يکتب رجوي نتيجة استجوابه الکتبي في صفحات عدة 

وماته قبل ايام للمحققين. يا لها اغسطس، هذا يعني انه اعطی معل 29بتاريخ 

من مقاومة! و کما يقول المنافقين: مسعود عبر من الدم و النار و 

 الدخان!!!...

 

  

 (1نص الوثيقة رقم )

29/8/1971 

 30/17الساعة  -الجلسة االولی



 

سؤال: انتبهوا ان ال تنسوا ذکر اسم اي  احد من االشخاص اللذين التحقوا 

بواستطکم و لديهم نشاطات او رغبات او اللذين  منذ البداية بالمجموعة

لديهم عالقة مع الزمرة بواسطة اشخاص اخری. الرجاء انتبهوا اذا هناک 

 اشخاص اخری اکتبوا اسمائهم.

 

جواب: کنت مسؤول علی هؤالء و اعرفهم منذ فترة قصيرة: محمد و 

 محمود و کاهي و رضا و هؤالء سمعت اسمائهم: حميد و اکبر و احمد و

عبدهللا و اعرف ان حميد کان في المنطقة الغربية و اکبر)يبدو في اصفهان( 

 و احمد او عبدهللا في تبريز.

 

سؤال: ما هي ايديو لوجيات منظمتکم و ماذا هدفها الرئيس و اشرحوا سبل 

 الوصول الی هذا الهدف؟

 

جواب: اوال  لم اعرف اطالق عنوان المنظمة علی مجموعتنا صحيح أم ال؟ 

ال نملک ال سمعة و ال عنوانا . فيما المنظمات لديها عنوان و اهداف  ألن

واضحة و مخططة. ايديولوجيتنا مبنية علی االعتقادات االسالمية. 

االعضاء ليسوا بمستوی واحد و کل شخص في مستوی و منصب يختلف 

نت  عن اآلخر. انا بسبب دراساتي في هذا الموضوع کنت اکثر خبرتا  و دو 

 يديولوجية و اتحمل المسؤولية.کتيبات ا

نحن درسنا وضع مجتمعنا بشکل عام. قال لي حسين منذ البداية: بالتجارب 

الموجودة في ايران من حزب " توده" الی تيار فدائيي االسالم و من احداث 

( الی اغتيال رئيس الوزراء )حسنعلي( منصور 1963يونيو  5خرداد) 15

کل... کل هذه التجارب تثبت لنا ان هذه الی )مدينة( سياه 55من المجموعة 

السبل ليس لها اي جدوی و الرجل ينجر الی المغامرة او االعتزال السياسي 

 بإختيار ام دون اختيار.



الدراسة و القرائة کي نعرف ماذا نفعل و  -1هذه اهدافنا جملتا  و تفصيال  

لت مجموعتنا الی شبه جامعة و کا نت تترکز هذه الدراسة النظرية التي حو 

مرحلة  -2علی نشاطات ثقافية و تحقيقية و هذا کان نشاطنا الرئيسي.

 -3التطوير الذاتي) بناء الشخصية( يعني تطبيق الذات بما يجب ان نکون.

مرحلة بداية تفعيل معلوماتنا و مازال الجزء الرئيسي من برنامجنا 

 ری.الدراسات النظرية و لکن في اآلونة االخيرة انشغلنا بأمور اخ

 الرابط :

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=02133 

 (2وثيقة خيانة )

منظمة خلق االرهابية کانت تدعي انها تحارب الرأسمالية االمريکية و لکن 

وقعت االن في احضان الغرب و امريکا . يظهرفي هذه الصورة القديمة 

ري سيد المحدثين احد قيادي عصابة رجوي يتبادل الضحک مع هال

کلينتون التي يعتبرها عدوة للمنظمة ! ما يؤکد علی العالقات الحميمة بين 

 منظمة خلق و الواليات المتحدة منذ فترة طويلة!!

 

  

الزمرة االجرامية الی االن تقول انها لم تأخذ الدعم المالي و العسکري من 

لکن صدام، بل هذا الدعم کان معنويا   و الدکتاتور وفر لهم المکان فقط. 

االفالم التي ظهرت بعد سقوط النظام السابق و الوثائق التي انکشفت بعدها 

اثبتت اکذوبة ادعاء المنظمة. نعرض هذه الوثائق التي تبين ان المنظمة 

طلبت من حزب البعث تزويدها بالسالح . کما تشاهدون هذه الوثائق جزءا  

صدرت من  من وثائق العمالة و الخيانة. هذه الرسائل کانت سرية و

 االستخبارات البعثية.

 

 



  

 

  

 

 .2002يناير  1الکندية العدد االول  Insightالمصدر: صحيفة 

 الرابط :

 (3وثيقة خيانة )

 التعريف بأصغر بديع زادکان

اعطی مسعود رجوي معلوماتا عن اصغر بديع زادکان الذي کان مختفيا  و 

 مطلوبا  للسافاک آنذاک:

التکنولوجيا بطهران. مواصفاته الظاهرية ارشدت [ اصغر] استاذا  في کلية 

السافاک اليه. محمد حنيف نجاد و ناصر صادق و سعيد محسن و محمود 

 عسکريزاده و بهمن بازرکان يملکون معلومات عنه.

رجوي نسب قضية تحضير الحبر الغير مرئي و االرتباط بالخارج الی 

 بديع زادکان.

ة و اختباءها علی يد بديع زادکان و استيراد السالح و المعد ات العسکري

حضوره لفترة في اوروبا و امتالک معلومات عن الخارج اعطت منه 

 صورة قيادي کبير في المنظمة عند السافاک.

  

هذه الوثيقة و الوثائق القادمة تدعونا للتأمل. لو کان يعتقل بديع زادکان 

خاصتا  ان آنذاک لم يعطي معلومات اکثر مما قدمه عنه مسعود رجوي. 

استيراد السالح و المعدات العسکرية تعتبر جريمة من وجهة نظر السافاک 

و المحاکم الملکية و العقوبة هي االعدام. استنادا  الی هذه المعلومات القيمة 



التي اعطاها رجوي للسافاک، يمکن لنا ان نفهم لماذا اعدم الباقون و اعفی 

 عنه فقط.

 ب رجوي.تحقيق مع مسعود نجل حسين اللق

 لسؤال: معلومات وافية عن اصغر.

الجواب: تعارفت عليه في الجبل. کان شخصا  رفيع المستوی. ثم بعد ان 

ارتکب خطأا ، عرفت انه مهندس و استادا  في کلية التکنولوجيا و اسمه 

الحقيقي بديعي أم وديعي. رجع الی ايران في اآلونة االخيرة و کان فترتا  

علومات الرئيسية و االتصاالت بالخارج کانت عن طويلة في اوروبا. الم

طريقه. لم يسکن في بيتنا و کان لديه بيت و عائلة في طهران. اعتقد اصله 

من اصفهان. بعد العودة الی ايران مسؤولية امور الخارج کانت علی عاتقه 

 و هذه کانت مهمته.

 التوقيع: مسعود رجوي

 الرابط :

http://www.habilian.com/view-ar.asp?ID=02479 . ] 

 وثيقة : قوات المعتصم البعثية تشکر مجاهدي خلق

  

 سري و شخصي

 قيادة قوات المعتصم

 األرکان العامة

 االستخبارات

 206الرقم 

 1987نيسان  20التاريخ 

 



 إلی / منظمة مجاهدي خلق االيرانية في رامية

 الموضوع / شکر و تقدير

 

تقديرا لجهودکم المتميزة و  بإسم قيادة قوات المعتصم نقدم شکرا و

 مشارکتکم الفعالة في ضرب

في معرکة عدو االخيرة. لعبتم ... ]…[ عدوما المشترک من الخمينيين 

دورا فعاال و مشهودا ال ينسی آملين منکم المزيد المزيد من ... و العطاء و 

خدمة االنسانية جمعاء و حرکات التحررية في العالم من اجل ... اهدافکم 

 الشعوب االيرانية من طاغوت هذا العصر.... 

 ... و من هللا التوفيق.

 العميد الرکن قائد قوات المعتصم

 نسخة إلی / قيادة .. االول)االستخبارات(

 دائرة ... السياسي

 مخابرات ...

 سري و شخصي

 موقع منظمة هابليان [

 الفصل السادس

 مؤتمرات مجاهدي خلق ضد إيران في المنفى :

 البداية :

 حتماء المجاهدين بالسعوديةا

 االقسام : طرد فرقه المجاهدی خلق من العراق | عناوين اخبار االهم

 وکاله انباء فارس  - 2009/8/24الموافق   – ١٤٣٠رمضان  ٥ا ألَرب عا 



بعد إغالق معسكر اشرف وسيطرة القوى األمنية العراقية على هذا 

عديدة مع المسؤولين في المعسكر، قام زعماء المجاهدين بإجراء لقاءات 

مصر والسعودية واألردن واإلمارات وبعض الدول العربية 

األخرى.وافادت وكالة انباء فارس نقال عن موقع "اسالم تايمز" أن بعض 

التقارير الواردة تشير الي أن قادة هذه الزمرة اإلرهابية المنافقة قد التقوا 

م السماح لعدد من مؤخرا في األردن بمسؤولين سعوديين، وطلبوا منه

المجاهدين  باللجوء إلى الرياض وتأسيس مكتب لهم هناك، وقد وافق 

 المسؤولون السعوديون على طلبهم هذا.

فقد التقى زعماء هذه الزمرة مؤخرا باألمير مقرن بن عبد العزيز رئيس 

الجهاز األمني السعودي، وذلك في العاصمة األردنية، وطلبوا منه الموافقة 

عدد من المجاهدين إلى الرياض، فلم يرفض لهم هذه الطلب على لجوء 

 وإنما استمهلهم فترة من الزمن ليجيب على طلباتهم هذه.

 800وطلب زعيم المجاهدين من األمير السعودي الموافقة على لجوء نحو 

عنصر من المجاهدی خلق إلى األراضي السعودية، وعلى افتتاح  900إلى 

 وکاله انباء فارس  [    -العالم  –اض. مكتب لهذه المنظمة في الري

 مؤتمرات متعاقبة سنوية أو شبة سنوية  :

] مؤتمر دولي بعنوان "الغاء تهمة االرهاب عن مجاهدي خلق واألفق 

 "2013للتغيير في ايران في 

 دنيا الوطن -باريس 

في مؤتمر دولي عقد في باريس تحت عنوان "الغاء تهمة االرهاب عن 

" أكدت شخصيات أمريكية 2013فق للتغيير في مجاهدي خلق واأل

وفرنسية وعربية بارزة على الخطر الداهم من نظام الماللي على السالم 

والهدوء والديمقراطية في المنطقة والعالم محذرين من أن الوقت التخاذ 

 سياسة جديدة تجاه هذا النظام بدأ ينفد بسرعة.

 



عوة من اللجنة الفرنسية من أجل وشارك وتكلم في هذا المؤتمر الذي اقيم بد

ايران ديمقراطية وبرئاسة فرانسوا كلكومبه القاضي والنائب السابق 

للجمعية الوطنية الفرنسية كل من مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة 

من قبل المقاومة االيرانية ورودي جولياني عمدة نيويورك السابق مرشح 

( 2001 -1999ب الديمقراطي )( واد رندل رئيس الحز2008الرئاسة )

( وتام ريج أول وزير أمن داخلي في أمريكا 2011 -2002حاكم بنسلفانيا )

( وجون بولتون السفير السابق ألمريكا لدى األمم المتحدة 2005 -2003)

( ومايكل 2011 -1995وباتريك كندي عضو الكونغرس األمريكي )

د احمد غزالي ( وسي2009 -2007موكيسي  وزير العدل األمريكي )

رئيس الوزراء الجزائري األسبق ودومينك لوفور عضو مجلس الوطني 

الفرنسي واينغريد بتانكورد مرشحة الرئاسة الكولومبية السابقة والسيناتور 

روبرت توريسلي وميشل ريس المدير السابق الدارة رسم السياسة في 

ير السابق ( وليندا جاوز المد2005 -2003وزارة الخارجية األمريكية )

لالرتباطات في البيت األبيض والجنرال ديفيد فيليبس قائد الشرطة 

( والعقيد وسلي مارتن القائد السابق 2011 -2008العسكرية األمريكية )

لمكافحة االرهاب  لقوات التحالف في العراق وقائد حماية أمريكا في أشرف 

تانتر عضو وريموند  2009والعقيد مك كالسكي قائد حماية أشرف لعام 

سابق أقدم في مجلس األمن القومي األمريكي وآلن غرسون مستشار قانوني 

سابق لبعثة الواليات المتحدة األمريكية لدى األمم المتحدة فضال عن وفد 

 يمثل المقاومة السورية ووفد برلماني من مصر.

 

مواد تتضمن القيم  10وأكد المتكلمون أن مشروع السيدة رجوي بـ 

ة الكونية وأن المعارضة تحت قيادتها بديل شرعي لنظام الماللي الديمقراطي

 يجب االعتراف به ودعمه من قبل المجتمع الدولي.

 

كما أعلنوا دعمهم لحقوق سكان أشرف وليبرتي مطالبين بتسمية ليبرتي 

مخيما لالجئين وحذروا من مؤامرة الماللي والحكومة العراقية لنهب 



ء ممثل األمم المتحدة في العراق واعتبروا ممتلكات السكان منتقدين أدا

الدفاع عن حق السكان في تملك ممتلكاتهم المنقولة والغير منقولة من واجب 

 األمم المتحدة.

 

وقالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة 

قدم االيرانية في كلمتها ان مسار التطورات داخل ايران واحراز المقاومة الت

والتطورات الدولية تنم عن أن وقت سقوط الماللي قد حان. معلنة أن نظام 

الماللي محاصر بخمس أزمات كبيرة وهي االستياء العام الواصل الى حد 

التفجر في الشارع االيراني وثورة الشعب السوري والصراعات الداخلية 

الس للنظام واالنشقاق في رأس النظام ومأزق المشروع النووي واالف

االقتصادي. ان تراجع الماللي من هذه األزمات المتنامية ينتهي الى فتح 

المجال لالنتفاضات وانهيار النظام كما أن استمرار السياسة الراهنة ينتهي 

الى مواجهة واالصطدام بالمجتمع الدولي وسقوط الماللي ولكن الماللي ال 

لظروف الراهنة يسقطون عفويا. فهناك حاجة الى حركة منظمة لترجمة ا

 الجاهزة الى أرض الواقع وتوجيهها نحو انتصار قطعي.

 

وأضافت السيدة رجوي أن رفع تهمة االرهاب عن مجاهدي خلق قد أضفى 

طابع االسقاط لألزمات أعاله وقد غير توازن القوى بين حركة المقاومة 

ة والنظام كما زاد من معنويات والوثوق بالنفس لدى المجتمع االيراني خاص

الشباب ووفر االرضية لقوى حركة المقاومة العادة التنظيم داخل البالد 

 وتوسيع وحدات المقاومة وتوحيد صفوفهم.

 

وتابعت بالقول: حكومة اوباما كانت خالل األعوام األربعة الماضية تتبع 

رسميا سياسة التعامل مع النظام, فيما فشلت هذه السياسة حيث كانت 

بية للنظام لتطوير برنامجه النووي طيلة السنوات نتيجتها توفير فرصة ذه

األربع وتقديم السلطة في العراق الى الفاشية الدينية واطالق يد الماللي 



ووكالئهم العراقيين في قمع وقتل األشرفيين. معربة عن أملها أن تأخذ 

الحكومة األمريكية العبرة من فشل التعامل مع النظام والخسائر الفادحة 

بالشعبين االيراني والعراقي وشعوب عموم المنطقة وتتخذ  التي لحقت

 سياسة قاطعة وتحترم ارادة الشعب االيراني من أجل اسقاط هذا النظام.

 

وأكدت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة أنه ورغم فرض 

عقوبات دولية في بعض المجاالت على النظام اال أن الوجه الغالب في 

اه ايران مازال المساومة معه واال يجب التساؤل: لماذا سياسة الغرب تج

رضخوا الطالة المفاوضات النووية لصالح الماللي؟ لماذا ال يقطعون طرق 

تهرب النظام من العقوبات الدولية؟ لماذا ال يحاكمون قادة هذا النظام على 

تورطهم في العديد من الجرائم ضد االنسانية؟ وأضافت السيدة رجوي ان 

نا هو انهوا هذه السياسة. وحطموا شبكات عناصر وزارة مخابرات كالم

النظام السيئة الصيت في الدول الغربية واقطعوا عالقاتكم السياسية مع حكم 

 والية الفقيه واغلقوا أبواب سفاراته!"

 

وأكدت السيدة رجوي: نشيد بتوجه الحكومة الفرنسية الجديد حيث شهدناه 

مثل بقرار االعتراف بائتالف المعارضة السورية خالل األيام األخيرة والمت

ومساعدة الجيش السوري الحر باألسلحة. نتمنى أن تحذو الدول األخرى 

 دنيا الوطن [  -حذو فرنسا في هذا المسار.

 

 كلمة : ] مريم رجوي تلقى كلمة امام مؤتمر دولي في باريس

 22-10-2013تاريخ النشر : 

 دنيا الوطن -رام هللا 

 وي تخاطب المجتمع الدولي:مريم رج

 اليكم نص الكلمة :



طالما تلتزمون الصمت على االعدامات ومجزرة أشرف وجرائم الماللي 

 في سوريا فانهم لن يتخلوا عن البرنامج النووي

على أمريكا واوربا واألمم المتحدة قطع المساعدات االقتصادية     -

اح الرهائن وتأمين والتسليحية للعراق الرغام المالكي على اطالق سر

 مستلزمات األمن في ليبرتي.

 

مسؤولية حياة الرهائن والمضربين عن الطعام في ليبرتي والدول    -

المختلفة تتحملها أمريكا واالتحاد االوربي واألمم المتحدة الذين اعتمدوا 

 الالمباالة والصمت

 

 تشرين األول/اكتوبر مؤتمر دولي في باريس  تحت 19عقد يوم السبت 

« ايران، حقوق االنسان والخطر النووي وحماية سكان مخيم ليبرتي»شعار 

بحضور السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة 

 االيرانية وعدد كبير من الشخصيات األمريكية والفرنسية واالوربية.

 

 وفي ما يلي جانب من كلمة مريم رجوي امام المؤتمر:

ـلة الستشهاد  اليوم هو اليوم من أعضاء  52الخمسين من القضية الُمبـَج 

ومسؤولي المقاومة االيرانية في مخيم أشرف على يد الحكومة الصنيعة 

 للماللي في العراق.

 

أعضاء من مجاهدي  7يوما  على اختطاف الحكومة العراقية  50مضت 

 خلق كرهائن.

ليبرتي  يوما  على اضراب مئات األشخاص عن الطعام في 50ومضت 

 ونقاط مختلفة في العالم.



في حين أن الماللي في طهران حيث وصل نظامهم الى الطريق المسدود 

 لجأوا الى مسرحية االعتدال.

ولكن ما جلبته اعتدالية الفاشية الدينية لحد اآلن فهو المجزرة واحتجاز 

حالة اعدام في عموم ايران من جهة  250الرهائن في أشرف من جهة و

 أخرى..

سيما الدول الغربية التي مشغولة  1+5بد من القول للمجموعة ال

بالمفاوضات النووية مع الماللي طالما تصمتون على انتهاك حقوق االنسان 

في ايران وطالما تسكتون على المجزرة التي طالت األشرفيين وجرائم 

الماللي في سوريا فان الماللي لن يتخلوا عن البرنامج النووي.الحل الوحيد 

 هو اعتماد سياسة حازمة تجاه الماللي.

المجتمع الدولي خاصة أمريكا واألمم المتحدة يتحملون المسؤولية تجاه انقاذ 

الرهائن من قبضة الحكومة العراقية وكذلك حماية أعضاء مجاهدي خلق. 

 أمريكا وخاصة بسبب تعهداتها المتكررة في هذا المجال تتحمل المسؤولية.

مته بذل جهود الطالق الرهائن وتوفير الحماية لثالثة اني أناشد العالم بر

 آالف من أعضاء مجاهدي خلق في مخيم ليبرتي.

أحيي جميعكم أنتم الذين شاركتم في هذا المؤتمر لالحتجاج على انتهاك 

حقوق االنسان في ايران وتوفير الحماية واألمن للمجاهدين في ليبرتي 

 .واطالق سراح الرهائن األشرفيين السبعة

 أود التطرق الى ملفين مهمين اليوم:

األول: الوضع الملتهب الذي يعيشه الشارع االيراني ودور المقاومة 

االيرانية خاصة مكانة وتأثير كوكبة شهداء أشرف في األول من ايلول/ 

 سبتمبر.

والموضوع الثاني هو الوضع الهش الذي يعيشه النظام في الشوط النهائي 

بدءا من بيت الولي الفقيه ومرورا الى نيويورك  حيث بسببه لجأ الماللي

وجنيف الى محاوالت ديماغوجية باللعب على الحبال حول برنامج التسلح 

 النووي...



 

انظروا الى العدو الى ماذا كان يهدف في  يوم األول من ايلول/ سبتمبر 

 ولكن ماذا تحقق على أرض الواقع؟

ى مجاهدي خلق على يد الحكومة الواقع أن النظام كان يهدف الى القضاء عل

العراقية أو توجيه ضربة قاصمة ضدهم. فمن وجهة نظر النظام يجب على 

 كل شخص إما االستسالم أو التوبة أو القضاء عليه..

يا ترى لماذا ارتكب الماللي هذه المجزرة؟ كونهم قد جربوا جميع الطرق 

ادراجهم في قوائم والمسالك تجاه هذا الجيل: من االعدامات والمجازر حتى 

االرهاب وفتح ملفات كيدية وكذلك بث أكاذيب وحمالت التشهير ضدهم. 

مكبرة صوت لمدة عامين والى  320من ممارسة التعذيب النفسي بـ 

الحصار المستمر وقتل المرضى بالموت البطئ. ومن النقل القسري الى 

 جعل ليبرتي كسجن لهم.

ر كان لوحة ناصعة من عدم ولكن ما حصل في األول من ايلول/ سبتمب

االستسالم والمقاومة مهما كلف الثمن حيث بدال من الزوال ، فقد 

ازدهروبدال من االستسالم والخنوع فقد اندفع وثار وبدال من االحباط 

والتوقف، فقد تحققت قفزة وتطور وبدال من الضربة فقد خـُلقت ملحمة 

 بد.باهرة وثقت نهج أشرف وسلوكه ليبقى خالدا الى األ

ملحمة أشرف، ملحمة خالدة في »وكما قال مسعود قائد المقاومة االيرانية 

تجسيد ناصع لحرب بمئات «... »التاريخ االيراني وشعوب العالم

ستشتعل من دماء المجاهدين في أشرف مشاعل تحول »و « األضعاف

 «.النظام الالانساني الى رماد

الة وجود مجاهدي خلق يجب از»المتحدثون باسم النظام كانوا يصرخون 

ولكن خالفا لرغباتهم فسرعان ما انطلقت موجة من «. من الكرة األرضية

مواقف الدعم والتضامن مع مجاهدي خلق. فرأى الماللي أن األشرفيين 

أصبحوا يهددون كيان النظام ليس في الحدود بل داخل ايران وفي داخل 

 البيوت وفي الجامعات والمعامل...



ى كانوا يريدون تقويض هذه الحركة من خالل تركيز انهم من جهة أخر

الهجمات على رأس الحركة  عبر ما كانوا ينشرونه في مواقع وزارة 

المخابرات على االنترنت من بهتان و كذب والقنوات التلفزيونية الحكومية 

 ولكنهم انهزموا كالمعتاد أمام جيل الوفاء وااليمان..

وبكل ما تحملون من قوة الحرية والمساواة بيد أننا نقول لهم جميعا حاكموا 

وكبلوهما ولكنكم في نهاية المطاف ستنقهرون وستنهزمون وستجرفكم هذه 

 الحرية وجيش التحرير حيث تحرر ايران من شر نظامكم.

عندما أرى أخواتي واخواني في االضراب سينجرح قلبي.أمنيتي ودعائي 

ق مطالبهم في أسرع وجهدي في كل يوم وفي كل ساعة أن أستطيع تحقي

 وقت لكي ينهوا اضرابهم..

حقا أي ثروة ورصيد يمكن تصورها أغلى من ارادتكم وتشوقكم لخالص 

 شعب مكبل؟

اذن التحية على عزمكم وايمانكم حيث حفزتم الضمائر في العالم االنساني 

 وبارك هللا فيكم والفخر لكم جميعا..

وكذلك مسؤولية أرواح دعوني هنا أن أؤكد أن مسؤولية حياة الرهائن 

المضربين عن الطعام ومسؤولية جميع العواقب االنسانية والسياسية 

المترتبة علي ذلك تتحملها الواليات المتحدة واالتحاد االوربي واألمم 

المتحدة الذين اعتمدوا الالمباالة والصمت خالفا لواجباتهم القانونية. من 

بت هذه المجزرة وأخذ الرهائن الواضح أن الحكومة العراقية هي التي ارتك

في أشرف بأمر من ديكتاتورية الماللي. ومعذلك فان الحكومة األمريكية 

تتحمل المسؤولية سياسيا وقانونيا واخالقيا تجاه هذه المجزرة واختطاف 

 الرهائن وال يجوز أن تتنصل من ذلك..

فراد الواليات المتحدة اعترفت باألشرفيين واحدا واحدا كأ –ألنه: اوال 

 محميين تحت اطار اتفاقية جنيف الرابعة.

أمريكا قد تعهدت خطيا لجميع المجاهدين على درب الحرية في  –ثانيا 

 أشرف كال على حده أن تحميهم ازاء سحب أسلحتهم.



خالل عملية نقل األشرفيين الى ليبرتي تعهدت أمريكا بحمايتهم  –ثالثا 

 وأمنهم..

أشرف كان مبنيا على أساس توافق   مجاهد بقوا في 100كما ان تواجد 

حصل بمبادرة من أمريكا بينها وبين األمم المتحدة والحكومة العراقية 

 والمجاهدون في أشرف.

وأخيرا أن مسؤولين كبار في الحكومة األمريكيه قد أكدوا مرارا وتكرارا 

في جلسات استماع أمام الكونغرس ومجلس الشيوخ األمريكيين وكذلك في 

ية لوزارة الخارجية األمريكية المبعوثة لنا على تعهدهم تجاه رسالة رسم

حماية المجاهدين ولكن مع األسف كانت هناك سلسلة من التعهدات 

 المغدورة األمريكية هي التي قد فتحت الطريق على هذه الجريمة..

وهذا هو التعامل الذي مازال قائما..واال وبينما أمريكا مطلعة تماما على 

العراقية وشخص المالكي في المجزرة وأخذ الرهائن فلماذا  دور الحكومة

يوما على المجزرة؟ ولماذا ال تطالب  50تواصل صمتها رغم مضي 

 المالكي أن يطلق الرهائن فور؟

 ولماذا ترغب في أن تخدع نفسها بأكاذيب النظام االيراني والمالكي؟

اء العالم السؤال المطروح اآلن من قبل جميع القوى التحررية في أرج

والموجه تجاه الرئيس األمريكي هو لماذا يريد أن يستقبل قاتال ومجرما في 

البيت األبيض؟ وماذا ستحصل عليه أمريكا من خالل غسل أيديه الملطخة 

بالدماء؟  استقبال هكذا رجل ليس مدعاة للفخر اطالقا. وبما أن  الحكومة 

حمل المسؤولية تجاه األمريكية تقوم بهكذا دعم غير مبرر اآلن فهي تت

أعمالها . لذلك نقول للرئيس األمريكي: قولوا للحكومة العراقية أن تطلق 

 الرهائن السبعة و أن تسمح بفتح تحقيق مستقل.

كما أسلفت سابقا: ان الهدف الحقيقي للنظام ليس أن يغادر المجاهدون 

 ليبرتي أو العراق وانما هدف النظام استسالمهم أو التصفية الجسدية

للمجاهدين. واآلن بعد كل هذه األحداث فان انعدام األمن في ليبرتي أصبح 

مسألة عاجلة. كما ان مسألة نقل السكان الى دول أخرى هي عملية تجري 



بالتقطير..ولهذا السبب وكما حذرت قبل عامين مرات ومرات سأكرر من 

ف لنقل جديد ان جميع اولئك الذين يتجاهلون أمن ليبرتي بزعم الوعد المزي

سريع للمجاهدين الى بلدان أخرى فانهم فعال يعملون في جبهة العدو وضد 

 المجاهدين على درب الحرية..

لذلك نطالب أمريكا واوربا واألمم المتحدة أن يباشروا سلسلة من المبادرات 

 الفورية بحيث:

أن يقطعوا المساعدات االقتصادية والعالقات التسليحية مع العراق لكي     -

 لق الحكومة العراقية الرهائن وتوفر مستلزمات األمن في ليبرتي.تط

 

أن يتم انتشار فريق للمراقبة ووحدة من قوة ذات القبعات الزرق في     -

 ليبرتي بشكل دائم.

 

كذلك يفتح األمين العام لألمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق االنسان     -

من ايلول/ سبتمبر وتقديم المتورطين تحقيقا مستقال بشأن الجريمة في األول 

فيها للعدالة. وبغياب هكذا تحقيق فان المالكي يريد أن يغسل يده بفبركة 

تقرير ويفتح الطريق لجريمة أخرى. في حين أن محطة الشرطة في ليبرتي 

تمتنع من قبول شكاوى عوائل الضحايا والناجين من مجزرة األول من 

 ايلول/ سبتمبر.

المجاهد حميد شاكري بعد صراع طويل مع المرض وذلك قبل أيام توفي 

بسبب الحصار الطبي المفروض على السكان.. هذا المجاهد البطل هو 

الشهيد الخامس عشر الذي سقط جراء الحصار التعسفي المفروض على 

 أشرف وليبرتي. وهنا نحتفي بصمود هذا المجاهد البطل..

 أيها الحضور الكرام،

محاولة يائسة لتأجيل اسقاط نظام يرى نفسه في الهجوم على أشرف هو 

 األشواط النهائية ويعيش ظروف السقوط..



مجتمع ضاق ذرعه وهو على أهبة االستعداد لالنتفاضة مع اقتصاد منهار 

وفشل سياسة توحيد اللحمة في الحكومة باالضافة الى األوضاع في سوريا 

ية الفقيه وجعله بال والعراق ولبنان هذا كله قد سد الطريق على نظام وال

 مناص..

الماللي في حربهم ضد الشعب االيراني والمجتمع الدولي وصلوا الى 

 طريق مسدود. ولهذا السبب لجأوا الى شعار االعتدال والمرونة.

انها خطة ترمي الى الخداع والتضليل يخرجها من كان في فضيحة ايران 

يخفي في المفاوضات غيت مكلفا بخداع المبعوث األمريكي وهو الذي كان 

على مشروع توسيع عمل المواقع  2003مع الترويكا االوربية في عام 

 النووية للنظام..

الماللي وحسب السياسة التي وصفها خامنئي بالمرونة البطولية يبحثون عن 

متنفس طارئ لكي يواصلوا مشروع السالح النووي. ذلك المشروع الذي 

رد المركزي ومفاعل انتاج جهاز للط 19000يحتوي على أكثر من 

كيلوغرام من اليورانيوم المخصب  180البلوتونيوم في أراك وأكثر من 

 بالمئة باالضافة الى عدة مواقع سرية وعلنية. 20بنسبة 

ان الشعب االيراني اليريد برنامجا نوويا ألحق باالقتصاد االيراني لحد اآلن 

برنامج ضد الشعب وضد  أضرارا تقدر بما اليقل عن مئة مليار دوالر. انه

 الوطن ويجب تعطيله اليوم..

 

على أية حال فان مصير ايران والمواطن االيراني ال يحسم في المعادلة بين 

المساومين ونظام والية الفقيه، بل الشعب االيراني وجيش التحرير للشعب 

االيراني هم الذين يقولون الكلمة األخيرة بشأن الفاشية الدينية . وأن هذه 

لتضحيات واآلالم والمعاناة التي يتحملها الشعب االيراني هي التي تبني ا

ايران الغد الحرة. ايران سيكون جميع أبنائها أحرارا ومتساوين والمعيار 

الوحيد للتقييم هو أصوات الشعب.. ايران قائمة على جمهورية تعددية 

ين وفصل الدين عن الدولة وحرية األحزاب واالجتماعات والمساواة ب



المرأة والرجل وبدون اعدام. نعم ايران عارية عن النووية . نعم هذا هو 

 دنيا الوطن [ . –االفق المنظور الرائع الذي نهضنا من أجل تحقيقه. 
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 المعهد الدولي للدراسات اإليرانية

رت كلمة مريم رجوي زعيمة المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية عب  

ومنظمة مجاهدي خلق التي ألقتها في افتتاح مؤتمر المعارضة اإليرانية 

السنوي في الخارج الذي أقيم في باريس عن أسباب توقعها بقرب سقوط 

إسقاط النظام اإليراني بات ممكنا  وفي “النظام اإليراني، حيث قالت: 

، مبينة أن أزمات النظام اإليراني تفاقمت بعد تورط نظام والية ”اليد متناول

الفقيه في مستنقع الحرب خارج أراضيه. وعلى الرغم من حشد منظمة 

ألف مشارك  100مجاهدي خلق المعارضة لنظام والية الفقيه بإيران قرابة 

قد في فعاليات مؤتمرها السنوي هذا العام تحت دعوة الحرية إليران المنع

بباريس، إال أنه يتبادر إلى الذهن ما الذي يجعل هذا المؤتمر يختلف عن 

سابقيه، خاصة وأن مجاهدي خلق تعارض النظام اإليراني من الخارج منذ 

ما يزيد عن ثالثين عاما ؟ وهل التحرك الحالي للمنظمة بداية شن هجوم من 

ل اإليراني الخارج على النظام اإليراني، أم أنه تعبير عن أزمة الداخ

شعرت بها معارضة الخارج واعتبرته إشارة البدء للهجوم الحاسم على 

 النظام؟

يتميز مؤتمر المعارضة اإليرانية هذا العام بكثافة حضور الوفود العربية 

والغربية المشاركة تعبيرا  عن الرفض اإلقليمي والعالمي لتدخالت النظام 

ديكتاتورية والمناهضة اإليراني في دول الجوار، ورفض سياساته ال

للحريات، حيث إن النظام اإليراني على مدار السنوات الخمس الماضية 

أغرته ما عرف بثورات الربيع العربي بالتمدد خارج أراضيه، بداية من 



التدخالت اإلعالمية حتى الوجود العسكري على األراضي السورية، الذي 

 عن دعم الحوثيين ألف جندي إيراني، فضال   60تقدره بعض المصادر بـ 

باليمن، والهيمنة على مجريات الحياة السياسية بالعراق، والتحكم في لبنان 

عبر ذراعه المسمى بحزب هللا، وأخيرا  الدعوة المباشرة لقيام تمرد مسلح 

 بمملكة البحرين التي أطلقها قاسم سليماني .

    

اإلدارة األمريكية أو بعيدا  عن المغازالت الدائرة بين نظام والية الفقيه و  

المهادنة األوروبية له، هناك حالة من التيقن من أن إيران كنظام مثيرة 

للقالقل، وال تسعى إلقرار السالم العالمي، وأن توجهها هذا في حالة تصاعد 

مستمر، وإذا لم يتم الوقوف في وجهه حاليا ، ستتعاظم تكلفة ذلك في 

لممكن إيقافه، وعلى هذا األساس المستقبل القريب، وربما ال يصبح من ا

تنامت المشاركة الدولية في مؤتمر المعارضة اإليرانية هذا العام، مما 

أضاف زخما  لفعالياته، ودعما  للمعارضة في مسعاها لإلطاحة بنظام والية 

 الفقيه.

بدت المشاركة الدولية بالمؤتمر واضحة منذ الجلسات التحضيرية التي 

أزمة الشرق األوسط ما “ي بعقد ندوة تحت عنوان: بدأت يوم الجمعة الماض

، التي أدارها فيدال كادراس نائب الرئيس السابق لالتحاد ”الحل؟

األوروبي، وتحدث فيها فيليب كروالي مساعد وزير الخارجية األمريكي 

السابق، ولعل أبرز ما قيل في هذه الجلسة ما جاء على لسان مارك 

ة السابق لدى المغرب، حيث أوضح أن جينسبرج سفير الواليات المتحد

إدارة أوباما واالتحاد األوروبي فشال في منع إيران من التدخل في الشرق 

األوسط، وعلى الرئيس القادم للواليات المتحدة أن يساعد على إقامة نظام 

 ديمقراطي في إيران.

 عام بعد االتفاق النووي“في الجلسة التحضيرية الثانية التي كانت بعنوان 

” كولونيال و ليامبيرغ“، تحدث فيها ميتشل ريس رئيس مؤسسة ”مع إيران

إيران لطالما حاولت أن تفرض حضورها بالقوة “في فيرجينيا، وقال إن 



كان الهدف من التسوية النووية هو “وأضاف: ”. عوضا  عن النشاط السلمي

 ”.تحويل إيران إلى بلد مسالم يقيم أسس الديمقراطية، لكن هذا لم يحصل

إذا  فالسياسات التوسعية العدائية لدى نظام والية الفقيه هي التي أدت إلى 

تلك المساندة اإلقليمية والدولية لمؤتمر المعارضة اإليرانية السنوي هذا 

العام، لكن القول بقرب سقوط نظام والية الفقيه ال يكون بالرفض الدولي 

والية الفقيه، واعتماده للنظام، فهو أمر موجود منذ تأسيس الخميني لنظام 

لسياسة تصدير الثورة، وإن كان تنامي السياسات العدائية لطهران أدى 

 لتعاظم الرفض لها. لكن التغيير يجب أن يكون من الداخل اإليراني.

وهناك عدة ملفات تسهم في التيقن من وجود حالة غليان ورفض للنظام بين 

قديم قدم نظام والية الفقيه،  معظم طوائف الشعب اإليراني، كان منها ما هو

مثل ملف انتهاكات حقوق اإلنسان، إذ سجلت إيران خالل النصف األول 

حالة إعدام، كان أغلبها ضد مسجوني الرأي،  700من العام الحالي فقط 

فضال  عن سجل إيران الحافل في تعذيب المسجونين واالعتقال بدون 

 لدينية.محاكمات، وانتهاك حقوق األقليات العرقية وا

لكن الجديد الذي يدفع إلى القول بأن نظام والية الفقيه يمر حاليا  بأزمة فعلية 

هو فقد الثقة لدى المواطنين اإليرانيين في نزاهة كافة مسؤولي الدولة، بعد 

فضيحة كشوف مرتبات ومكافآت الحكومة اإليرانية التي أشعلها التيار 

 حكوميا  من المحسوبين مسئوال   950المحافظ ضد اإلصالحيين، وشملت 

على التيار اإلصالحي، ورد اإلصالحيون بالمثل، وأعلنوا كشوف أرصدة 

أقطاب نظام والية الفقيه بالبنوك العالمية، بداية من مجتبى ابن خامنئي، 

ومرورا  بعلي أكبر والياتي وناطق نروي وغيرهم، ووصوال  إلى كبار 

مستضعفين في سائر األرض آيات هللا، بحيث أصبح الحديث عن نصرة ال

 مدعاة للسخرية واالستهزاء في الشارع اإليراني.

والواقع فإن فضح المرتبات الفلكية لمسؤولي الدولة لم يكن إال إظهارا  

للفساد المتراكم في النظام اإليراني الذي كان المجتمع متأكدا  من وجوده، 

فلسفي أو سياسي،  لكن بدون أدلة، اآلن لديهم األدلة بعيدا  عن أي تنظير



تكتشف الجريمة عندما يختلف اللصوص “وكأن لسان حالهم يؤكد مقولة 

 ”.على الغنيمة

ومما يؤكد أيضا  أن نظام والية الفقيه يمر حاليا  بأزمة فعلية تتمثل في تجدد 

المقاومة الكردية المسلحة داخل األراضي اإليرانية منذ شهر مارس 

ويتزعم الحزب الديمقراطي الكردستاني  عاما ، 23الماضي بعد توقف دام 

المقاومة الكردية المسلحة داخل إيران بالتعاون مع أحزاب كردية أخرى 

الفصيل اإليراني لحزب العمال ” بيجاك“مثل حزب حياة كردستان 

الكردستاني، وبالفعل تخوض تلك األحزاب حربا  ضد نظام والية الفقيه منذ 

ومع ارتفاع معدالت القمع اإليراني في  ثالثة أشهر في عدة مدن إيرانية،

إقليمي األحواز وبلوتشستان، اندلعت عمليات المقاومة باإلقليمين 

 الحدوديين، وهما من األقاليم ذات األغلبية السنية.

ولم يقتصر الرفض والرغبة في تغيير النظام الحاكم بإيران على األقليات 

س الذي يدفع فيه النظام العرقية والمذهبية داخل إيران، ففي يوم القد

اإليراني مواطنيه للخروج في مسيرات تأييد له تحت مسمى مناصرة 

اتركوا سوريا وفكروا “فلسطين، هتف مواطنو أصفهان الفارسية الشيعية: 

، لتعكس كلماتهم مدى تردي األوضاع المعيشية واالقتصادية ”بنا نحن

من على إيران،  بإيران،فبعد مرور عام من رفع العقوبات االقتصادية

وزيادة حجم الصادرات النفطية، واستردادها لجزء من أرصدتها المجمدة 

هت األموال المتحصلة من ذلك للحرب في سوريا،  بالواليات المتحدة، وج 

ودعم ميليشيات الحوثي باليمن، ولم يشعر المواطن اإليراني إال بمزيد من 

 العوز والفقر.

ين المواطنين اإليرانيين، سواء لدى وشك لت حالة الغليان الموجودة ب

األقليات لقمع نظام والية الفقيه لهم، أو لدى اإليرانيين ذوي األصول 

الفارسية لتردي األوضاع االقتصادية، مع رفض دول الجوار للنظام 

اإليراني بسبب تدخالته، وإشعاله للحروب على أراضيها دافعا  قويا  لتحرك 

وعقد مؤتمرها في باريس، والذي يمثل بداية المعارضة اإليرانية بالخارج 

 المعهد الدولي للدراسات اإليرانية [ . -النهاية لنظام والية الفقيه. 



 

 تعاون سعودي مع مجاهدي خلق ضد نظام الحكم اإلسالمي في إيران :

 

مشاركة الرئيس األسبق للمخابرات السعودية األمير تركي الفيصل في 

 اإليرانية بباريس  مؤتمر لحركة "مجاهدي خلق" 

 ] تركي الفيصل : إلسقاط نظام طهران

 ٢٠١٦يوليو  ٠٩ -القبس الدولي 

سجل أمس تطور الفت في سياق العالقات المتوترة بين  -)وكاالت( 

طهران والرياض، تمثل في مشاركة رئيس االستخبارات العامة السعودية 

تركي الفيصل، األسبق وسفير المملكة االسبق في لندن وواشنطن، األمير 

 في مؤتمر المعارضة اإليرانية في باريس.

وفي كلمة له خالل المؤتمر، الذي شارك فيه عشرات اآلالف من 

مطلب المعارضة اإليرانية بإسقاط النظام »المعارضين، اعتبر الفيصل أن 

 «.سيتحقق

نحن في العالم اإلسالمي نقف »وتوجه إلى المشاركين في المؤتمر بالقول: 

 «.با وقالبا، نناصركم وندعو الباري أن يسدد خطاكممعكم قل

 دعم السعودية

وأكد الفيصل، دعم المملكة العربية السعودية لالنتفاضات التي اشتعلت في 

نحن في العالم »جميع أنحاء إيران ضد نظام الماللي اإلرهابي، قائال: 

 «.اكماإلسالمي نقف معكم قلبا وقالبا، نناصركم وندعو الباري أن يسدد خط

وتابع الفيصل أن النظام الخميني، الذي لم يجلب سوى الدمار والطائفية 

 وسفك الدماء ليس في إيران فحسب، وإنما في جميع دول الشرق األوسط.

 



وأضاف تركي الفيصل، أن الخميني رسخ سلطة مطلقة لنفسه بناء على 

م محاولة نظام والية الفقيه، مؤكدا أنه سعى سعى لالنتقام من العراق، ودعَ 

 اغتيال أمير الكويت، الراحل الشيخ جابر األحمد.

القمع في إيران ال »وأشار رئيس االستخبارات السعودية السابق إلى أن 

يقتصر على المعارضين بل يشمل األقليات وخاصة العرب والسنة 

 «.واألكراد

 غرق في الفساد

ام والية ودعت زعيمة المعارضة اإليرانية، مريم رجوي، إلى إسقاط نظ

هذا النظام غارق في الفساد، وعاجز عن إدارة »الفقيه في إيران، وقالت إن 

 «.الدولة

وقالت رجوي خالل مؤتمر المعارضة اإليرانية الذي يعقد في باريس 

، وأضافت أن هذا األمر «فليسقط نظام والية الفقيه»يومي، السبت واألحد، 

 «.إليرانيممكن وأن البديل متوفر عبر المجلس الوطني ا

نظام والية الفقيه في إيران يرتكب جرائم في سوريا »وأضافت رجوي إن 

االنتهاكات التي يتعرض لها السنة »كما أشارت إلى «. للتغطية على فشله

 ، باإلضافة إلى األكراد والبلوش واألقليات األخرى.«في إيران

ظمة التابع لمن« ليبرتي»واتهمت رجوي النظام اإليراني بقصف معسكر 

، اإليرانية المعارضة في بغداد والتسبب بعشرات «مجاهدي خلق»

 الضحايا.

 سرقة الثورة

بدوره، أكد وزير اإلعالم األردني األسبق، صالح القالب، أن النظام 

اإليراني قام بسرقة الثورة اإليرانية من الشعب، وعمد إلى تكريس 

إلرهاب والفوضى ممارسات القتل والتعذيب ودعم الميليشيات التي تنشر ا

 في الخارج من أموال الشعب اإليراني.



من جانبه، قال رئيس الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر المعارضة اإليرانية، 

نظام والية الفقيه اإليراني يتحدى المجتمع الدولي عبر »محمد اللحام، إن 

 تأصيله للمذهبية والطائفية في دستوره، وإرسال ميليشياته للقتل وإثارة الفتن

الشعب الفلسطيني دفع ثمنا  غاليا  جراء »، موضحا  أن «عبر الحدود

 «.التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية الفلسطينية

وكانت فعاليات مؤتمر المعارضة اإليرانية السنوي، قد انطلقت اليوم في 

من أبناء الجاليات اإليرانية، المنتشرة في  100باريس بمشاركة أكثر من 

 العالم. مختلف دول

ويشارك في المؤتمر كبار الشخصيات األميركية واألوروبية والعربية 

وغيرها من خمس قارات بالعالم، لتعلن تأييدها لمشاريع وبرامج المعارضة 

 اإليرانية.

كما ستقد م الجمعيات اإليرانية الوافدة من أرجاء العالم تقييمها لقضايا عدة، 

ران، واآلفاق المستقبلية للتطورات منها ملف قمع الحريات العامة في إي

اإليرانية، في ضوء اتساع حركة االحتجاجات الشعبية في مختلف 

المحافظات والمدن اإليرانية، وعلى خلفية التصعيد الخطير في اإلعدامات 

 القبس  -التي بلغت رقما  قياسيا . 

 رابط :

 https://alqabas.com/article/120764    ] 
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الرئيس األسبق للمخابرات السعودية األمير تركي الفيصل يشارك في 

مؤتمر لحركة "مجاهدي خلق" اإليرانية في باريس، ويتهم إيران باإلصرار 

 ئفية".على التدخل في شؤون دول الجوار و "تأسيس منظمات طا



 الفيصل أكد أنه يريد إسقاط النظام في إيران )أ ف ب(

أكد األمير تركي الفيصل الرئيس األسبق للمخابرات السعودية، أن العرب 

يكن ون عظيم االحترام للثقافة اإليرانية واإلسهامات الفارسية، لكن إيران 

تصر على التدخل في شؤون دول الجوار وتأسيس منظمات طائفية، بحسب 

 فه.وص

وقال الفيصل، في كلمة له أمام مؤتمر حركة "مجاهدي خلق" في باريس، 

إن "إيران تنتهك الدول بحجة دعم الضعفاء في العراق ولبنان وسوريا 

واليمن ودعم الجماعات الطائفية المسلحة، وأن دعمها يهدف إلى إشاعة 

م الفوضى"، وأضاف إن النظام اإليراني "منح نفسه صالحيات مطلقة، وقا

 بعزل إيران، وأن الشعب اإليراني أول ضحاياه".

واعتبر الفيصل أنه "من األجدر بخامنئي وروحاني االنتباه لمشاكلهما في 

 الداخل"، مضيفا  إن المعارضة ستحقق مبتغاها في رحيل نظام في بالدها".

واتهم الفيصل قائد الثورة اإلسالمية في إيران السي د الخميني بمناصرة ما 

"الجماعات المتطرفة في بداية حكمه في المنطقة الشرقية  أسماها

 للسعودية.. كما أعلن تنك ره لجميع األنظمة الملكية اإلسالمية الحاكمة".

وكانت مريم رجوي رئيسة "المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية" دعت في 

كلمة لها خالل افتتاح المؤتمر إلى إسقاط النظام اإليراني، معتبرة أن  

 تفاق النووي زاد من جرائم طهران في المنطقة" بحسب وصفها."اال

وشددت رجوي على أن سياسة الواليات المتحدة تجاه إيران يشوبها 

 التضارب وأفرزت مصائب للمنطقة. [ 

 رابط :

https://www.almayadeen.net/news/politics/806493  ] 

ير تركي السنوي في باريس: األم” مجاهدي خلق“] مفارقات مؤتمر 

ومريم رجوي تتحدى ” الشعب يريد إسقاط النظام”الفيصل يساند الهتاف..

 ”الديكتاتوريات الدينية“



 رصد -رأي اليوم

أكد األمير تركي الفيصل الرئيس األسبق للمخابرات السعودية، السبت، أن 

العرب يكنون عظيم االحترام للثقافة اإليرانية واإلسهامات الفارسية، لكن 

 على التدخل في شؤون دول الجوار وتأسيس منظمات طائفية. إيران تصر

وقال الفيصل، في كلمته أمام مؤتمر المعارضة اإليرانية السنوي في 

نظام “العالم اإلسالمي يقف مع المقاومة اإليرانية، وأضاف أن “باريس، إن 

الخميني لم يجلب سوى الدمار والطائفية وسفك الدماء ليس في إيران 

، وفق ما نقلته قناة ”ا في جميع دول الشرق األوسطفحسب، وإنم

 ”.السعودية الرسمية” اإلخبارية“

إيران تنتهك الدول “ورأى الفيصل حسب تقرير مفصل لسي إن إن أن 

بحجة دعم الضعفاء في العراق ولبنان وسوريا واليمن ودعم الجماعات 

نظام “إن ، وقال ”الطائفية المسلحة، وأن دعمها يهدف إلى إشاعة الفوضى

الفقيه منح نفسه صالحيات مطلقة، وقام بعزل إيران، وأن الشعب اإليراني 

وأشار إلى أن الخميني سعى لتصدير ثورته للعالم فزاد ”. أول ضحاياه

 الفرقة في العالم، وخصوصا العالم اإلسالمي.

من األجدر بخامنئي وروحاني االنتباه لمشاكلهما في الداخل، “وأضاف: 

 ”.معارضة اإليرانية ستحقق مبتغاها في رحيل نظام والية الفقيهمبينا أن ال

الشعب يريد إسقاط “ورد الفيصل على هتاف الحضور في المؤتمر:  

 ”.وأنا أريد إسقاط النظام“، بقوله: ”النظام

لن “من جانبها، قالت مريم رجوي زعيمة المعارضة اإليرانية في الخارج: 

كل اإليرانيين متضافرين مهما كانت  نسكت ولن نتوقف إلى يوم يرفع فيه

، وأضافت: ”عقائدهم راية االنتصار مرفرفة: راية إيران حرة وديمقراطية

لن يخرج حل من داخل الديكتاتورية الدينية، ما يتم إثباته هو الحل المقدم “

رأي  -”. من قبل المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية أي إسقاط هذا النظام

 رصد [  . -اليوم

  2017ؤتمر سنة م



 ] النص الكامل لكلمة زعيمة المعارضة اإليرانية أمام مؤتمر باريس

 2017, 2يوليو  -الغد 

فيما يلي النص الكامل للكلمة التي ألقتها زعيمة المعارضة اإليرانية مريم 

رجوي أمام المؤتمر الحاشد الذي عقدته السبت بمشاركة عدد كبير من 

 ات عربية ودولية بارزة:المعارضين اإليرانيين وشخصي

 أيها الحضور المحترمون!

 أيها المواطنون األعزاء داخل إيران وخارجها !

وقفة إجالل وإكبار أمام شوقكم للحرية وأقف تعظيما  للشخصيات الغالية 

قارات العالم للتضامن مع ايران حرة وتحرير  55الذين انضموا الينا من 

 ايران.

قت، كان نظام والية الفقيه يقصف ليبرتي في العام الماضي وفي هذا الو

بالصواريخ الرتكاب مجازر بحق مجاهدي خلق . واآلن المقاومة االيرانية 

هي التي تهاجم النظام بعد عملية ناجحة لنقل أفرادها من معتقل ليبرتي إلى 

الخارج، وبعد خطوات التقدم التي حق قتها المقاومة. ونحن اآلن سعداء بلقاء 

مجاهدي خلق في ألبانيا الذين التحقوا بمؤتمرنا اآلن ونشعر  أعضاء وقادة

 بالسرور واالعتزاز .

 أيها الحضور الكرام!

 هذا التجمع يأتي متأث را  بثالث تطورات كبيرة:

نقل آالف أعضاء مجاهدي خلق من العراق الى الخارج وإفشال خطة 

 خامنئي للقضاء على حركة المقاومة.

المساومة األمريكية واالوروبية حيال النظام وإخفاق سياسة المهادنة و

 االيراني.

 وفشل خامنئي في مسرحية االنتخابات وهزيمة نظام والية الفقيه بمجمله.

 



 مسرحية االنتخابات، فشل النظام بمجمله

كان خامنئي يبحث من خالل مسرحية االنتخابات وأد االنتفاضات الشعبية، 

مة، ومن أجل ذلك دفع إلى الساحة واحتواء الصراعات بين األجنحة الحاك

حيث تم  1988في مجزرة عام « لجنة الموت»المال إبراهيم رئيسي عضو 

 إعدام ثالثين ألفا من السجناء السياسيين.

ولكن استعداد المجتمع اإليراني لالنتفاضة أفشل خط ته. هذا االستعداد بلغ 

زرة السجناء مداه بفعل حملة قام بها أنصار المقاومة لتفعيل موضوع مج

يفة وأد ت  د ومقاطعة االنتخابات المز  السياسيين وفضح طبيعة رئيسي الجال 

 إلى استهداف النظام بكاف ة أجنحته.

وقد نشرت وسائل اإلعالم الحكومية مئات المقاالت والمقابالت لتبرير 

مجزرة السجناء السياسيين، كما تم نشر فتوى خميني وأمره بارتكاب تلك 

 عاما  من صدوره. 29مرة بعد  المجزرة ألول

وكان ممثلو الولي الفقيه يقولون ان مجاهدي خلق ظهروا من جديد، وكان 

مسؤولو المخابرات واألمن يتحدثون عن اعتقال مجاهدي خلق الذين كانوا 

 بصدد اإلخالل في مجريات االنتخابات.

إليراني وفي األيام األخيرة لالنتخابات، وبسبب األجواء الملتهبة للمجتمع ا

اضطر خامنئي الى التراجع من خطته، خشية تكرار انتفاضات على غرار 

 .2009ما حصل في العام 

ار، رئيسي، إلى الساحة ال يعني سوى أن خامنئي في  اإلتيان بهذا الجز 

طريق مسدود. ووصول روحاني الى والية ثانية، ال يغير شيئا من هذا 

الصراع المتفاقم على السلطة مع الوضع المتآزم. ألن روحاني وبالرغم من 

الجناح المنافس ، اال أنه وحسب المثل االيراني رفيق لقط اع الطرق وشريك 

 لتجار القافلة )او كما يقول المثل العربي حاميها حراميها( .

زعم الماللي وبقيامهم بعملية هندسة االنتخابات واختالق األرقام أن أكثر 

صوتوا لصالح قاتليهم، ولكن بعد مضي من سبعين بالمئة من االيرانيين 



شهر، أعلن كبار الكهنوتيين النظام في مجلس الخبراء وفي بيان رسمي أن 

 «.أصوات الناس ومطالبهم وآرائهم»في اسالم الماللي ال قيمة لـ 

وكان الماللي بصدد تحسين حالة نظامهم باالنتخابات، اال أنهم قد جعلوه 

ستقراره، وبدأوا اآلن يتوع دون روحاني بالعزل أكثر انشقاقا  وتصد عا  يفقد ا

واالقالة. إنهم أرادوا تمهيد األرضية لوصول جالد الى كرسي الرئاسة، من 

خالل كيل الشتائم على مجاهدي خلق، لكنهم فشلوا في ذلك، وأظهروا مدى 

 خوفهم من مجاهدي خلق والمقاومة االيرانية.

راخات والعويل قدر المستطاع اذن، نقول للماللي الحاكمين: اطلقوا الص

وحط موا رؤوسكم بالجدران، ولف قوا األكاذيب والهراءت ضد حركتنا في 

منابركم باستغالل صلوات الجمعة، ولكن عليكم أن تعلموا جيدا  أن هؤالء 

الذين تقولون منذ سنوات قد أكل عليهم الدهر وشرب وانتهوا، فهم 

 موجودون وقادمون وسينزلون على رؤوسكم.

ولئك الذين عل قتم جثامينهم على المشانق، وأخفيتم قبورهم، عادوا لينهضوا ا

من خالل جيل من الشباب الناقمين وها هم قد حاصروا نظامكم بحركة 

 .1988المقاضاة لمجزرة 

لت  إن حبال المشنقة التي وضعتموها على رقاب الشباب اإليرانيين، تحو 

حتى حلول يوم تتطه ر فيه أرض الى حلقة نارية على أعناقكم وال تتركها 

 ايران من دنس والية الفقيه.

 ثالث حقائق أساسية

 أيها المواطنون األعزاء!

لقد أشرقت شمس التغيير على ايران. النظام الحاكم يعيش حالة مرتبكة 

عاجزة أكثر من أي وقت آخر. المجتمع االيراني يغلي باالستياء والنقمات 

ع أخيرا بحقيقة أن المهادنة مع نظام والية الشعبية والمجتمع الدولي اقتن

 الفقيه سياسة خاطئة.

هذه الظروف الساخنة تحمل ثالث حقائق أساسية إلقرار الحرية في  –

 ايران و لتحقيق السالم واألمن في المنطقة:



 أوال: ضرورة إسقاط نظام والية الفقيه

 ثانيا: إمكانية إسقاط هذا النظام

ومقاومة منظمة لإلطاحة بالنظام االستبداد  ثالثا: وجود بديل ديمقراطي

 المذهبي.

 الحل  الوحيد: إسقاط نظام والية الفقيه

 ولكن ما معنى هذه الكلمات؟

أوال، الرد  على ما يجب فعله حيال نظام كان سبب تكبيل وقمع اإليرانيين 

 ومصدر الحروب والمجازر في المنطقة.

عاما من  38ال  إلن من بين والسؤآل هو هل هذا النظام قابل لالصالح؟ ك

عاما بيد المزعومين  20عمر النظام كانت دف ة الحكومة على مدى 

 لكنهم لم يقدموا شيئا سوى تقديم الخدمة لوالية الفقيه.« اإلصالحيين»

 . هل منح تنازالت لهذا النظام وتقديم االمتيازات يجعله أن يغي ر سلوكه؟ كال 

بت عشرات المرات هذه  ألن االدارات األمريكية والحكومات االوروبية جر 

 األساليب خالل العقود الماضية.

. لكون هذه السياسة التي  وهل يمكن تحجيم واحتواء هذا النظام؟ كال 

وصفوها بالتحجيم أو االحتواء، كانت في الحقيقة تعمل كرادعة التخاذ 

 سياسة حازمة ضد النظام.

لة والنتيجة وتمام الحقيقةهي التي أك دتها المقاومة االيرانية منذ فالمحص 

البداية. وهي ما توص ل اليه كثيرون في العالم بأن الحل، بل الحل الوحيد هو 

 اسقاط نظام والية الفقيه.

 

 أكبر تحد  لنظام الماللي هو

 االنتفاضات المترب صة بالنظام في عمق المجتمع اإليراني



 ممكن وفي المنظور.الحقيقة الثانية هي أن إسقاط نظام والية الفقيه أمر 

ألن هذا النظام ُمحاَصر باستياء شعبي واسع. وحسب تصريح قائد قوى 

األمن، جرت في العام الماضي قرابة أحد عشر ألف تظاهرة وتجمع 

 احتجاجي في عموم البالد.

انظروا الى العايشين في القبور، وإلى جيوش العاطلين عن العمل البالغ 

مليون من سك ان العشوائيات و نسبة  عددهم عشرة ماليين وإلى عشرين

% من سك ان البالد.. الماللي ُمحاَصرون من قبل 30الجياع التي تشك ل 

 هؤالء.

واعترف المرش حون لمسرحية االنتخابات المؤيدون من النظام نفسه، بأن 

% من أبناء الشعب 966% من السك ان على 4من يحكم البالد هو 

 المقهورين.

النظام فإن أكبر خطر يهدد النظام ليس العدو الخارجي ، نعم خالفا لدعايات 

 وانما هو االنتفاضات المترب صة بالنظام في عمق المجتمع االيراني.

الحقيقة هي أن إسقاط نظام والية الفقيه، أمر ممكن وفي المنظور ألسباب 

 عدة تعود الى عجز النظام، منها:

كوارث البيئية وعجزه في عجز النظام في احتواء االنهيار االقتصادي وال

توفير أبسط َمطالب الشعب المغلوب على أمره، وعجزه في الحصول على 

 القنبلة النووية وكذلك عجزه في لم  شمل أركان نظامه.

طوا أنفسهم في ثالثة حروب استنزاف في  اسقاط الماللي ممكن، ألنهم ور 

ض ك يانهم الشرق األوسط، وفي حال خروجهم منها بأي شكل كان، يتعر 

 للخطر.

 قوة التغيير والبديل الديمقراطي

 وأما الحقيقة الثالثة، فوجود البديل الديمقراطي ووجود قوة للتغيير.

قوة هذا البديل تكمن في تحويل الحالة المتأزمة الى ظروف إسقاط النظام. 

كانت هذه القوة هي التي شك لت النواة الرئيسية  20099ففي العام 



لت  الموت لمبدأ والية »الى « أين صوتي»الشعارات من لالنتفاضات وحو 

 «الفقيه.

ومنذ شهر تموز من العام الماضي فإن هذه القوة رفعت راية المقاضاة من 

عاما ، لتجعلها النقطة  29أجل مجزرة السجناء السياسيين التي وقعت قبل 

المحورية في السياسة الراهنة. وفي مسرحية االنتخابات األخيرة، جعلت 

قت شعبية هذا « ال للجالد وال للمحتال»ر شعا شعارا  جماهيريا ، بحيث أر 

الشعار مضاجع خامنئي ولي الفقيه ليرفع صراخه الستبدال مكانة الشهيد 

 بالجالد، حسب قوله.

نعم، حان وقت فضح الجالدين، الى أن يحين وقت محاسبتهم أمام الشعب 

 االيراني بإذن هللا.

هذا البديل؟ يعتمد على حركة منظ مة متحدة يا ترى على أي قوة يعتمد 

 بآالف األعضاء من الرياديين والطالئع المستعدين للتضحية.

انه يعتمد على دعم صادق من االيرانيين داخل ايران وخارجها وعلى 

 خلوص وجهود أنصار المقاومة.

انه يعتمد على السجناء السياسيين الذين قامواهذه األيام من داخل زنزاناتهم 

 سجونهم بإعالن تأييدهم لهذا المؤتمر.و

ين والشباب الشجعان.  سين والمختص  ال والمدر  انه يعتمد على النساء والعم 

ل على حبهم الالمحدود ودعمهم المالي الذي يجمعونه من خالل  ويعو 

االقتراض وبيع ممتلكاتهم ومنازلهم لكي تبقى هذه المقاومة مستقلة مرفوعة 

ن خالل مساعي أعضاء المقاومة وقبولهم الرأس وصامدة. اننا وم

المخاطر، تمك نا من كشف النقاب عن المواقع النووية السرية لهذا النظام. 

 بينما لم تستطع أي دولة في العالم االطالع عليها.

و لماذا يمكن الوثوق بهذا البديل؟ ألنه كان دائما  ملتزما بوعوده وبالمواقف 

أو ليلة اال وجاهد فيها سعيا  من أجل تحقيق التي أعلنها. ألنه لم يمر  يوم 

الحرية. وألن النظام قد أعدم مائة وعشرين ألفا من أعضائه وأنصاره، 

ألعمال القمع القاسية  1981حزيران من العام  20وألنه تعرض منذ 



واالضطهاد وحرب نفسية شاملة، اال أن هذه المقاومة بقيت صامدة في 

منه الجبال. وانها قد عقدت العزم أن تبقى موافقها وإن كان مكرهم لتزول 

 صامدة مترس خه حتى اجتثاث جذور خليفة والية الفقيه.

بشجاعته ورايته الخف اقة، « كاوه الحداد»في أساطير ايران القديمة، يُعرف 

ألنه قد دفع الشعب الى االنتفاضة والمقاومة عندما عم  الظلم واالضطهاد 

وضع روحه ونفسه في قوسه ليفرز حدود « آرش»كل أنحاء البالد. كما أن 

فقد عبر جبل النار ليصبح ايقونة « سياوش»وثغور ايران الثابتة، وأما 

 للطُهر والبراءة.

« سياوش»و « آرش»و« كاوه»واآلن قامت مقاومتنا في وجودها بإحياء 

من جديد. انها تواصل اجتياز نيران الفتن، وتضع روحها الشائقة على كفها 

وس الى آخر حد ه وينطلق السهم وتتحرر السالسل في قمة لتمد  الق

 ولكي تتحرر ايران ويصبح بلدنا بستان الحرية والعدالة.« دماوند»

 

 رأس مالنا العظيم لنيل الحرية

 أيها األصدقاء الكرام،

عندما يقد م شعب البديل السياسي، فمعناه انه نال رصيدا  كبيرا  لنيل الحرية. 

يفخر بأنه وخالل محاربته لوحش والية الفقيه، قد  إذن الشعب االيراني

أوجد بمقاومته ومعاناته وتقديم دماء غزيرة، بديال ديمقراطيا. هذا هو 

الرصيد والعنصر القيادي الحاسم الذي لم يكن موجودا في زمن الشاه، واال 

رها على  لما كان خميني يجد فرصة لسرقة قيادة ثورة الشعب االيراني ليدم 

 عب وشعوب كل المنطقة.رأس الش

لكن مسعود وقف في وجه خميني ونظام والية الفقيه وأسس بترجمة شعار 

الحرية البديل الديمقراطي وجيش الحريه؛ وبينما كان خميني يبيد كل شيء 

أحيي مسعود في تركيبة المجلس الوطني للمقاومة االيرانية وجيش التحرير 

لقوى المناضلة التقدمية اإليرانية الوطني وفي وجه النظام الفاشي المذهبي ا

 التي تقاتل االستبداد.



انه أس س حركة مناهضة للتطرف في المنطقة، وجعل برصيد الجهاد 

عاما بدءا من سجن ايفين  500والصمود وقبول المخاطرات على مدى 

والى أشرف، )جعل( طالئع األجيال االيرانية قوى مترس خة في معركة 

 الحرية.

ع م قاتلو سبيل الحرية في أشرف الثالث في ألبانيا، ويعلم الجميع واليوم تجم 

أن معجزة رحلتهم من وسط النار والدماء في أشرف وليبرتي، بعد 

 عملية قصف وهجوم بري وجوي، لم يتحقق بسهولة. 29تعرضهم لـ

الواقع أن صمود مجاهدي خلق ونجاة طائر الحرية من القفص الخرساني 

لة  في ليبرتي، ومن حصار قوة القدس، تحقق بفضل عقد اجتماعات مطو 

وتوجيهات من مسعود ورسائل وجهها إلى المقاتلين، بلغ عدد االجتماعات 

اجتماعا. ولو لم تكن هذه  70في األشهر األخيرة في ليبرتي أكثر من 

سنوات، أي بعد  5الترتيبات واالرشادات التي قد وضع أسسها مسعود قبل 

يم ليبرتي، لكان عدد الشهداء يبلغ أول قصف صاروخي تعرض له مخ

 عشرات المرات.

نعم، هكذا أصبح البديل الديمقراطي خالدا مزدهرا . وهكذا جعلت مقاومتنا 

 جذوة األمل باالنتصار واألمل بنيل الحرية مشتعلة في األعماق.

 الرد  المالئم على أهم  التصدعات السياسية واالجتماعية في إيران

 أيها المواطنون!

ادنا الراسخ بأصوات الشعب واالنتخابات الشعبية الحرة، وايماننا بمبدأ اعتق

فصل الدين عن الدولة وحرصنا على مشاركة نشطة ومتساوية للنساء في 

القيادة السياسية للمجتمع، ودفاعنا عن الحكم الذاتي لمختلف األقوام في 

شعبنا في  ايران في اطار السيادة الوطنية، والطموحات الديمقراطية ألبناء

إيران المستقبل، كلها تشكل عناصر مهمة لقدرة هذا البديل الديمقراطي. 

وهذا البديل أجدر حل  ألهم التصدعات السياسية واالجتماعية والفكرية في 

 ايران:

 حل للتصدع لمختلف األقوام والقوميات في ايران –



واة أبناء حل للتفرقة والفصل بين الشيعة والسنة والمدافع عن حرية ومسا –

 وطننا من أهل السنة

 وكذلك حل للعالقات المتوترة بين ايران ودول المنطقة –

تعلمون أن المطلب الرئيسي للبديل الديمقراطي هو الحرية والديمقراطية في 

ايران، كما ان هذه المقاومة معروفة بمعارضتها المستمرة لسياسة تصدير 

 التطرف واالرهاب.

ألول كانت ومازالت ضد الشعب االيراني وأن كل حرب النظام ومنذ اليوم ا

حروبه الخارجية تأتي من أجل التستر على هذه الحرب الرئيسية. ولكن هذه 

الحروب ليست عالمة لقدرة النظام وانما السبب يعود الى عدم وقوف دولة 

 بوجه محاوالت النظام الرامية الثارة الحروب في المنطقة.

م قبل عامين في سوريا من القوى المعارضة وشاهدنا أن نظام الماللي هز

السورية، بحيث لو لم تكن اإلمدادات الجوية الخارجية كان بالكاد أن يسحب 

 قواته من سوريا .

واليوم لم يعد نظام والية الفقيه باستطاعته تعبئة العناصر االيرانية الرسالها 

خدمة حروبه  الى سوريا، كما أن هذا النظام قد سخر االقتصاد االيراني في

 في المنطقة.

 

رافع راية السالم والحرية، وراية الدفاع عن الشعب السوري وراية إيران 

 خالية من النووي

الماضية ، كان الماللي في حرب مع العراق لمدة  38و خالل األعوام الـ

ثماني سنوات. وست سنوات مع الشعب السوري ومازالوا يواصلون 

شر سنوات في مواجهة المجتمع الدولي الحرب وكانوا لمدة أكثر من ع

 بسبب صناعة القنبلة النووية.



ان المقاومة االيرانية تفتخر أنها وقفت أمام االستبداد الديني في هذه 

المجاالت الثالثة ورفعت راية السالم والحرية وراية الدفاع عن الشعب 

 السوري وراية ايران غير نووية.

مطالب بالحرية، ان دستور والية الفقيه من وجهة نظرنا والشعب االيراني ال

 هو غير شرعي وباطل وفاقد المصداقية.

 ان شعبنا يطالب بدستور على أساس الحرية والديمقراطية والمساواة.

 حان الوقت لكي يهتم المجتمع الدولي بمطالب الشعب االيراني.

قائد الثورة الدستورية والدكتور « ستارخان»ان خطابنا هو جوهر طلبات 

 محمد مصدق قائد الحركة الوطنية االيرانية.

انني كما قلت مرارا وتكرارا ال نريد ماال  وال سالحا ، كالمنا هو أن نضال 

الشعب االيراني السقاط نظام والية الفقيه هو نضال مشروع وعادل 

 وضروري.

تلك الحقيقة التي «. المقاومة ضد الظلم»نحن نريد منكم أن تعترفوا بـ 

عالن العالمي لحقوق االنسان وفي اعالن حقوق االنسان وردت في اال

 والمواطن الفرنسي.

عندما ال تحتفظ حكومة »كما جاء في وثيقة اعالن االستقالل األمريكي: 

بحقوق الشعب، فان من حق الشعب أن يغي ر أو يبطل هذه الحكومة ويؤسس 

 «.حكومة جديدة لتحقيق أمنه وسعادته

 ية تعتزم اجتثاث حكومة يكرهها الشعب االيراني.نعم، ان المقاومة االيران

 طريق الحل  في المنطقة

 أيها األصدقاء األعزاء!

بنا بمواقف القمة العربية االسالمية األمريكية في الرياض ضد  نحن رح 

أعمال النظام االيراني االرهابية والمزعزعة لالستقرار. كما أكدنا في 

طقة والتصدي لمجموعات إرهابية الوقت نفسه أن طريق الحل ألزمات المن



مثل داعش يكمن في اسقاط هذا النظام الفاشي المذهبي على يد الشعب 

 االيراني والمقاومة االيرانية.

وعلى هذا األساس نقول لألمم المتحدة واالتحاد االوروبي والواليات 

 المتحدة ودول المنطقة:

تبداد الديني. اعترفوا بمقاومة الشعب االيراني من أجل اسقاط االس –

واطردوا النظام من األمم المتحدة وسل موا كراسي ايران الى مقاومة الشعب 

 االيراني.

أدرجوا قوات الحرس في قوائم المنظمات االرهابية واطردوها من عموم  –

 بلدان المنطقة.

قدموا خامنئي وقادة النظام الى العدالة النتهاكهم حقوق االنسان وارتكابهم  –

وبسببب ما ارتكبوه من  1988النسانية خاصة مجزرة العام جرائم ضد ا

 جرائم حرب في المنطقة.

 أيها المواطنون األعزاء!

انني أعتمد على قدراتكم العظيمة حيث تنتظرون بفارغ الصبر من أجل 

الحرية والمساواة. وكل أملي بأنكم أنتم النساء والشباب االيرانيين وأنتم 

العرب واآلذريين والتركمان واللور المواطنين البلوتش والكرد و

 والبختياري.

 فيكم قوة جب ارة حيث جعلتم بمقاومتكم واحتجاجاتكم، والية الفقيه عاجزا.

 فيكم قدرة تستطيع بالقطع واليقين اسقاط االستبداد المذهبي.

 نعم، حان وقت الهجوم والتقدم.

 .لقد ول ى عهد الماللي، حان وقت بناء ألف أشرف وجيش التحرير

 اذن، يا أبناء الوطن انتفضوا.

 وأقيموا معاقل النضال والمقاومة.



 الغد [ -الى األمام لنيل الحرية والسلطة الشعبية، الى األمام ، الى األمام. 

 

  2018مؤتمر سنة 

 ] مؤتمر المعارضة اإليرانية بباريس : أجراس التغيير تدق في إيران

طني للمقاومة اإليرانية محمد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الو

 محدثين يقول إن معاقل العصيان في الداخل تتوسع.

 2018/06/29الجمعة 

 اللندنية  -العرب 

 محدثين : لحسن الحظ أدركت الدول العربية حقيقة النظام اإليراني

تضاعف المعارضة اإليرانية في الخارج من تحركاتها في الفترة األخيرة 

تجاجات الداخلية ضد النظام في إيران بالتزامن مع التي تشهد تصاعد االح

عودة العقوبات األميركية والسياسة العربية ضد أجندة طهران في المنطقة. 

ويشير محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني 

للمقاومة اإليرانية، وهو ائتالف سياسي يضم مجموعات من المعارضين 

نظمة مجاهدي خلق، ويتخذ من فرنسا مقرا له، في حديث اإليرانيين منهم م

عشية انعقاد المؤتمر السنوي للمقاومة اإليرانية، إلى أنه ” العرب“مع 

وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها النظام، صار موقف المقاومة على 

 الصعيد الدولي أكثر رصانة بموازاة تصعيد انتفاضة الشعب.

يرانية في الثالثين من يونيو الجاري مؤتمرها تعقد المقاومة اإل –باريس 

السنوي العام في باريس، والذي يعد أكبر تجمع لإليرانيين خارج البالد. 

وألن هذا المؤتمر ينعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية جعلت من إيران 

بسياسات نظامها العدوانية واحدا من أكثر المحاور حضورا في عملية 

في المنطقة والعالقات المستقبلية بين دولها،  صياغة المشهد السياسي

بعدد من األسئلة إلى محمد محدثين، رئيس  لجنة الشؤون ” العرب“توجهت 

 الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية:



 

حوالي أربعين سنة من عمر النظام وأيضا من عمر المقاومة. ما الذي حدث 

 على مستوى ميزان القوى بين الطرفين؟

يمكن تلخيص سجل هذه السنوات األربعين في أن نظام الماللي استخدم 

جميع قواه العسكرية واإلرهابية والسياسية واالقتصادية والدبلوماسية 

وقدرته الخاصة على ابتزاز قوى أجنبية، للقضاء على المقاومة اإليرانية. 

اإليرانية  في هذه الحرب المستمرة، منذ اليوم الذي سرق فيه الماللي الثورة

، أصبح النظام أضعف يوما بعد يوم، وفي المقابل أصبحت قوة 1979عام 

 المقاومة أكثر فأكثر.

يمتلك النظام ورقة ضاغطة على الغرب، وهي الورقة االقتصادية، ما  

 الذي تمتلكه المقاومة في مقابل ذلك؟

ا ال تفيد اليوم، لم تعد ورقة الضغط االقتصادي للنظام تشد االنتباه، حتى أنه 

كثيرا الدول األوروبية، التي كانت حريصة على العالقات االقتصادية مع 

ضت فرص الشركات األوروبية الكبرى في  إيران، فالعقوبات األميركية قو 

إمكانية العمل مع النظام اإليراني. وحتى في حال عدم وجود عقوبات 

عدم االستقرار أميركية، لن يكون هناك مستقبل لالستثمار في إيران بسبب 

 السياسي وانعدام األمن.

تنتظر النظام أوقات عصيبة بسبب االنسحاب األميركي من االتفاق النووي  

 وتجديد العقوبات االقتصادية. ما الذي أعد ته المقاومة لتلك المرحلة؟

لم نتطلع إلى الغرب والواليات المتحدة لتغيير النظام في إيران. وحتى اآلن، 

رب تصب في صالح النظام اإليراني. والحقيقة هي أن كانت سياسة الغ

سياسة المساومة والتغاضي عن الجرائم وانتهاكات النظام اإليراني داخل 

البالد وخارجها، كانت أكبر مساعدة له. في التسعينات والعقد األول من 

القرن الجديد، أعطت الدول الغربية لهذا النظام فرصة البقاء والحكم، وذلك 

وضع منظمة مجاهدي خلق على قائمة اإلرهاب وقصف  من خالل

أعضائها في العراق والتقاعس والصمت عن مجازر طالت المعارضة، 



وأيضا فتح أبواب العراق للنظام اإليراني وتجاهل تدخالته في سوريا 

واليمن ودول أخرى. إن التغيير في السياسة األميركية والتوقف النسبي 

 ، بالطبع يخلقان الكثير من المشاكل له.لسياسة المساومة مع النظام

 العرب وإيران

الموقف العربي من السياسات اإليرانية صار أكثر وضوحا. هل في ذلك 

 الموقف من نفع للمقاومة؟ وهل تنسق المقاومة مواقفها مع أطراف عربية؟

جرائم هذا النظام ضد الشعب اإليراني وشعوب المنطقة تشبه الغزو  

لحظ، أدركت الدول العربية هذه الحقيقة، وهذه الحالة المغولي، ولحسن ا

بالتأكيد خطوة إيجابية نحو تحقيق السالم والهدوء في المنطقة ودعم تطلعات 

الشعب اإليراني من أجل الحرية والديمقراطية. ومن وجهة نظرنا، إن 

السياسة الصحيحة في هذه المنطقة من العالم هي ممارسة الضغط 

 الماللي وإقامة الصداقة واألخوة مع الشعب اإليراني. والعقوبات ضد نظام

ممارسة الضغط على النظام وقص أجنحته في المنطقة سيؤديان إلى 

 إضعافه داخل البالد، والضغط عليه في الداخل يضعف دوره في الخارج

أال يساعد التصدي للتمدد اإليراني خارج إيران المقاومة في شيء أم أن 

 يساهم ذلك التمدد في تبديد قوة النظام؟ العكس هو الصحيح، إذ

تأسيس إمبراطورية إسالمية جزء من فلسفة هذا النظام. هذه اإلمبراطورية  

ال تعترف بالحدود الجغرافية، وكان الخميني، قبل أربعة عقود من مجيء 

تنظيم الدولة اإلسالمية )وإعالنه عن دولة الخالفة اإلسالمية( وصف هذه 

الفة اإلسالمية، وهذه النظرية وردت في دستور النظام اإلمبراطورية بالخ

وتمت تسميتها باسم اتحاد الجماهير اإلسالمية. ووفقا لنظرية والية الفقيه، 

إذا اعترف النظام بالحدود الجغرافية، فلن يبقى شيء من والية الفقيه، 

وضع الخميني ونظامه بلدين كهدف رئيسي  1979وبسبب هذا، ومنذ عام 

عراق بسبب وجود مراقد للشيعة والسعودية بسبب وجود الحرمين لهما، ال

 الشريفين، وهما كانا أيضا من أغنى البلدان اإلسالمية.



كان النظام يريد في البداية غزو العراق واحتالله ووضعه كرأس جسر له 

لفرض هيمنته على بقية البلدان، ولحسن الحظ، هزم في حرب الثماني 

والتطورات الالحقة في  1990الكويت في عام سنوات. لكن لألسف، غزو 

، كل ذلك تسبب في حصول النظام اإليراني 2003العراق واحتالله في عام 

على غنيمة باردة، لم يحصل عليها خالل حرب الثماني سنوات، ومد  نفوذه 

 في المنطقة.

تدخل النظام في المنطقة ليس في مصلحة الشعب والمقاومة اإليرانية، ولهذا 

ب نحن نعارضه بكل ما نملك من قوة، كما أننا عارضنا الحرب مع السب

العراق، وإذا انحصر النظام في حدود إيران، فإن إسقاطه سيكون أسهل 

بكثير. ولهذا السبب أكدنا مرارا على أن دول المنطقة والمجتمع الدولي 

يجب أن يتخذا خطوات ضرورية إلجبار النظام على مغادرة العراق 

 من ولبنان ودول أخرى في المنطقة.وسوريا والي

ال يجوز تقديم أي امتيازات للنظام في أي جزء من المنطقة، وال يمكن 

تحمل أي  من عمالء النظام في المنطقة، بل يجب قطع الشرايين االقتصادية 

للنظام في المنطقة. اآلن، العديد من األطراف الرئيسية الموالية للنظام 

و كانت الحدود العراقية مغلقة أمام إيران، ولو موجودة في هذه المنطقة. ل

كانت حدود تركيا مغلقة أمام إيران، ولو كانت الدول الجارة األخرى 

 تشارك بنشاط في مقاطعة هذا النظام، لكان األمر أكثر صعوبة عليه.

هل المطلوب عالميا مواجهة النظام مباشرة أم البدء بقصقصة أجنحته 

 ئ على نفسه. ما هو الخيار األفضل؟وذيوله الخارجية لكي ينكف

هاتان المسألتان وجهان لعملة واحدة؛ ممارسة الضغط على هذا النظام في 

المنطقة وقص أجنحته سيؤديان إلى إضعافه داخل البالد، والضغط على هذا 

النظام بسبب انتهاكاته داخل إيران وخارجها، يضعف دوره في المنطقة، 

يمكننا مناقشة التكتيكات وتقديم أو تأخير في وفي النهاية النتيجة واحدة. 

اإلجراءات التنفيذية، لكن كما قلنا مرارا، فإن قضية إيران ال تقتصر فقط 

على المشاريع النووية والصاروخية. يجب استهداف الجوانب السياسة 



الثالثة لهذا النظام ألنها مترابطة: المشاريع الصاروخية والنووية 

 وانتهاكات حقوق اإلنسان.والتدخالت اإلقليمية 

 الغرب بين النظام ومعارضيه

هل تملك المقاومة تفسيرا لموقف أوروبا المتردد والمناور والملغز من 

 المسألة اإليرانية؟

سياسات أوروبا تجاه إيران تعاني من تناقضين كبيرين: إعطاء األسبقية 

دأ أساسي المطلقة للمصالح االقتصادية وتجاهل حقوق اإلنسان التي هي مب

في تشكيل أوروبا، فضال عن إهمال تهديدات نظام الماللي للسالم واألمن 

والتي تستهدف أوروبا أسرع بكثير من الواليات المتحدة. لن يصل مدى 

صواريخ النظام أبدا إلى الواليات المتحدة، لكنه يمكن أن يصل إلى أوروبا 

 لنظام في أوروبا.بسهولة. كما أن التاريخ يذك ر باألنشطة اإلرهابية ل

تنظر أوروبا إلى مصالحها في إيران بنظرة قصيرة، بينما إذا رفعت أوروبا 

صوتها ضد انتهاكات حقوق اإلنسان في الداخل وضد جرائم النظام في 

المنطقة، فإن ذلك سيزيد من مصداقيتها ليس فقط في الدول العربية 

يراني، األمر الذي له واإلسالمية في المنطقة، ولكن قبل ذلك لدى الشعب اإل

تأثير كبير على مستقبل عالقات إيران مع أوروبا. ناهيك عن أنه في الوقت 

الحالي، وعلى ضوء العقوبات الثانوية للواليات المتحدة، فإن نطاق 

 المناورة االقتصادية األوروبية مع النظام أصبح محدودا أكثر من ذي قبل.

ومة اإليرانية في تحريك الشارع ما هي القضايا التي تعتمد عليها المقا 

 اإليراني ضد النظام؟

يطالب الشعب اإليراني بتغيير النظام، وحتى العديد من مسؤولي النظام 

يعترفون بحقيقة أن الشعب ال يريد نظام والية الفقيه. حتى بين رجال الدين، 

ازدادت معارضة حكم الدين وحكم والية الفقيه بشدة وأعربوا عن استيائهم. 

لك، نحن لسنا بحاجة ألن نقول للمواطنين يجب اإلطاحة بهذا النظام. نحن لذ

نقول لهم إن قوة النظام كارتونية، وإذا تحركت إرادة الشعب، فإن هذا 

النظام ال يملك القدرة على التعامل معها، علينا أن نساعد في تنظيم 



مليا االحتجاجات الشعبية. وهذه هي األعمال التي نقوم بها، سياسيا وع

وتنظيميا. معاقل العصيان ومجالس المقاومة في مناطق مختلفة من البالد 

تتوسع لتنظيم االنتفاضات واإلضرابات واالحتجاجات وتوجيهها نحو تغيير 

 النظام.

 الشعب اإليراني يطالب بتغيير النظام

ما هي السيناريوهات المتوقعة للوضع الداخلي في إيران إذا ما ترس خت 

 ميركية عالميا؟العقوبات األ

تشديد العقوبات وتدويلها سيعودان بالنفع الكبير على الشعب اإليراني، وأنا  

 أشير إلى حالتين اثنتين:

* أوال، هذه العقوبات تقول للمواطنين إن المجتمع الدولي ليس في جانب 

النظام اإليراني، بل هو يقف بجانب الشعب اإليراني في كفاحه من أجل 

 الديمقراطية.

ثانيا، أظهرت التجربة أن العقوبات تضعف النظام بشدة، وتزيد األزمات  *

والصراع على السلطة داخل النظام. ووفق المثل اإليراني المعروف 

تذكروا أن نظام الماللي هو ”. عندما تتصلب األرض، تتناطح الثيران“

مجموعة من العصابات التي يتصارع بعضها مع بعض. واحتدام التناقض 

 الصراع بينها على السلطة يساعدان بشكل كبير في التغيير. وتفاقم

 

 آليات التغيير

مات ذلك الفعل   تعتمد المقاومة سياسة التغيير من الداخل. فما هي مقو 

االنقالبي داخل البنية االجتماعية والثقافية اإليرانية وهل ثمة مؤشرات لذلك 

 التحول؟

راضيا بهذا النظام. خالل فترة  ال يوجد أي مكون أو فئة في المجتمع يكون 

حكم الماللي، انضم سكان المدن والطبقة الوسطى التي تشك ل الجزء األكبر 

من المجتمع عمليا إلى الفقراء. والعمال يعيشون في حالة حرجة، وأتباع 



مختلف الديانات والمجموعات العرقية والطوائف في إيران يتعرضون ألشد 

باسداران )قوات الحرس الثوري( وعمالء الضغوط والمضايقات. ماعدا ال

ومرتزقة النظام وعائالتهم. ويمكن أن نجد مؤشرات هذا الوضع في 

شعارات المنتفضين في مدن مختلفة. وكان مزارعو أصفهان، قد أداروا 

 –الخلف للعدو “ظهورهم على إمام الجمعة وممثل خامنئي، وهم يهتفون 

ويل لكم من اليوم “طلقون شعار ، أو كان أهالي كازرون ي”ووجهنا للوطن

، أو في العديد من اإلضرابات، يشير الناس إلى النظام ”الذي نرفع السالح

ويهتفون بأن عدونا هنا، ويقولون كذبا هو الواليات المتحدة. وفي كلمة 

بالمئة من الشعب اإليراني بالتغيير، ويجب  90واحدة، يطالب أكثر من 

 دعمهم وتعزيزهم وتنظيمهم.

تنسق المقاومة مع أطراف إقليمية ودولية معارضة لنظام والية الفقيه هل  

 من أجل بناء وضع يسمح بثقة مشتركة بالمستقبل إذا ما تم تغيير النظام؟

نسعى جاهدين للتوصل إلى تفاهم حول سياسة عادلة وواقعية حيال النظام 

مة على اإليراني مع جميع األطراف الدولية ذات الصلة، وهذه السياسة قائ

 عدة ركائز:

 * أوال، هذا النظام هو المصدر الرئيسي للمشكالت في إيران والمنطقة.

 * ثانيا، تريد األغلبية الساحقة من الشعب اإليراني إسقاط نظام الحكم.

* ثالثا، لقد كانت سياسة المساومة ومنح امتيازات لهذا النظام أهم عامل 

 لي عنها.أدى إلى دعم النظام واستقوائه ويجب التخ

* رابعا، يجب طرد هذا النظام من المجتمع الدولي ومحاسبته على جرائمه 

 ضد الشعب اإليراني وبلدان المنطقة.

* خامسا، يجب إجبار النظام على وقف مشاريعه النووية والصاروخية 

 واالنسحاب الكامل من دول المنطقة.

قليمي هذه هي الخطوات الواجب اتخاذها في تفاهم على المستوى اإل

 والدولي.



يتوقع الكثيرون أن التغيير سيكون عسيرا في إيران بسبب تداخل الديني  

بالسياسي باالجتماعي بالثقافي، وهو وضع ملتبس. ما الذي تقوله المقاومة 

 في ذلك الشأن؟

يكره الشعب اإليراني الدكتاتورية الدينية. لطالما كانت وجهة نظرنا هي  

هو ظلم بحق اإلسالم، لذا ال أحد في إيران يعتقد ربط هذا النظام باإلسالم 

أن فرض العقوبات على هذا النظام أو ممارسة الضغط عليه، يعني مواجهة 

اإلسالم والشيعة، من وجهة نظر الشعب اإليراني، لم يقم أي شخص بإيقاع 

 الظلم على اإلسالم والشيعة بقدر ما فعله هذا النظام.

 عة التغيير في إيران ممكنا؟متى يكون الحديث عن اقتراب سا

التغيير ليس بحاجة إلى اإلعالن المسبق. أجراس التغيير في إيران تدق، إن  

انتفاضات الشعب المستمرة منذ بداية هذا العام وتواصلها واألزمات 

المتالحقة التي تطال النظام، تبش ر جميعها بالتغيير. معاقل العصيان في 

لعمال االحتجاجية في خوزستان ومدن جميع أنحاء البالد، وتظاهرات ا

أخرى في البالد، وانتفاضة المزارعين في أصفهان وانتفاضة أبناء مدينة 

 العرب لندن [ . –كازرون كلها تتحدث عن اقتراب وقت التغيير في إيران. 

 

] جواد ظريف : إقامة مؤتمر مجاهدي خلق في باريس كان عمال  عدائي ا 

 للغاية

9/3/2018 

 لعام للمقاومة اإليرانية في باريسالمؤتمر ا

 المؤتمر العام للمقاومة اإليرانية في باريس

قال جواد ظريف، وزير خارجية النظام اإليراني في مجلس شورى النظام، 

ا في باريس هو عمل عدائي للغاية.  إن إقامة منظمة مجاهدي خلق مؤتمر 

لفرنسي وأضاف أيضا إنه تحدث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية ا

 حتى يوم األول من سبتمبر بشأن هذا الموضوع.



وقال في نهاية كلمته بصراحة إن جميع أفعاله تنفذ بمرسوم وأمر من علي 

 خامنئي، الولي الفقيه.

توجيه سؤال رسمي إلى ظريف بشأن عقد المؤتمر السنوي العام للمقاومة 

و عام يوني 30اإليرانية في باريس، والذي كان قبل شهرين ونصف في 

في باريس، وتصريحات ظريف، الذي قال بصراحة بأن أي عقد  2018

لمؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق يعتبر عمال  عدائي ا للغاية بالنسبة للظام 

اإليراني وهذا يعتبر مؤشرا  جيدا  لدور ومكان منظمة مجاهدي خلق 

 ي.وقيادتها في االنتفاضات األخيرة للشعب اإليراني لإلطاحة بنظام المالل

ايلول استدعى مجلس شورى الماللي مرة أخرى جواد ظريف وزير  2في 

الخارجية للنظام بذريعة عدم اقتناع أعضاء المجلس باالسئلة التي طرحها 

المجلس قبل شهرين بشأن تزامن زيارة ظريف إلى فرنسا وإقامة المؤتمر 

 السنوي العام للمقاومة اإليرانية في باريس.

وزير الخارجية الفرنسي وشكواه من نشاطات اتصال هاتفي ظريف مع 

 مجاهدي خلق

وطرح في هذه الجلسة سؤال لجنة اآلمن الوطني والسياسة الخارجية 

 لمجلس شورى النظام والموجه لظريف كالتالي:

لماذا زرتم فرنسا بدون تقييم استخباري وأمني وتزامنا مع اقامة مؤتمر 

 )مجاهدي خلق( في باريس؟

 أجاب ظريف:

السؤال األول، )مجاهدي خلق( مع األسف بعد ما خرجت قبل حوالي بشأن 

سنوات من قائمة المجموعات االرهابية، تقيم سنويا مؤتمرا في باريس.  10

ونحن نعتبر اقامة هذا المؤتمر عمال عدائيا للغاية من قبل الدول الغربية 

وما ضد الجمهورية االسالمية ودعما غير مقبول لالرهاب وطرحنا موقفنا د

بشكل صريح وعلني مع الحكومة الفرنسية، بما في ذلك خالل االتصال 

الهاتفي الذي أجريته يوم أمس مع وزير الخارجية الفرنسي وتحدث 

 بصراحة معه بشأن هذا الموضوع.



وقال في نهاية كلمته بصراحة إن جميع أفعاله تنفذ بمرسوم وأمر من علي 

 لق موقع مجاهدي خ –خامنئي، الولي الفقيه. 

 رابط :

https://arabic.mojahedin.org  ] 

] إيران تتهم السعودية بدعم اإلرهاب ردا على تصريحات األمير تركي 

 الفيصل

 

   10/07/2016:  24فرانس 

اتهمت إيران السعودية بدعم اإلرهاب، ردا على كلمة ألقاها األمير 

يس، قال السعودي تركي الفيصل في تجمع حاشد للمعارضة اإليرانية ببار

فيها "إن كفاحكم المشروع ضد نظام الخميني يبلغ مرماه عاجال أو آجال... 

 وأنا أريد إسقاط النظام."

اتهم مسؤول بوزارة الخارجية اإليرانية المملكة السعودية بدعم اإلرهاب، 

غداة تصريحات لألمير السعودي تركي الفيصل المدير السابق للمخابرات، 

سقط الحكومة اإليرانية، وذلك خالل تجمع حاشد في قال فيها إنه يريد أن ت

 باريس نظمه معارضون إيرانيون منفيون.

وأفادت وكالة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لألنباء أن مصدرا بوزارة 

الخارجية اإليرانية لم تذكر اسمه قال إن "السعوديين يلجأون إلرهابيين 

من وسوريا. هذا يوضح أنهم معروفين... كما فعلوا أيضا في العراق والي

يستخدمون اإلرهاب واإلرهابيين لتمرير أهدافهم ضد الدول اإلسالمية في 

 المنطقة."

وكان األمير تركي الفيصل ألقى كلمة في تجمع حاشد يوم السبت نظمه 

الجناح السياسي لجماعة مجاهدي خلق اإليرانية المنفية، التي تسعى 

ان التي تأسست بعد الثورة اإلسالمية عام لإلطاحة بالقيادة الدينية في إير

1979. 



وحظيت كلمة األمير بتغطية واسعة في وسائل اإلعالم السعودية. وحضر 

التجمع الحاشد أيضا عدد من الشخصيات السياسية الغربية، منهم نيوت 

 جينجريتش رئيس مجلس النواب األمريكي السابق.

الحرب العراقية ووقفت جماعة مجاهدي خلق مع صدام حسين أثناء 

اإليرانية في الثمانينات، لكنها اختلفت مع بغداد بعد أن أطاح الغزو بقيادة 

. كما كان للجماعة ذات يوم وجود 2003الواليات المتحدة بصدام في عام 

في الواليات المتحدة ولها مكاتب في أوروبا. ووصفها منتقدون بأنها طائفة 

 دينية.

ظيم "الدولة اإلسالمية" وجماعات متشددة وتتهم إيران السعودية بدعم تن

أخرى، األمر الذي تنفيه الرياض. ويقول السعوديون إن إيران تؤجج العنف 

 الطائفي في الشرق األوسط ولديها طموحات للهيمنة على المنطقة.

وكان األمير تركي الفيصل، وهو سفير سابق أيضا لدى واشنطن ولندن، 

ع ضد نظام الخميني يبلغ مرماه عاجال أو قال في كلمته "إن كفاحكم المشرو

 رويترز [  /24فرانس   -آجال... وأنا أريد إسقاط النظام." 

 لمجاهدي خلق في البانيا : 2021مؤتمر سنة  

 ]مؤتمر المعارضة اإليرانية في ألبانيا يبحث أزمة بقاء النظام

"منظمة مجاهدي خلق" افتتحت مؤتمرها السنوي العام السبت بتوجيه 

 تقادات حادة للرئيس اإليراني المنتخب ابراهيم رئيسيان

 العربية.نت –دبي 

  2021يوليو , 11نشر في: 

تتواصل في ألبانيا اليوم األحد فعاليات المؤتمر السنوي للمعارضة  

اإليرانية بمشاركة شخصيات سياسية دولية عبر اإلنترنت، أبرزها وزير 

 الخارجية األميركي السابق مايك بومبيو.

 



ويناقش المؤتمر عددا  من المواضيع من بينها أزمة بقاء النظام االيراني في 

ه القمعي.  السلطة وخطورة سياساته الخارجية ونهج 

وكانت "منظمة مجاهدي خلق" اإليرانية المعارضة قد افتتحت مؤتمرها 

السنوي العام أمس السبت بتوجيه انتقادات حادة للرئيس اإليراني المنتخب 

رئيسي. ودانت مريم رجوي رئيسة "المجلس الوطني للمقاومة ابراهيم 

 اإليرانية" في كلمتها االنتخابات الرئاسية االيرانية ووصفتها بـ"الزائفة".

 رجوي في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للمقاومة اإليرانية

ومؤتمر "منظمة مجاهدي خلق" هذا العام يُعتبر غير مسبوق من حيث 

 الحجم.

" ربط عبر اإلنترنت 2021الذي عقد تحت عنوان "إيران الحرة  والمؤتمر

آالف المنتمين لـ"منظمة مجاهدي خلق" في معسكرهم في البانيا مع 

مؤيديهم حول العالم، وبينهم شخصيات سياسية غربية. كما ترافق مع تنظيم 

 تجمعات احتجاجية في برلين ولندن وبروكسل.

مجلس الوطني للمقاومة اإليرانية" وتحظر إيران المنظمة التي يشكل "ال

جناحها السياسي، لكنها تنشط في المنفى سعيا  لإلطاحة بالنظام الديني، وهي 

تتهم رئيسي بالمسؤولية عن إعدامات جماعية طالت اآلالف من عناصرها 

 .1988عام 

وقالت مريم رجوي رئيسة "المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية" في كلمتها 

ي "معسكر أشرف الثالث" في البانيا إن "نظام الماللي في التي ألقتها ف

 مأزق.. والشعب اإليراني يقترب من النصر وسيحرر إيران".

 رجوي في المؤتمر

 من المؤتمر

 3ودانت رجوي االنتخابات الرئاسية اإليرانية "الزائفة" التي جرت في 

رد فوزه آية يونيو وحقق فيها المتشدد رئيسي فوزا  ساحقا ، متوقعة  أن يطا

 هللا علي خامنئي.



واعتبرت أن "ال شيء يفسر تعيين رئيسي لرئاسة السلطة التنفيذية، سوى 

 الخوف من االنتفاضة واالحتضار السياسي لوالية الفقيه".

أضافت: "لكنهم حفروا قبورهم بأنفسهم. إنهم مثل عقرب يلدغ نفسه عندما 

ه الديكتاتورية الدينية قد تحاصره ألسنة اللهب.. تاريخ انتهاء صالحية هذ

 أزف".

وقارنت رجوي بين انتخاب رئيسي وإعالن الشاه الراحل محمد رضا 

"التي جاءت نتائجها بعكس التوقعات"  1978بهلوي األحكام العرفية عام 

 وأدت إلى اندالع الثورة اإلسالمية.

ووصفت رجوي خامنئي ورئيسي والرئيس الجديد للسلطة القضائية الشيخ 

حسين محسني إيجئي بأنهم "قطيع من آكلي لحوم البشر" يجب أن غالم 

 يوجه إليهم االتهام بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.

 بومبيو يشارك عن بُعد في المؤتمر

وطالبت بعدم استقبال رئيسي في الدورة المقبلة للجمعية العمومية لألمم 

 .1988المتحدة بسبب أحداث عام 

 كشف ماذا قدمت لهم جيهان الساداتبهلوي يوجه تعازيه لمصر وي

 مصر

 بهلوي يوجه تعازيه لمصر ويكشف ماذا قدمت لهم جيهان السادات

من جهته، قال بومبيو في كلمة عبر الفيديو إن رئيسي سيلعب دور "وريث" 

ومضيفا  أن  1988خامنئي"، مكررا  المطالبة بمحاسبته على "مجازر" عام 

 د"."النظام في أضعف نقطة له منذ عقو

وتابع: "سيبقون على العرض مستمرا  ما أمكنهم. أنا واثق بأن الشعب 

اإليراني لن يسمح له باالستمرار. الجمهور يريد أن يصل هذا العرض إلى 

نهايته". وحذ ر بومبيو أوروبا من التفاوض مع رئيسي قائال : "أي تعامل مع 

 رئيسي سيكون بمثابة التعامل مع قاتل جماعي".



ثين البارزين في المؤتمر الذي يستمر ثالثة أيام رئيس البرلمان ومن المتحد

البريطاني السابق جون بيركو ورئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر 

 العربية.نت [ .  –دبي  -ووزير الخارجية الفرنسي السابق برنار كوشنير. 

ران ] مؤتمر افتراضي عالمي للمعارضة اإليرانية في المنفى من أجل "إي

 حرة"

 سويس إنفو  – 2020يوليو  18

 )وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب(

دعت المعارضة اإليرانية في المنفى المدعومة من شخصيات سياسية 

أميركية وأوروبية، في تجمعها السنوي الذي عقد عبر االنترنت بسبب وباء 

وشارك فيه آالف األشخاص، إلى "انتفاضة" من أجل "استعادة  19-كوفيد

 إيران" وبناء "بلد حر" فيها.

وعقد هذا التجمع غير المسبوق في حجمه وشكله، عبر تطبيق "زوم" حيث 

" في ألبانيا حيث نقلت 3نشر صورا التقطت في قاعة في موقع "أشرف 

 مئات الشاشات لقطات لمختلف المشاركين في العالم.

 مئة بلد".وقال المنظمون إنه تم إحصاء ثالثين ألف نقطة اتصال من "نحو 

وتحدث المشاركون في هذا التجمع االفتراضي الواحد تلو اآلخر للتعبير 

عن دعمهم "للمجلس الوطني للمقاومة اإليرانية"، مجموعة المعارضة 

المحظورة في إيران والتي تشكل الواجهة السياسية لحركة مجاهدي خلق 

 بية".أكبر مجموعة مسلحة للمعارضة اإليرانية تصفها إيران ب"اإلرها

 حرية التعبير تُواجه اختبارا عسيرا على مستوى العالم

أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة 

 حول الموضوع.

من أعضاء حركة مجاهدي خلق في مدينة "أشرف  2800ويعيش حوالى 

 " األلبانية.3



نظام الشاه في إيران وكانت هذه الحركة دعمت الثورة الشعبية التي أطاحت 

وأدت إلى إعالن الثورة اإلسالمية، لكنها عارضت بعد ذلك السلطات 

 الجديدة.

 

وتم بث تسجيالت فيديو لعشرات األشخاص الذين يعتقد أنهم أعضاء في 

، وهم يخفون وجوههم -خصوصا شباب ونساء  -الحركة داخل إيران 

 ويرددون هتافات.

 

ورئيسة "المجلس الوطني للمقاومة وتحدثت زعيمة حركة مجاهدي خلق 

اإليرانية" مريم رجوي مطوال من ألبانيا، محاطة بمئات الشاشات 

التلفزيونية. وقالت "نحن الشعب اإليراني والمقاومة اإليرانية سنطيح النظام 

ونستعيد إيران". وأضافت "سنبني إيران حرة )...( وسنقيم جمهورية 

 ديموقراطية وعلمانية وغير نووية".

اشترك في نشرتنا اإلخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا 

 في صندوق بريدك

وتابعت مريم رجوي "اليوم كل شيء يشير إلى أن الحكم الديكتاتوري 

الديني في طريقه للسقوط"، معتبرة أن "االنتفاضة الملتهبة في تشرين 

طاحة في قلب مدن ( أظهرت )...( أن هناك قوة لإل2019الثاني/نوفمبر )

 إيران".

وأضافت أن هذه التظاهرات جرت بفعل العقوبات وسياسة "الضغوط 

 القصوى" إلدارة الرئيس دونالد ترامب.

تشرين الثاني/نوفمبر فور  15وكانت احتجاجات اندلعت في إيران في 

اإلعالن عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود، في أوج أزمة اقتصادية وطالت 

 دينة.حوالى مئة م



وتقول واشنطن إن قمع التظاهرات أسفر عن سقوط أكثر من ألف قتيل، 

قتيل. من جهتها قالت  300بينما يتحدث خبراء األمم المتحدة عن أكثر من 

 شخصا قتلوا. 230طهران إن 

وأكدك مريم رجوي أن "الكلمة األخيرة هي أنه ال يوجد حلول لدى الماللي 

 ونظامهم محكوم بالسقوط بأكمله".

 -"سجن داخلي"  -

في إيران،  19-في خطابها، أشادت رجوي "بالضحايا األبرياء" لوباء كوفيد

ألف شخص على األقل في  72مؤكدة أنه أسفر "حتى هذا اليوم عن وفاة 

 إيران". ووصفت إدارة السلطات اإليرانية لألزمة ب"الكارثية".

 

مصابا  561ا وألف 264من جهتها، أعلنت السلطات اإليرانية أنها أحصت 

شخصا. ويتسارع انتشار المرض في إيران  13410بالفيروس توفي منهم 

 الدولة األكثر تضررا بالوباء في الشرق األوسط.

وتحدث النائب الفرنسي فيليب غوسالن )الجمهوريون، يمين( خالل 

 التجمع، معتبرا أن إيران "أصبحت سجنا داخليا".

اني المحامي الشخصي للرئيس األميركي دونالد من جهته، ألقى رودي جولي

ترامب ورئيس بلدية نيويورك السابق، الذي انضم إلى التجمع عبر تطبيق 

 "زوم"، خطابا هجوميا.

وشارك في هذا التجمع أيضا النائب البريطاني ماثيو أوفورد ووزيرة 

 الخارجية البولندية السابقة آنا فوتيغا.

حاضرون باسم زوجها مسعود رجوي وخالل كلمة مريم رجوي هتف ال

الذي كان زعيم الحركة المعارضة لفترة طويلة لكنه لم يظهر علنا منذ 

 عقود. ولم تؤكد المنظمة وفاته يوما.

وهتف أنصاره "مسعود رجوي زعيمنا وسنحقق انتصارنا"، لترد مريم 

 سويس إنفو [ . -رجوي "سنحقق انتصارنا".



 ة مسؤولين غربيين في مؤتمر المعارضة] انتقادات إيرانية غاضبة لمشارك

 رئيس الوزراء السلوفيني« اتهامات»طهران احتجت على 

 مـ 2021يوليو  12 -هـ  1442ذو الحجة  2 -االثنين 

 [15567الشرق األوسط : رقم العدد ] 

ألف سجين  30يزور نصبا  تذكاريا  إلعدام « مجاهدين خلق»عضو من 

في بلدة مانزا األلبانية أول « 3 أشرف»داخل معسكر  1988سياسي في 

 من أمس )أ.ف.ب(

 «الشرق األوسط»طهران :  –لندن 

المعارضة »أثار حضور شخصيات سياسية غربية في المؤتمر السنوي لـ

)مجاهدي خلق( انتقادات غاضبة من السلطات في طهران، « اإليرانية

نشا، واحتجت إيران أمس على مشاركة رئيس الوزراء السلوفيني يانيس يا

المعارضة، معتبرة أن االتهامات التي « مجاهدي خلق»في مؤتمر منظمة 

هها إلى طهران في مجال حقوق اإلنسان  ، وفق ما أفادت «ال أساس لها»وج 

 وزارة الخارجية.

وأعلنت الخارجية اإليرانية، في بيان، استدعاء السفيرة السلوفينية في 

غير المقبول والخارج عن  احتجاجا  على التصرف»طهران كريستينا رادي 

مجاهدي »ليانشا، من خالل مشاركته في اجتماع « األعراف الدبلوماسية

 عبر اإلنترنت.« خلق

وأضافت أنها أبلغت رادي التي تتولى بالدها الرئاسة الدورية لالتحاد 

احتجاج إيران الشديد على »األوروبي اعتبارا  من مطلع يوليو )تموز( 

التي ال أساس لها والتي أثيرت ضد الجمهورية اإلجراءات واالتهامات 

 «.اإلسالمية اإليرانية

في اجتماع لزمرة إرهابية »ورأت الخارجية اإليرانية أن مشاركة يانشا 

ومنبوذة من قبل الشعب اإليراني والتصريحات المنافية للواقع والسخيفة 



 لهذا المسؤول السلوفيني تتعارض مع األعراف الدبلوماسية والطبيعة

 ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.«السائدة للعالقات الثنائية، ومدانة أيضا  

أيام، تحت  3السبت أعماله لـ« المقاومة اإليرانية»وبدأ المؤتمر السنوي لـ

، بمشاركة شخصيات سياسية أوروبية وأميركية. «إيران الحرة»عنوان 

 روكسل.ورافق المؤتمر تنظيم تجمعات احتجاجية في برلين ولندن وب

الشعب اإليراني يستحق »وقال يانشا، في كلمة عبر الفيديو، إن 

الديمقراطية، والحرية، واحترام حقوق اإلنسان، ويجب أن ينال دعما  قويا  

محاسبة النظام اإليراني على انتهاكه »، داعيا  إلى «من المجتمع الدولي

التي  1988عاما  على إعدامات  33، مشيرا  إلى مضي «لحقوق اإلنسان

في المائة من ضحاياها من أنصارها.  90أن « مجاهدي خلق»تقول منظمة 

إن انتخاب رئيسي « هيومن رايتس ووتش»وقالت منظمتا العفو الدولية و

كان بمثابة ضربة لحقوق اإلنسان، ودعتا إلى التحقيق معه حول دوره فيما 

السجناء وصفته المنظمتان وواشنطن بإعدامات خارج نطاق القضاء آلالف 

 السياسيين.

ألفا . وتتراوح أعداد  30وتقول الجماعة المعارضة إن عدد المعدومين يبلغ 

آالف من السجناء السياسيين.  7آالف إلى  3منظمات حقوق اإلنسان بين 

، رئيسي بأنه «مجاهدي خلق»وفي كلمتها، اتهمت مريم رجوي زعيمة 

 «.1988مذبحة »عن « التابع»المسؤول 

من « مطالب تحقيق العدالة»ول السلوفيني دعمه أيضا  لـوأبدى المسؤ

ودعا «. 1988ألف سجين سياسي قضوا في مجزرة عام  30عائالت »

على عمليات اإلعدام هذه، وقال: « تسليط الضوء»يانشا األمم المتحدة إلى 

تحقيق لجنة األمم المتحدة له أهمية حاسمة لتسليط الضوء على مذبحة عام »

.. وال سيما أن الرئيس اإليراني المقبل )إبراهيم رئيسي( المروعة. 1988

متهم بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية من قبل منظمة العفو الدولية لدوره في 

 «.هذه المجزرة



وسلط المؤتمر الضوء بشكل خاص على دور الرئيس اإليراني المنتخب، 

 4التي ضمت « لجنة الموت»إبراهيم رئيسي الذي كان مسؤوال  في 

 سؤولين كبار في القضاء اإليراني وأشرف على تنفيذ اإلعدامات.م

وفي خطاب عبر اإلنترنت، ندد وزير الخارجية األميركي السابق، مايك 

إليذاء »بومبيو برئيسي، وقال إن المرشد اإليراني علي خامنئي اختاره 

نيابة عن المؤسسة « وترويع )المواطنين( واالستمرار في السرقة والنهب

في »ية الحاكمة، مشددا  على أن االنتخابات الرئاسية اإليرانية شهدت الدين

هذه مسرحية مكشوفة »وأضاف: «. الحقيقة مقاطعة، والنظام يعرف ذلك

 «.للعالم كله

ه  وكان المتحدث باسم الخارجية اإليرانية، سعيد خطيب زادة، قد وج 

لمؤتمر. ونقلت انتقادات الذعة للدول الغربية التي شارك ممثلون عنها في ا

، كتب فيها إن «تويتر»جزءا  من تغريدة نشرها المتحدث على « رويترز»

ومنهم بومبيو، باعوا أنفسهم بثمن بخس « ساسة غربيين مأجورين»

لمسرح تستضيفه أوروبا، وتنظمه مجموعة إرهابية أياديها ملطخة »

 «.بالدماء، أي دها )الرئيس العراقي الراحل( صدام حسين في السابق

التعطش الشديد للدوالرات »، كتب المتحدث أن «رويترز»وبحسب 

 «.والهوس بمعاداة إيران يقودان النفاق الغربي المشين

أشهر من إدانة الدبلوماسي اإليراني  5ويأتي مؤتمر المعارضة هذ العام بعد 

عاما ، لتدبير مخطط الهجوم الذي كان يستهدف  20أسد هللا أسدي بالسجن 

، وأحبط بعد 2018في ضواحي باريس، صيف « ي خلقمجاهد»مؤتمر 

 دول أوروبية. 4تعاون مخابراتي بين 

وأثار هذا الملف الذي يجمع بين اإلرهاب والتجسس، توترا  دبلوماسيا  بين 

الشرق  –طهران وكثير من العواصم األوروبية، بما في ذلك باريس. 

 األوسط [

 

 الفصل السابع : 



 المنظمة : مجموعة من األخبار عن تلك

 األخبار منظمه مجاهدی خلق

 ٣از  ٢الصفحة 

عضوا من زمرة المجاهدين مطلوبون  ۵۵مسؤول في الشرطة العراقية:  

 لالنتربول

2009 August 03 

 منبع: وکاله مهر لالنباء

من عناصر زمرة المجاهدين  55أكد مسؤول في الشرطة العراقية ان 

نتربول. وأفادت وكالة مهر لالنباء االرهابيين، مطلوبون للشرطة الدولية اال

نقال عن موقع راديو دجلة ان قائد شرطة ديالى اللواء الركن عبد الحسين 

عنصرا من اعضاء زمرة المجاهدين االرهابية  55الشمري قال ان نحو 

التي تتخذ من معسكر اشرف قرب ناحية العظيم شمال بعقوبة مركز 

 ة الدولية االنتربول.محافظة ديالى مقرا لها، مطلوبون للشرط

 الحکومه العراقيه تؤکد علي طرد زمره المجاهدين االرهابيه من اراضيها

2009 July 29 

 منبع: ارنا

اکدت الحکومه العراقيه بانها تطالب بطرد اعضاء زمره المجاهدين 

االرهابيه من االراضي العراقيه. واضاف المتحدث باسم الحکومه العراقيه 

بان بغداد تسعي لوضع خطه مناسبه بمساعده  علي الدباغ في بيان

المنظمات والدول االخري لطرد اعضاء زمره المجاهدين االرهابيه من 

العراق. واضاف علي الدباغ بان الحکومه العراقيه ستتولي قريبا مسووليه 

 االمن داخل معسکر اشرف

 محافظ ديالى ينفي استخدام العنف ضد عناصر منظمة خلق

2009 July 29 



 بع: وکاله براثامن

نفى محافظ ديالى عبد الناصر محمد المهداوي أن تكون القوات العراقية قد 

استخدمت العنف في دخولها معسكر أشرف الذي يقطنه عناصر تابعة 

لمنظمة "مجاهدي خلق" اإليرانية بديالى. وأكد المهداوي في حديث مع 

ى المعسكر السماح "راديو سوا" أن قوة أمنية حكومية طلبت من القائمين عل

لهم بالدخول إلنشاء مركز للشرطة، لكنهم فوجئوا بمظاهرة تمنعهم من 

 الدخول،

 منظمة مجاهدي خلق اإلرهابية

2009 July 27 

 منبع: هابيلييان

سقوط نظام صدام حسين أثر علی مصير منظمة مجاهدي خلق التي مصنفة 

متحالفة مع في قائمة المنظمات اإلرهابية. منظمة مجاهدي خلق کانت 

النظام العراقي و تتلقي الدعم منه. هذه المنظمة ساعدت صدام في قمع 

المعارضة داخل العراق و تحولت إلی جهاز األمن الداخلي للنظام العراقي. 

جيش التحرير الوطني هو الجناح العسکري لما يسمی المجلس الوطني 

 للمقاومة االيرانية.

 لتلفزيون صالح المطلكمنظمة خلق االيرانية تتبرع بأموال 

2009 July 11 

 منبع: موقع الجوار

كشفت مصادر عليمة عن دعم مالي تقدمه منظمة خلق االيرانية الى رئيس 

الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح مطلك. ونقلت تلك المصادر ان 

ألف  18منظمة خلق المعارضة للنظام االيراني تبرعت مؤخرا  بمبلغ 

ونية يشرف عليها صالح المطلك. وقامت المنظمة بإهداء دوالر لقناة تلفزي

هذه األموال ألشخاص يعملون في هذا التلفزيون ويبثون الدعايات المضادة 

للجمهورية االسالمية في ايران، وخصصت أمواال  ثابتة الولئك الذين 



يعبرون عن رغبتهم في الكتابة ضد ايران.ويعتبر صالح المطلك من ابرز 

راقية المدافعة عن وجود منظمة خلق االيرانية على الشخصيات الع

االراضي العراقية ، على الرغم من المعارضة الشديدة من جانب الحكومة 

والبرلمان العراقيين بالوجود غير المرغوب فيه لهذه المنظمة على 

 االراضي العراقية.

رئيس المخابرات السعودية يلتقي رجوي ويبحث فتح مكتب لمنظمة خلق 

 هابيةاالر

2009 July 08 

 منبع: وکاله براثا

واضافت المصادر، بأن رجوي وعددا من قيادات المنظمة الذين غادروا 

العراق الى األردن مؤخرا كيما ينتقلوا الى عواصم أوروبية منحتهم اللجوء 

السياسي، التقوا بعدد من مسؤولي أجهزة إستخبارات عربية وأجنبية، بينهم 

المخابرات المصرية والسعودية فضال  عن  رجال من الموساد، ومن

األردنية واألميركية والفرنسية.بأن الرياض تعيش حالة من )اإلنتشاء( 

بسبب ما اعتبرته )الهزيمة اإليرانية في لبنان( و)انشقاق النظام اإليراني 

على نفسه بعيد اإلنتخابات األخيرة(، وهي تعتقد بأن النظام اإليراني في 

من الالزم تشديد الهجوم عليه، واغتنام الفرصة إلسقاطه. حالة تراجع وأن 

يتواءم هذا التحليل، مع تصريحات بايدن، نائب أوباما، فيما يتعلق بإطالق 

 يد اسرائيل لمهاجمة المنشآت النووية

 تقرير من علي رضواني: التعذيب في سجون رجوي

2009 July 04 

 منبع: هابيلييان

لسابق في منظ مة مجاهدي خلق إلی تقرير من: علي رضواني العضو ا

الصليب األحمر العالمي والمنظ مات المدافعة عن حقوق اإلنسان إن من 

واجبي أن أتقدم بالشکر الجزيل إلی جميع المواطنين األعزاء الذين ساهموا 

في إرسال المساعدات المالية والتوجيهات التي أدخلت الدفء في قلبي 



.وال شك بأن دعم المواطنين « عذيبالت»فاستطعت إعادة طباعة کتاب 

األعزاء يجعلني أکثر شوقا في المستقبل لکي أبذل جهودا  أکثر من أجل 

فضح ممارسات الفرقة الرجوية. علی أمل أن أکون قد قدمت خدمة للشعب 

في قيامي بفضح الوجه الحقيقي لمنظ مة تعمل ضد الشعب . إنني يا سيدي 

أنا أکتب إليك من ذلك الظالل الدامس قادم من أرض الحيوانات الوحشية و

عسی أن تجلسوا في النور للقضاء . لقد انقضی اليوم وال تعلم ما يشهده يوم 

غد من الممارسات الدموية في مراکز التعذيب في المجلس الوطني للمقاومة 

 للسيد مسعود رجوي في العراق ؟

 الشرطة العراقية تحاصر معسكر منظمة خلق االرهابية

2009 June 06 

 منبع: شباب العراق

قالت منظمة خلق االرهابية المعارضة إن قوات الرد السريع في الشرطة 

العراقية فرضت منذ صباح الجمعة حظرا على دخول البضائع واألشخاص 

إلى معسكر "أشرف" الذي يضم ثالثة آالف من عناصرها في محافظة 

العراقية تنوي جعل  ديالى بشمال شرق العاصمة العراقية بغداد.إن السلطات

وجود جماعة مجاهدي خلق في معسكر أشرف ال يمكن تحمله. يشار إلى 

أن الحكومة العراقية أعلنت عزمها إغالق معسكر منظمة مجاهدي خلق 

 اإليرانية،

 ريغي يقر بوجود تنسيق بينه وبين زمرة المجاهدين

2009 June 03 

 منبع: وکاله مهر لالنباء

يم ما يسمى بمجموعة جند هللا اإلرهابية بوجود أقر عبد المالك ريغي زع

تنسيق بينه وبين زمرة المجاهدين اإلرهابية.أن زعيم ما يسمى بمجموعة 

جند هللا االرهابية التي ارتكبت مؤخرا عددا من االعتداءات االرهابية اآلثمة 

في مدينة زاهدان , أقر أنه يتسلم مساعدات من زمرة المجاهدين اإلرهابية . 

ف ريغي في تصريح أمس الثالثاء لهذه الشبكة التلفزيونية االمريكية , وأضا



قائال "انها )زمرة المجاهدين ( قدمت لنا دعما استخباراتيا جيدا , وقد 

 زودتنا بمعلومات كثيرة حول نشاطات الحكومة االيرانية ".

 مجارات الغرب لمجاهدی خلق االرهابيه خطوه عقيمه اثبتت االيام فشلها

2009 May 18 

 منبع: ارنا

خاطب المتحدث باسم الخارجيه االيرانيه حسن قشقاوي اليوم مويدي 

االرهابيين المناوئين للجمهوريه االسالميه االيرانيه في الدول الغربيه وقال 

ان زمره المجاهدی خلق ورقو اکد قشقاوي اليوم االثنين في موءتمره 

ن نواب البرلمان الصحافي االسبوعي في تعليقه علي مبادره عدد م

البريطاني و االتحاد االوروبي في ارسال رساله الي الرئيس االمريکي 

باراک اوباما يطالبون من خاللها شطب زمره المجاهدين االرهابيه من 

قائمه المنظمات االرهابيه , اکد بان محاوله الغرب في استغالل هذه الزمره 

موسفه . ه خاسره ال تقدم اي  االرهابيه لن تجدي نفعا واصفا المبادره بانها

 خدمه للذين يحاولون استغاللها .

 رشاو ى منظمة خلق االيرانية لممثل أوباما

2009 April 26 

 منبع: موقع الجوار

ذکرت مصادر وثيقة الصلة بمنظمة مجاهدي خلق االيرانية انه تم تقديم 

قد ماليين دوالر کرشوه لممثل أوباما فی الشرق األوسط. و  8أکثر من 

تسربت هذه األنباء من جلسة سرية عقدتها الکادرات القيادية فی منظمة 

 8خلق االرهابية حيث إدعی بعض أعضاء هذه المنظمة انه قدم مبلغ 

ماليين دوالر ألحد المقربين من ممثل أوباما فی الشرق األوسط "جورج 

ميتشل".أعلن المتحدث بشکل قاطع: أن اسم منظمة خلق مازال فی قائمة 

لمنظمات االرهابية و انه سيبقی علی هذه الحال مدة الخمسة األعوام ا

 القادمة.



 منظمةخلق اإليرانية ترشو سياسيين عراقيين للدفاع عن بقائهافي العراق

2009 March 30 

 منبع: جريده الموءتمر

كشف مستشار األمن الوطني موفق الربيعي عن تقارير استخبارية تشير 

يرانية المعارضة برشوة بعض السياسيين العراقيين إلى قيام منظمة خلق اإل

من أجل الدفاع عن موقف المنظمة ووجودها على األراضي العراقية. جاء 

ذلك خالل مؤتمر صحافي عقده الربيعي عقب لقائه المرجع الشيعي آية هللا 

علي السيستاني في النجف، قال فيه: "هناك تقارير استخبارية ذات قيمة 

ة وصلتنا، قسم منها يرقى إلى مستوى تجريم بعض عالية ومصداقي

العناصر، مؤداها أن منظمة خلق اإلرهابية تقدمت برشاوى إلى بعض 

السياسيين وبعض الجهات السياسية العراقية من أجل التأثير على مواقفهم و 

من أجل الدفاع عن وجود المنظمة وبقائها في العراق، أعتقد ان سماحة 

 فاصيل بهذا الشأن".السيد غير معني بالت

وزير الدفاع العراقي يعتبر نشاطات زمره المجاهدين في العراق غير 

 شرعيه

2008 September 13 

 منبع: ارنا

ات الحكومه العراقيه في تسلم قاعده زمره المجاهدين من وبخصوص اجراء

القوات االمريكيه قال العبيدي ان تقارير موثقه لدينا تشير الي ان زمره 

ين لديها نشاطات غير شرعيه في العراق. واضاف العبيدي ان المجاهد

تسليم مقر المجاهدين للحكومه العراقيه هو جزء من بسط سياده الحكومه 

اي مقر او العراقيه. واكد وزير الدفاع العراقي علي ضروره ان اليبقي

 قاعده عسكريه في العراق خارج سلطه الحكومه العراقيه.

 هم من المنفصلين االيرانيين لمصير مجهولامريكا تحتفظ بمن تحمي

2008 May 04 



 (NPRمنبع: االذاعه االمريکيه العامه)

الزالت قيادة منظمة خلق تحكم السيطرة على مقر اشرف ونحن ليس لدينا 

اي اختيار غير البقاء ، كنا تحت الضغوط النفسية والجسدية ، الواليات 

محون لمنظمة خلق بتخويف المتحدة لم تعمل شيئا داخل اشرف بل هم يس

افرادها . السيدة سلطاني كارل: كانت منظمة خلق وحتى االحتالل 

االمريكي تنفذ هجمات في الجهة االخرى من الحدود ضد الحكومة في 

طهران كما ساعدت المنظمة صدام حسين ايضا باستهداف اعدائه في داخل 

عداء السابقين الذين العراق ، الحكومة العراقية الجديدة شكلت من اولئك اال

ليست لديهم اية مودة اتجاه منظمة خلق ، بعد االحتالل االمريكي جرد 

الجنود االمريكان افراد المنظمة اسلحتهم ووضعوا نقاط للتفتيش حول المقر 

 لحمايتهم مقابل انتقام العراقيين منهم .

 ترجمة رسالة كيوان رادبين الى مؤسسة اسرة سحر

2008 April 06 

 موسسه اسره سحرمنبع: 

وعند سؤالي في اي وقت يردون علي  بانه وخالل مرور الوقت سافهم 

الموضوع بصورة اكثر وضوحا ، على كل حال ال اريد االطالة في 

الموضوع ماعانيته هناك، اريد القول وبجملة واحدة ان كل مايجري هناك 

 اريد ان ماهو اال كابوس مخيف اليمكن تصوره اال الذين تواجدوا هناك . ال

احيي تلك الذكريات مرة اخرى ، عند االستخدام رأيت كيف تعاملوا مع 

شاب )تعذيبه نفسيا( بحيث قد تغير وجهه واصبح وجه رجل عجوز خالل 

شهرين وكان ذلك بسبب رفضه للعقائد التي كانت تملى عليه وبقي هناك 

 معي يعاني االالم )لقد بينت ذلك وبالتفصيل في اللقاءات التي اجريت

 انتفاضة شعبية في ديالى لمواجهة اإلرهاب

2007 October 24 

 منبع: صوت العراق



وجود منظمة مجاهدي خلق حيث سخرت إمكاناتها المادية والعسكرية و 

االستخباراتية في خدمة االرهاب. تغاضي القوات االمريكية عن جرائم 

لحة وذلك اإلرهاب نتيجة اتفاق غير مباشر بينهم وبين المجموعات المس

بعدم ضرب القوات االمريكية مقابل عدم التعرض لها. دعم المادي الكبير 

من دول الجوار العربي للمنظمات اإلرهابية. هروب قيادات القاعدة من 

 مناطق االنبار بعد طردها من قبل عشائر صحوة االنبار

 اعتقال مويد مجاهدی خلق بين عناصر القاعدة

2007 October 09 

 ق االوسطمنبع: الشر

 23وحسب بيان للجيش االميركي فان قوة عراقية اميركية خاصة اعتقلت 

عنصرا من القاعدة في العراق.واضاف ان المعلومات تؤكد ان القوة 

استهدفت اجتماعا لقيادة القاعدة في العراق بهدف انتخاب امير لمنطقتهم، 

مواجهات بدال من اميرهم السابق صباح عبد الرحمن عبوش، الذي قتل في 

مع قوات التحالف. وأكد مصدر في البرلمان العراقي ان النائب المعتقل هو 

نايف جاسم محمد، عضو جبهة التوافق. كما اعلن الجيش االميركي ان 

القوات العراقية واالميركية اعتقلت رجال يعتقد انه تلقى مائة مليون دوالر 

دعما لتنفيذ « ابييناالره»من متعاطفين مع تنظيم القاعدة لتسليمها الى 

 عملياتهم االرهابية.

 Englishفارسی :: عربی ::  

اخبار ::  مقاالت :: معرض الصور :: مواقع مرتبطه ::اتصل بنا :: من   

 نحن 

 

 اخبار    

 کل من يلتحق بنا في العراق 

 يعتبر عضوا في مؤسسة اسرة سحر 



------------------------------------------- 

 

 االمريكية :  السفارة

 ال توجد أي نية بنشر قوات امريكية في معسكر اشرف

 بغداد / البينة الجديدة

  

 م2009ايلول//15( الثالثاء 901السنة الثالثة العدد )

 

نفت السفارة االمريكية في بغداد االنباء حول نية الواليات المتحدة نشر  

في  قواتها في معسكر اشرف الخاص باعضاء منظمة مجاهدي خلق

العراق.وقال الناطق الرسمي لسفارة الواليات المتحدة األمريكية في بغداد 

فيليب فراين في بيان تلقت وكالة الصحافة المستقلة ) إيبا ( نسخة منه اليوم 

االثنين "قام عدد من وسائل اإلعالم مؤخرا  بنشر خبر خاطيء يتناول نية 

أشرف".واضاف الواليات المتحدة لنشر قوات أمريكية في معسكر 

"ولتصحيح هذا الخبر نود األيضاح بأن سفير الواليات المتحدة في العراق، 

كريستوفر هيل، لم يتحدث عن أية حاجة لتواجد القوات األمريكية في 

معسكر أشرف. وبالعودة إلفادة السفير أمام الكونغرس األمريكي في 

ة الواليات األسبوع الماضي، والمتوفرة على الموقع األلكتروني لسفار

المتحدة يمكن التأكد من عدم تطرق السفير لموضوع تواجد قوات أمريكية 

في المعسكر".وأكد فراين على ان موقف الواليات المتحدة تجاه هذه المسألة 

واضح، "فالعراق هو بلد ذو سيادة ولديه الحق في نقل سكان معسكر أشرف 

م الحكومة العراقية الى أي موقع آخر في البالد".وتوقع فراين " ألتزا

بمعاملة سكان المعسكر بشكل إنساني وعدم نقلهم الى أي بلد آخر ضد 

إرادتهم". معربا عن أمله " أن تتمكن الحكومة العراقية وسكان معسكر 

أشرف من مناقشة األمر بشكل مباشر والتوصل الى حل سلمي حيال هذا 

نية لمعسكر اشرف الموضوع".يذكر ان الحكومة العراقية تولت المهام االم



من القوات االمريكية استنادا الى االتفاقية االمنية بين العراق والواليات 

المتحدة ،فيما اثار الموضوع ازمة بعد اعالن رغبة الحكومة العراقية ابعاد 

 عناصر مجاهدي خلق عن العراق.

 

------------------------------------------- 

 

يا تعلن دعمها للحكومة الخراج منظمة احزاب عراقية في بريطان ١٠

 مجاهدي خلق من العراق

  

http://www.alkadhum.org/alfurat/news/pages/news.php?

nid=2998 

 

http://alforattv.net/?show=news&action=article&id=402

71 

 

http://www.baghdadtimes.net/Arabic/print.php?sid=5045

1 

 

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=160

861 

 

 المرصد العراقی

 



 هـ ١٤٣٠-شعبان -٢٢الخميس   ١٣/٠٨/٢٠٠٩ 

  

احزاب عراقية الى دعم جهود الحكومة العراقية في  ١٠دعا بيان وقعه 

 اخراج منظمة مجاهدي خلق من العراق 

  

 وذلك لما قامت به من دور اجرامي بالمشاركة في قمع االنتفاضة الشعبانية

 وغيرها من الجرائم واليكم نص البيان 

 

 

 بيان

 

 لجنة تنسيق األحزاب والقوى السياسية العراقية الوطنية في بريطانيا

 

في نهاية شهر تموز من العام الجاري قامت قوة من الجيش والقوات 

المسلحة العراقية في محاولة للدخول الى مخيم أشرف في محافظة ديالى 

ره أرض عراقية ، تتمركز فيه قوة أجنبية عسكرية والسيطرة عليه ، بأعتبا

لمجاهدي خلق األيرانية المعارضة للنظام  في الجمهورية األيرانية 

األسالمية ، والتي تمركزت في العراق منذ العهد الصدامي المباد ، حيث 

قامت بدور أجرامي بالمشاركة في قمع إنتفاضة قوى شعبنا الوطنية بعد 

ويت ، أضافة الى إستمرارها بهذا الدور بعد سقوط غزو الجارة دولة الك

 .  2003النظام البائد في 

 



إن ما حصل من مواجهات عسكرية أثناء هذه العملية جائت بعد فشل 

المفاوضات مع عناصر هذه الحركة في دخول القوات العراقية إلى هذا 

شنطن المخيم سلميا ، وهذا يندرج ضمن أطار األتفاق الموقع بين بغداد ووا

بشأن تسليم السلطات للعراقيين . ما أدى بالنتيجة الى سقوط ضحايا غير 

 قليلة من قتلى وجرحى ومن الجانبين . 

 

 

إننا ممثلي األحزاب والقوى السياسية العراقية الوطنية في بريطانيا نؤكد 

على دعمنا لحكومتنا الوطنية بالعمل على إخراج هذه العناصر من العراق 

عايير حقوق األنسان وتوفير الحماية والرعاية الكاملة ألفراد واأللتزام بم

المخيم وأسرهم بموجب أتفاقية جنيف الرابعة ، والتعامل معهم  بطريقة 

أنسانية وفقا للقوانين الدولية المعتمدة ، كما صرحت بذلك الجهات العراقية 

آلمنة ، الرسمية . وأننا على ثقة تامة بحل هذه المشكلة بالطرق السلمية وا

 والتي ستعكس فيه الوجه الحضاري واألنساني لشعبنا العراقي . 

   

 الموقعون : 

 

 المجلس األعلى األسالمي العراقي  – 1

 

 الحزب الديمقراطي الكردستاني  – 2

 

 الحزب الشيوعي العراقي  – 3

 



 التحالف الوطني الديمقراطي  – 4

 

 األتحاد الوطني الكردستاني  – 5

 

 دعوة األسالمية حركة ال – 6

 

 الحزب الشيوعي الكردستاني  – 7

 

 منظمة الكرد الفيليين األحرار  – 8

 

 الحركة الديمقراطية اآلشوري  – 9

 

 الحزب األسالمي العراقي  – 10

------------------------------------------- 

 

تظاهرة في محافظة ديالى للمطالبة بأخراج منظمة مجاهدي خلق من 

 العراق

http://al-iraqnews.net/new/mhafadat/28192.html 

 

 واع/ مكتب ديالى /ع.م 

 



10/8/2009     

 

تظاهر عدد من المواطنين من اهالي محافظة  ديالى  للمطالبة باخراج   

 منظمة مجاهدي خلق من العراق.

 

وقال احد المتظاهرين لمراسل) وكالة انباء االعالم العراقي/واع( اننا" اذ 

بأخراج جماعات الننا على يقين بأن لهم يد في االعمال االرهابية نطالب 

المسلحة في المحافظة، باالضافة الى كونهم كانوا اليد اليمنى  للنظام  

السابق ولهم الدور الكبير  في اشعال الفتنة  الطائفية  بين ابناء العراق 

 المحبين لبعضم.

 

مركز محافظة ديالى  هذا وطاف المتظاهرين قضاء الخالص وسط بعقوبة

حاملين الفتات تطالب فيها رئيس الوزراء نوري المالكي باخراج تلك 

 المنظمة من العراق. 

 

------------------------------------------- 

 

 العراق لن يمنح حق اللجوء السياسي لعناصر "مجاهدي خلق"

04/08/2009  

 

http://www.alhurra.com/NewsArticleDetails.aspx?ID=20

29106 

 



 شيروان الوائلي

 

أكد شروان الوائلي وزير الدولة لشؤون األمن الوطني أن الحكومة العراقية 

لن تمنح عناصر منظمة "مجاهدي خلق" حق اللجوء السياسي على 

عنصرا من المطلوبين للقضاء اإليراني بتهم  56أراضيها، بما في ذلك 

 تصل عقوبتها إلى اإلعدام.

 

ي في تصريح لرويترز إن الحكومة لن تتسامح مع أي مجموعة وقال الوائل

تخلق مشاكل لبلدانها األصلية، مؤكدا أن عدد المطلوبين للقضاء من 

وأن الباقين لن يواجهوا أية متاعب في حال  56عناصر المنظمة ال يتجاوز 

 رجوعهم إلى إيران.

------------------------------------------- 

 

  

 

 لعراقية تسيطر بالكامل على معسكر اشرف القوات ا

 

 مؤسسة اسرة سحر

 

 م2009تموز 30بغداد _ 

 

بناءا على ما ورد في تقارير وسائل االعالم العالمية فان القوات الحكومية 

العراقية قد دخلت معسكر اشرف )مقر منظمة خلق االيرانية( القريب من 



لقد وضع نظام صدام مدينة الخالص شمال بغداد واحكمت سيطرتها عليه. 

حسين هذا المعسكر تحت تصرف منظمة خلق بعنوان مقرا لفعاليات زمرة 

 رجوي االرهابية ضد الشعبين االيراني والعراقي . 

 

وبهذا الخصوص اعلن السيد علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة 

العراقية ان القوات الحكومية العراقية قد دخلت معسكر اشرف دون 

مها القوة ، إال ان منظمة خلق قد وصفت عمليات القوات العراقية استخدا

 هذه بالقاسية جدا وادعت وقوع عدد من ساكني المعسكر بين قتيل وجريح. 

 

ووفقا للتقارير الواصلة فان الحكومة العراقية قد بذلت جهودا خالل 

السنوات االخيرة للسيطرة على هذا المعسكر الذي هو جزءا من االراضي 

عراقية اال ان منظمة خلق حالت دون ذلك حيث اتخذت من افرادها ال

وحسب اوامر قيادتها درعا بشريا ليكون مانعا من استعادة الحكومة العراقية 

 سيادتها على اراضيها حتى استنفذ صبرها ودخلت المعسكر . 

 

من جانبها اعلنت منظمة خلق ان على القوات االمريكية تحمل مسؤولية 

ر اشرف وفقا لمعاهدة جنيف بخصوص الالجئين نظرا لوقوع حماية معسك

العراق تحت االحتالل االمريكي ، هذا في وقت لم يعد العراق تحت 

االحتالل االمريكي منذ تولي حكومته الجديدة السلطة التي من حقها بسط 

 سيادتها على جميع االراضي العراقية بعنوان حكومة مستقلة . 

 

من الدخول الى المعسكر هو افتتاح مركزا  للشرطة هدف الحكومة العراقية 

ينظم االمن داخل معسكر اشرف )"مدينة اشرف" حسب تسمية منظمة 

خلق( هذا يعني وبطبيعة الحال ارتباط سكان المعسكر من اسرى زمرة 

رجوي مع العالم الخارجي ويبدو ان منظمة خلق ال تريد تحقق ذلك باي 

ين تعرضوا لعمليات غسل االدمغة ، حيث ثمن كان وحتى بقتل افرادها الذ



استخدمت المنظمة افرادها كدرع بشري لمنع دخول القوات العراقية الى 

 داخل المعسكر لالبقاء على عزلتهم . 

 

مؤسسة اسحرة في العراق وضمن تأييدها على عدم ارسال ساكني المعسكر 

كومة عنوة الى اي مكان يتعرضون فيه للخطر ) وهذا ما تعهدت به الح

العراقية مرارا ( ترحب بتواجد الجيش العراقي في معسكر اشرف وتعتبره 

نقطة تحول في موضوع المعسكر وليكون مانعا من حدوث اية كارثة 

انسانية من قبل الزمرة ، المؤسسة وضمن اعتقادها بان موضوع اشرف هو 

موضوعا عراقيا بحتا ويعود الحكم فيه من قبل حكومة هذا البلد تطالب 

المجتمع الدولي وخصوصا الدول الغربية باال تنظر لموضوع معسكر 

اشرف على انه موضوعا سياسيا بل ان تنظر اليه على انه موضوعا انسانيا 

ورعاية لحقوق االنسان ومد يد العون للحكومة العراقية لمنع حدوث اية 

 كارثة انسانية وحل الموضوع. 

 

الزمن وهم في عزلة عن العالم ان ساكني اشرف ومنذ ما يقارب عقدين من 

وما يدور فيه لذا فان فسح المجال لهم واعطائهم الحرية العادة ارتباطهم 

بالعالم وتوفير وسائل االتصاالت لهم واهم من كل ذلك توفير امكانية 

االرتباط مع ذويهم سيفتح ابوابا جديدة في حياتهم ويمكنهم من تعيين 

 مصيرهم بانفسهم بكل حرية . 

 

قيادة منظمة خلق ادراك ان ظروف العراق قد تغييرت وان تعويلهم على 

على عودة ذيول النظام السابق لم يعد ذو نفع وعليهم عدم التمسك باسر 

هؤالء االفراد وتركهم في سبيل حالهم لتقرير مصيرهم بانفسهم، يبدو ان 

منظمة خلق تواجه معضلة استراتيجية واخذ اعضائها بالتذمر، ان االصرار 

على االحتفاط بمعسكر اشرف بصورته السابقة لن يسدي نفعا في حل هذه 

المعضلة مطلقا ، وما على قيادة منظمة خلق اال التخلي عن اساليبها 



االرهابية والمضي مع شعب االيراني في مسيرته من اجل نيل الحرية 

 وتحقق العدالة االجتماعية.  

 

------------------------------------------- 

 

 الوضع في مخيم العراق الجديد مستقر تماما  

 

30-7-2009  

 

  http://www.nmc.gov.iq/pnews/2009/7/30_02.htm 

 

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية بأن الوضع في مخيم العراق  

الجديد )أشرف سابقا ( قد إستقر تماما  وتم تجهيز المرافق الخدمية بما 

 مخيم من مؤونة ومواد طبية وخدمات.يحتاجه أفراد ال

 

وأضاف الناطق بأن الحكومة العراقية تعيد تأكيدها على أنها ستستمر 

بالتعامل اإلنساني وإحترام كل القوانين والمعايير المعمول بها في العالقة 

مع سكان المخيم وتدعوهم إلحترام القوانين العراقية وسلطة الدولة 

 التي تتوالها. والمسؤولية األمنية الحصرية

 

وطلب الناطق من قادة منظمة خلق أن يتجنبوا تحريض السكان على 

إستخدام العنف أو دفعهم لمواجهة القوات الحكومية العراقية التي ستستخدم 



كل سلطاتها القانونية والدستورية لبسط سلطة الدولة وممارستها بكل حزم 

 بوجه مثيري الشغب.

 

راقية تؤكد مرة أخرى بأنها لن تجبر أي من وأكد الناطق بأن الحكومة الع

أفراد المخيم على مغادرة العراق وتدعو المجتمع الدولي للتعاون إليجاد 

وطن بديل لهم غير العراق وأن الحكومة العراقية طلبت من الدول التي 

منحت بعض  منهم اللجوء ويحملون جنسيتها، التعاون لتسهيل إنتقالهم اليها 

 طوعيا  

 

------------------------------------------- 

 اكتشاف مقبرة جماعية في معسكر اشرف التابع لمنظمة خلق

 

  2009آب  2 -األحد  

2009  /8  /1  

 

http://www.alalam.ir/newspage.asp?newsid=1111701200

90802014919 

تم الكشف عن مقبرة جماعية تضم رفات ضحايا الغزو العراقي للكويت عام 

وتسعمائة وواحد وتسعين في معسكر اشرف التابع لمنظمة خلق الف 

 االرهابية شرق العراق. 

في هذه االثناء، عـبـر سكان محافظة ديالى عن ارتياحـهم لدعوة القوات 

 العراقية عناصر المنظمة مغادرة العراق خالل شهر.



الى ذلك توالت ردود الفعل العراقية المرحبة باخضاع معسكر العراق 

يد "اشرف" سابقا، للسيادة العراقية وطالبت فعاليات مختلفة بطرد الجد

 جماعة خلق االرهابية من االراضي العراقية.

وفي تصريح خاص لقناة العالم االخبارية السبت، قال عالم الدين العراقي 

اسعد الحلفي: "ان )جماعة خلق( هي جماعة ارهابية حيث قتلت االالف من 

ان االنتفاضة الشعبانية، داعيا الى طرد افراد هذه ابناء الشعب العراقي اب

 الجماعة من االراضي العراقية.

وفي تصريح مماثل لقناة العالم االخبارية، ثمن االمين العام لمؤسسة 

المنتظر الثقافية الشيخ حطاب العبادي خطوة اخضاع المعسكر للسيادة 

اذهما قرارا حاسما الوطنية، مشيدا بقرار الحكومة العراقية والبرلمان التخ

 في هذا الصدد. 

وفي السياق، اعلن احد المواطنين العراقيين في تصريح لمراسلنا عن 

ترحيبه بخطوة حكومة بالده فرض سيطرتها على المعسكر الذي ياوي 

 جماعة خلق، واصفا هذه الجماعة باالرهابية.

يا كما اكد مواطن اخر لمراسلنا، ان جماعة خلق هي جماعة ارهابية داع

 الى طردها الى خارج البلد.

 

الى ذلك، اشار مواطن عراقي في تصريح مماثل لمراسل قناة العالم، الى 

ان جماعة خلق تتسم بذات الصفات الخبيثة التي اتسم بها اتباع النظام 

الصدامي المقبور من حب لسفك دماء االبرياء، مذكرا بما فعله هؤالء من 

 . 1991عام  جرائم ابان االنتفاضة الشعبانية

 

كما وصف مواطن عراقي اخر هذه الجماعة باالرهابية الرتكابها جرائم 

بشعبة بحق ابناء الشعب العراقي وخاصة اثناء االنتفاضة الشعبانية، 

باالضافة الى مساندتها االرهابيين في السنين الالحقة كما صرح بذلك هذا 

 المواطن لمراسل قناة العالم االخبارية. 



 

مماثل لقناة العالم االخبارية، اكد مواطن اخر، ان الشعب  وفي تصريح

العراقي عانى كثيرا من جماعة خلق االرهابية لمساندتها النظام الصدامي 

البغيض، واليزال يعاني منها لحد هذه اللحظة داعيا الى طردها نهائيا الى 

 خارج حدود الوطن.

 

------------------------------------------- 

 

حلقة السابعة من لقاء مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطاني العضو ال

 المنفصلة عن مجلس قيادة منظمة خلق حول العمل االنتحاري

 

 كارثة انسانية؛ االنتحار الجماعي )حرقا( دفاعا عن معسكر اشرف

 

اسرة سحر: السيدة سلطاني نود ان يكون الحديث في هذه الحلقة عما 

تهديدات )حسب ادعائها( التي تعطي الحجة لظهور  تواجهه المنظمة من

ردود افعال تؤدي لالنتحار، يعني االسباب واالحتماالت التي على اساس 

حدوثها تسمح المنظمة الفرادها في معسكر اشرف باالنتحار، هل لذلك 

 واقعا على االرض ام انه مجرد اعالم وشحن االجواء؟

 

الموضوع من عدة جهات احداهما السيدة بتول سلطاني: يمكن الحديث عن 

تلك الخلفيات العينية وامكانية تكرارها مرة ثانية ومن جهة اخرى اعداد 

االفراد واالحتفاظ بهم حتى اليصدر منهم اي رد فعل تلقائيا لذا يجب 

اشغالهم والهائهم في مختلف الظروف مع ايجاد حالة الطاعة وتنمية روح 

عينية لهذه العوامل هو وسعة معسكر  التضحية فيهم. ومايذكرون من اسباب



اشرف وتخلله لنقاط عمياء كثيرة لذا فهناك احتمال النفوذ الى داخله )احد 

اهداف هذا االحتمال قد يكون هو االستعداد لالنتحار( ثم يعللون اسباب هذا 

النفوذ الختطاف اعضاء مجلس القيادة واستغاللهم كرهائن او لقتلهم اي 

ختطاف وقتل اعضاء مجلس القيادة وفي الواقع هذه يتحدثون عن سببين ا

االحتماالت هي لتعيين شكل وكيفية المواجهة انتحار فردي )حرقا(  او 

 انتحار جماعي.

 

اسرة سحر: هل ان هذه الفرضيات تقوم على اسس مادية ام بنيت على 

 الهوى ؟ 

 

القسم السيدة بتول سلطاني: بالتاكيد ان قسما منها اعتمد عينات واقعية و

االخر منها بني على تخيالتهم فمثال بعد جمع اقراص السيانيد عادوا 

ووزعوها مرة اخرى ولم يبينوا سبب ذلك بل اوكلوه الى المستقبل وبعد 

مرور فترة من الزمن علمنا بان احد االفراد قد هرب من معسكر اشرف 

 الذي يشرف عليه االمريكان وادلى بمعلومات عن سجون TIPFالى مجمع 

المنظمة في معسكر اشرف بضمنها المكان الذي نقيم فيه لذا وفي ليلة دخل 

االمريكان المعسكر للبحث عن السجن ثم علمنا بان ذلك هو بسبب تلك 

المعلومات التي وصلت لالمريكان، وعلى اساس هذه الفرضية بامكانية 

مواجهة التهديدات وزعت المنظمة اقراص السيانيد مرة اخرى لذا فان 

 يع هذه االستعدادات تقوم على اساس مثل هذه المعلومات. جم

 

اسرة سحر: بمعنى ان اي سبب للدخول الى المعسكر يعد خطرا وتهديدا 

 برأي المنظمة ويكون االنتحار طريقا لمواجهته. 

 

السيدة بتول سلطاني: نعم هكذا بالضبط، وكمثال على ذلك هو مايطرح من 

المنظمة من معسكر اشرف والعراق، حدوث كارثة انسانية حال اخراج 



عندما يقولون كارثة انسانية فان مايقصدوه معلوما بشكل كامل اي انهم 

يقصدون نوعا من االنتحار الذي يعتمد على الحرق الجماعي حتى يصل 

بهم االمر بسحب كل من اليقبل بذلك من افرادهم وحرقه ويظهرون بانه قد 

ن كارثة انسانية يجب ان تكون له ابعاد انتحر، الن ما اكد عليه رجوي بعنوا

ومساحة واسعة وهذا ما اليمكن من تحققه اال بمثل هذا العمل الجماعي وإن 

 كان هناك من متمرد فيفرض عليه بالقوة.  

 

ان ما اذكره قد عرض وبشكل واضح وشفاف  ضمن تعاليم وضوابط 

ري الذي مجلس القيادة وبعنوان دعم انساني وهو نفس موضوع الدرع البش

م وبعنوان يجب الدفاع عن  2006ابلغ فيه جميع االفراد فردا فردا عام 

معسكر اشرف واالحتفاظ به حتى لو كلفنا حياتنا باي ثمن كان قتل شخص 

وحتى االنتحار الجماعي وقد طرحوا آنذاك موضوع ترحيلهم من المعسكر 

طرح  وما الذي عليهم ان يفعلوه وهذا ما سأله رجوي انذاك ثم تبعه

موضوع الدرع البشري ثم طرح موضوع ما الذي يجب عمله فيما لو وقع 

معسكر اشرف بيد الشرطة او القوات العراقية النه وكما تعلم ان بين 

العراقيين والمنظمة حقد دفين ومن اسبابه العالقة القريبة بين المنظمة 

وصدام الن المنظمة كانت تمثل جيش صدام حيث اشتراكها في قمع 

رضي صدام وتواجدها في اي مكان عندما كان يحتاجها صدام ولهذا معا

كان على المنظمة ان تستعد لجميع الظروف، وهكذا اخذوا باعداد البرامج 

والخطط المستقبلية لكافة االحتماالت بضمنها وقوع معسكر اشرف بيد 

 الحكومة العراقية الجديدة النهم يعلمون انه من بعد لن تكون هناك حماية من

قبل صدام لذا طرح هذا السؤال: انه وفي هذه االجواء كيف يمكن المحافظة 

على معسكر اشرف؟ وقد اطلقوا على تلك المرحلة عنوان الهرم التشكيالتي 

 للمحافظة على معسكر اشرف. 

 

وكان البند االول من برنامج الهرم التشكيالتي هو حماية مجلس القيادة الن 

لمحوري والرئيسي لرجوي اي ان المحافظة مجلس القيادة هو الموضوع ا



على معسكر اشرف تقوم على اساس المحافظة على اعضاء مجلس القيادة، 

هنا ومثلما تشاهدون ان كل شيء نظم وارتكز على مفصل استراتيجية 

رجوي يعني ان مجلس القيادة وجميع االحتماالت وما يعده رجوي كلها 

 ترتبط بهذا التشكيل .

 

وبصورة استراتيجية فان رجوي يعتقد بامكانية االحتفاظ  اسرة سحر: اذن

باشرف عن طريق هذه الوسيلة )العمل االنتحاري( والدرع البشر، ما مدى 

امكانية هذه الوسيلة باستخدامها االنتحار الجماعي لتحقيق مثل هذا الدفاع 

 بصورة عملية ؟

 

لمنظمة من السيدة بتول سلطاني: حسنا من اجل معرفة ما مدى امكانية ا

تحقيق ادعائها يجب الرجوع الى نماذج من حوادث قد وقعت سابقا فعند 

اعتقال مريم رجوي في باريس اثبتت المنظمة مدى التزامها وقدرتها 

وعنادها بهذه االعمال، الى هنا تمكنت المنظمة من تشخيص افرادها الذين 

االمام تحتاجهم او التحتاجهم في حركتها لدفع عجلة التشكيالت نحو 

واقناعهم بما تريد بل وحتى الفرض عليهم ذلك، اذن ما يتعلق بحرية عمل 

الفرد في انظمتها الداخلية اليمكن ان تكون اية مقاومة اتجاه ماتريده 

المنظمة وترغب به اال اذا تمكن الفرد من االنفصال عنها والهروب والذي 

عداد برنامج كان من امرا صعبا وال يمكن له التوفيق اال من خالل ا

وتخطيط و ...الخ مثلما عملت انا، علما بانه وفي الوقت الحاضر لم يعد 

)اغلق( ولم يعد االفراد يرون منفذا  TIPFهناك امكانية الذهاب الى  

للهروب والخالص بعد كما انه لم يكن مثل هذه االمكانية في عهد صدام 

تياز مرشح ايضا وان كانت فهي صعبة جدا ومكلفة حيث كان عليهم اج

)فلتر( المنظمة ثم ايداعهم سجن ابوغريب واماكن اخرى حتى يمكنهم 

االنفصال عن المنظمة لهذا السبب اقول ليس لالفراد من سبيل اال القبول 

بهذه االوضاع أأكد مرة اخرى ان الموضوع الذي اشرت اليه في سؤالك 

رة بارادة حول ما النسبة المئوية لحدوث كارثة انسانية فهو يرتبط مباش



المنظمة ورغباتها واال فان تنفيذ ذلك او االمتناع عنه فهو ال يرتبط بارادة 

 االفراد مطلقا . 

 

اسرة سحر: اذن وحسب وجهة نظرك انه وفي حالة اي انتقال الى مكان 

اخر او اخراجهم من العراق علينا بمشاهدة تنفيذ مثل هذا العمل )االنتحار 

 الجماعي(؟

 

 اني: بالتأكيد . السيدة بتول سلط

 

اسرة سحر: حسنا بخصوص موضوع الدرع البشري والكارثة االنسانية 

ماهي الدالالت والموضوعات الواضحة في المنظمة التي تدل على وقوع 

 مثل هذه الحوادث ؟ 

 

حزيران )اعتقال  17السيدة بتول سلطاني: انظر نحن ومن خالل حوادث 

فرنسية( قد شهدنا كتابة رسائل مريم رجوي في باريس من قبل الشرطة ال

كثيرة اعلن اصحابها استعدادهم لالنتحار ثم راينا فيما بعد اتخاذ ذلك 

كمعيار ومالك لتشخيص من هم الذين قدموا طلبا بذلك عن سواهم ، آنذاك 

كنت انا من ضمن الذين لم يكتبوا طلب باالنتحار اال انه وفيما بعد فقد رأيت 

فراد الذين تحت مسؤوليتي من منهم قد كتب طلبا انهم يطالبوني بمعرفة اال

بالتطوع لذا فقد كتبت طلبي بالتطوع خجال واضطرارا الني رأيت ان كل 

من لم يقدم طلبا التطوع باالنتحار يحمل على محمل عدم الوفاء والوالء 

للمنظمة رغم كثرة هذه الطلبات اال ان المنظمة كانت تؤكد على االلتزام 

وعدم التصرف الذاتي مؤكدين انهم اليريدون هدر حتى  بتعاليم المنظمة

قطرة دم واحدة بغير امر من المنظمة والتنسيق معها ، قالوا ال يمكن القيام 

بهذا العمل بشكل تلقائي اال اذا حددنا هدفه وامرنا به يتضح من ذلك ان 

 حزيران لم تكن اال من اجل مكسب سياسي .  17جميع حوادث االنتحار في 



 

ل هذا الموضوع فقد دار بيني وبين مجكان بارسائي نقاشا  حيث قلت وحو

لها لقد طلبت التطوع باالنتحار واريد الذهاب الحراق نفسي امام مقر 

كاوياني امام االمريكان )ابتغيت من ذلك معرفة رد فعلها( فذهبت بي 

واخذت تتحدث معي فترة ساعتين من الزمن وقالت ان عملك هذا وفي هذا 

ن لم يعود علينا بشيئ من النفع إن رايت صديقة او ندى حسني يفعلن  المكا

ذلك هناك الن فيه مكسبا سياسيا، اما ان فعلت ذلك هنا فلن يكون ذا اهمية 

اال اننا فقدنا عضوا من مجلس القيادة، واعلمي انه سوف لم يسمع حتى 

دولي  مراسال واحدا في الخالص بعملك هذا فكيف تريدين تبديله الى مكسب

، نحن نريد االستفادة من ذلك سياسيا ، ان ما يحصل في فرنسا وانكلترا ما 

 هو اال لمكسب اعالمي .

 

وخالصة ما تقصده ان االنتحار )حرقا( في مقر اشرف بالعراق وحتى امام 

مرأى االمريكان لم يعود علينا بالنتيجة التي نتوخاها لذا فاننا نرى 

مكان ، وعلى هذا االساس )مثل هذه الضرورة لهذا العمل في هذا ال

النماذج( وفي مقطع حساس مثل اعتقال مريم اقول ان المنظمة لديها 

االمكانية واالستعداد بارتكاب مثل هذا القتل الجماعي وكما اشرت انه وفي 

تلك الفترة قد قدم الكثير من االفراد طلباتهم معلنين استعدادهم للقيام بهذا 

، والمنظمة تحتفظ بهذه الطلبات ويمكنها االكتفاء العمل في اي وقت ومكان

بهذه الوثائق وبتلك الرغبات التي اظهرها االفراد من خالل حادثة اعتقال 

 مريم بعنوان دليل على اثباتها بتنفيذ هذا العمل .        

 

------------------------------------------- 

 

ع السيدة بتول سلطاني العضو الحلقة السادسة من لقاء مؤسسة اسرة سحر م

 المنفصلة عن مجلس قيادة منظمة خلق حول العمل االنتحاري 



 

 العمليات االنتحارية وخطوطها الحمراء بين الكالم والعمل 

 

اسرة سحر: السيدة سلطاني ان امكن ان تتحدث لنا عن مصاديق 

 وموضوعات المعلومات السرية وماهي انواعها ؟ 

حسنا؛ ان احد اهم هذه المعلومات هو ما يتعلق باماكن السيدة بتول سلطاني: 

تواجد االعضاء في مقرات باريس واشرف، اي مجموعة المعلومات 

)صغيرة كانت ام كبيرة( التي تخص هذين المكانين وسائر اماكن اقامة 

القيادة مثال مقرات بارسيان، حنيف او اي مكان اخر سوف اتكلم عنها 

ة من حيث موقعها الجغرافي، انظمة بشكل منفصل ان سنحت الفرص

حمايتها من الخارج والداخل َمْن يتواجد فيها وماهي المقررات االمنية التي 

تحكمها، َمْن الذي يتردد عليها وضوابط ذلك، كيفية تردد قيادة المنظمة على 

هذه االماكن ومقرراتها، خارطة ابنيتها وكيفية تقسيمها من الداخل، َمْن 

وفي اي قسم منها، كيفية التنقل بين هذه االماكن، ماهي انظمة  الذي يقيم فيها

واساليب الدفاع عن هذه االماكن عند مواجهة الخطر وعلى اي شيء 

اعتمدت على القوى االنسانية فقط ام على انظمة السيطرة النقطية او 

االلكترونيتة ام وسائل اخرى، اصول تبديل انظمة الحماية االنسانية، اوقات 

ج التبديل، ماهي واجبات ومهمات هذه االماكن او مثال مااالختالف وبرام

بين معسكر باريس ومعسكر اشرف، ماهي االنظمة االمنية بشأن مراجعة 

اوفيرسوراواز )مكان اقامة مريم رجوي في باريس( مداخله وكيفية 

السيطرة فيها، من المسموح له بالدخول وكيفية التفتيش فيه، َمْن هم لهم 

ية للسماح لالخرين بالدخول اليه، هويات الدخول والخروج َمْن الصالح

الذي يصدرها وكيفية تدقيقها، مجموعة هذه المعلومات حول مقرات 

المنظمة في فرنسا والعراق وخصوصا االماكن التي تتردد عليها القيادة هي 

 من ضمن المعلومات السرية.

 



ه الفرد الذي يدخل هذه حسنا؛ االن وبشكل دقيق ماالذي يمكن ان يحصل علي

المقرات وماهي المقررات والضوابط التي يخضع لها، ان الفرد وبشكل 

 غير ارادي قد دخل منطقة الحذر )الخط االحمر( والمعلومات السرية .

 

اسرة سحر: السيدة سلطاني ان امكن التحدث عن هذا الموضوع في 

مل االنتحاري الحلقات القادمة، اما االن اريد الحديث حول موضوع الع

بكافة انواعه الذي يخل ف اثارا وكلفة باهضة، فنوعه الهجومي شئنا ام ابينا 

ينتهي بتقديم ) الموجودين في المكان من افراد ابرياء( ضحايا جراء العمل 

فمثال عندما اغتالت المنظمة ائمة الجمعة بطريقة انتحارية فقد شاهدنا بشكل 

نوا في امكان الحادث، اريد معرفة عملي مقتل عدد من االبرياء ممن كا

ماهو تحليل وموقف المنظمة بهذا الخصوص اي ماهي العوامل التي يتوقف 

عليها تنفيذ او ايقاف هذه العمليات َمْن له صالحية ذلك، الى اين تصل 

حدودها ) خطوطها الحمراء( وان التوجد مثل هذه الحدود ما هي تبريرات 

 المنظمة لهذه االعمال ؟

 

ة بتول سلطاني: يمكن الحديث عن الموضوع من عدة جوانب، اوال السيد

يجب النظر للمنظمة ولرجوي بشكل اخص من خالل كالمه ونظريته، 

ماالخطوط الحمراء التي رسمها من اجل تنفيذ هذه العمليات، ثانيا يجب 

النظر عمليا ماالشيء الممكن اجرائه ويمكن العمل به ومامدى تطابقه مع 

، ثالثا يجب مالحظة ماهو موقف قيادة المنظمة اتجاه احداث من هذا الكالم 

المفروض اال تحدث ال انها وقعت بصورة عملية، في حالة وقوع مثل هذه 

 الحوادث ماهو تعامل رجوي مع المتخلفين. 

 

فهم هذا السؤال وابعاده يرتبط بمعرفة هذه المحاور، ان قائد المنظمة هو 

خطوط الحمراء وتعيين مصاديقها وعلى جميع الوحيد الذي يمكنه تعريف ال

االفراد في جميع المستويات التشكيالتية االلتزام بها واليمكن الي احد اثناء 



العمليات ان يتجاوز الخطوط الحمراء التي رسمها رجوي، المجموعة التي 

ترسل بمهمة تعلم ان تنفيذ العمليات هو المرجح على اي شيء اخر الن هذه 

 بمثابة شريان الحياة للمنظمة.   العمليات هي 

 

االن لنرى ماهو الخط االحمر الذي رسمه رجوي من خالل كالمه ثم لنراه 

من خالل العمل وفي النهاية لنرى كيف يتعامل رجوي مع المتخلف وينظم 

العالقة معه، على مايبدو ان مايقصده رجوي من تحديده للخطوط الحمراء 

لذين ليس لهم اي دور في العمليات ويشمل هي حماية ارواح واموال اولئك ا

عامة الناس، عدم تدمير طرق التردد واالماكن العامة هذه هي الخطوط 

الحمراء لهذه العمليات حسب زعم رجوي ، هذه هي الخطوط الحمراء اال 

ان الطرافة هنا يجب ان تعلم انه اليمكن الي احد ان يتوقف عن تنفيذ 

ه الخطوط الحمراء، الشخص الوحيد الذي العمليات بسبب انه سيتجاوز هذ

يمكنه ان يوقف العمليات هو مسعود رجوي فقط، انه كيف وباية آلية يمكن 

مراعاة الخطوط الحمراء اثناء العمليات في وقت يكون رجوي هو 

المسؤول الوحيد عن ايقاف العمليات لهي من ضمن خزعبالت هذا 

، علما بانه يمكن القول الموضوع والتي يجب ان يجيب عليها رجوي فقط 

ان االبرياء هم جزءا ال يتجزأ من ذات بعض من هذه العمليات بشكل ما، 

فمثال عندما ارسلت مجموعة الى ايران الغتيال اسدهللا الالجوردي في 

سوق طهران فمن الطبيعي اليمكن التغاضي عن دور المارة في هذه 

يرة اي الهروب من المكان العمليات، اثناء تنفيذها وما بعده والمرحلة االخ

فان للناس دورا محوريا ورئيسيا، دورا واسعا و على كل حال رادعا ، من 

يتواجد في المكان وفي جميع المراحل من الممكن ان يتدخل ولو بشكل غير 

ارادي في الموضوع، انت اذا اردت الهروب وواجهت وقوف الناس لمنعك 

يهم، او عندما تريد اطالق من الهروب عندها تضطر التصويب نحوهم ورم

النار على الهدف فبالتأكيد هناك افرادا حوله مما يجعلهم يشكلون مانعا ففي 

هذه الحالة اما ان تنصرف عن تنفيذ العملية وفي افضل حال تهرب وتعود 

او ان تنفذ العملية بتلك الخسائر متجاوزا الخطوط الحمراء، وان كان البد 

ر بتجاوز هذه الموانع وازالتها من طريقك، وان تنفذ العملية عندها تضط



اذن فان جزءا من هذه التكاليف هي في ذات العمليات ورجوي على علم 

بهذه الحقائق مسبقا حيث انه يعلم جيدا ان االمر ليس بهذه الصورة بان 

تذهب مجموعته الى متجر السيد االجوردي وتغتاله ثم يخرجون من الموقع 

هذه الوضعية يمكن اعتبارها من العمليات  بسالم ويعودون الى مقرهم

االنتحارية ومنفذها يعلم انه ليس من المقرر ان يعود لذا فمن الطبيعي في 

هذه الحالة يتجاوز الخطوط الحمراء بكل سهولة، في القسم االول قد يجره 

هروبه من مكان الحادث الى المحاسبة والمؤاخذة عند اصطدامه مع االفراد 

لعنصر المنفذ يأتي وهو يحمل فكرة ان الناس قد يكون سعداء العاديين، ان ا

بتنفيذ هذه العملية وبذلك سياعدوه على الهروب لذا فان مصيره سيرتبط 

بتجاوزه الخطوط الحمراء ولو بشكل جزئي، طبعا المنظمة تقوم باغرس 

هذا االحتمال )يعني فكرة تقديم المساعدة للعنصر المنفذ من قبل الناس( في 

ن عواملها وبالشكل التالي يقولون له: كن مطمئنا والتبالي يمكنك اذها

التعويل على الناس فيما بعد تنفيذ العملية بل يمكنك االعتماد عليهم حتى في 

تنفيذ العملية حسنا العنصر المنفذ يمكن ان يكون بهذه الذهنية ولو نسبيا 

ن العملية وعلى هذا االساس ينظم ويرتب تصرفه وتعامله اما عندما تكو

انتحارية فال يكون مهما بالنسبة له فيما اذا تجاوز الخطوط الحمراء ام لم 

يتجاوزها بل المهم هو تنفيذ العملية لذا فان مقدار الخسائر يكون اكثر بكثير 

، علما بانه يعلم ليس عليه بتقديم مبررات لذا فان طرح موضوع الخطوط 

نتحارية في نوعها الهجومي غير الحمراء في هذا النوع من العمليات اي اال

موضوعية، يبقى ذلك القسم االول وهو ان المجموعة والعنصر المنفذ عند 

 نجاحه في تنفيذ العملية عليه العودة الى مقره . 

 

عندما يضع رجوي مسألة اغتيال الالجوردي وغيره صياد شيرازي مثال 

عمليات وبدون امامه على الطاولة فهو يعلم بان ذلك هو جزءا من خطة ال

ارتكاب هذه الجرائم وقتل الناس اليمكن للعملية ان  تنفذ ومهما راوغ حول 

هذه االصول والخطوط الحمراء بشكل شفوي وكالمي اال ان ذلك اليغير 

شيئا الن هذه الخسائر االنسانية هي في ذات العمليات ولهذا مثال عندما يريد 

عددا من  الناس اليمكنه اتخاذ اي العنصر تنفيذ العملية ويحتمل انه قد يقتل 



اجراء اخر الن شخصا اخرا على بعد عدة االف من الكيلومترات قد اتخذ 

القرار وما هو اال منفذا لهذه العملية لذا اليمكن له والي سبب من 

االنصراف عن تنفيذ العملية اما كيف يمكن لرجوي ان يعطي الضمان بعدم 

قت يمكنه ان يجعل ذلك عمليا لهو تجاوز الخطوط الحمراء وفي نفس الو

تناقض او يمكننا القول انه كذب محض حول اصل المحدوديات في هذا 

النوع من العمليات وتحديد شيء باسم خط احمر، وللبرهنة على هذا 

االدعاء علينا التأمل قليال بردود فعله حول تجاوز الخطوط الحمراء عندها 

مية تجاوز الخطوط الحمراء عن يمكن الخروج بالنتيجة لنرى حقيقة مااه

عدمه بشكل عملي بالنسبة  لرجوي ومامدى تحمله للمسؤولية وهذا من 

 خدع االطفال المضحكة التي اتخذها رجوي اساسا في عمله .

 

االن لنرى ماهي ردود فعل التشكيالت او رد فعل رجوي شخصيا امام 

حال يقل تواجد تجاوز هذه الخطوط الحمراء في عملية ما ، هنا وبطبيعة ال

العناصر المنفذة فاما قد قتلوا او قد القى القبض عليهم او حتى قد رجعوا 

سالمين اال انهم ليسوا المعنيين بالمؤاخذة بسبب تجاوز الخطوط الحمراء 

من قبل رجوي بل المعني هو مسؤول العمليات، فيأخذ رجوي بمحاسبته 

همة، ابتداءا هو يعلم ان بانه لماذا قد قتل عدد من الناس خالل تنفيذ الم

مسؤولية ذلك التجاوز يقع على عاتقه ثم على عاتق مسؤول العمليات 

بالدرجة الثانية اال انه يرمي بها على عاتق مسؤول العمليات ويبدأ بتوبيخه 

على انه غير الئق وغير كفوء ويوجه له من هذه االتهامات وعلى مستوى 

يعلمون بان رجوي على علم بهذه الكالم فقط وينتهي كل شيء الن الجميع 

االمور واليمكنه مؤاخذة االخرين اال انه بهذه االساليب يتخلص من 

مسؤولية هذه االعمال، ان جميع ما ذكرته يعود لسبب انكشاف االمر ولم 

يعد االمكان بكتمانه واال انه في كثير من هذه الحاالت فان موفقية ونجاح 

ة للمنظمة مما يستدعي قبول تلك التجاوزات العمليات لها اهمية بالغة بالنسب

 ونسيانها وفي بعض منها ليس هناك مجاال لذكرها . 

------------------------------------------- 



الحلقة الخامسة من لقاء مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطاني العضو 

 المنفصلة عن مجلس قيادة منظمة خلق حول العمل االنتحاري 

 

 تحار؛ العمل المثالي لحماية المعلومات االن

 

اسرة سحر: السيدة سلطاني نود ان تحدثينا قليال عن عملية االنتحار الدفاعي 

، حيث يلزم االفراد باالنتحار والقضاء على انفسهم لمجرد امتالكهم 

للمعلومات السرية ، اوال ما هي تلك المعلومات وماهي موضوعاتها وماهي 

 االفراد التي يجب عليهم االنتحار بها في حينها؟  آلية ووسائل هؤالء

 

السيدة بتول سلطاني: بصورة عامة يمكن تقسيم ذلك على قسمين احدهما 

عند التنقل من نقطة الى اخرى وهذا كما كان يحدث في العراق حين 

المشاركة وحضور االجتماعات المختلفة فمثال عندما نريد الذهاب من 

لقيادة في العراق والحال نفسه عندما نروم معسكر اشرف الى مقرات ا

السفر من العراق الى فرنسا واوربا او التنقل لضرورة في اوربا ففي جميع 

هذه الحاالت كان علينا االلتزام بالتدابير االمنية وخصوصا تلك التي تتعلق 

بحماية المعلومات لما لها من اهمية بالغة ، القسم الثاني هو امكانية تعرضنا 

م من الخارج اثناء تواجدنا في مكان استقرارننا فمثال عندما كنا في لهجو

معسكر اشرف وماجرى من حوادث منها مجيء االمريكان الى المنطقة 

عندها اصبح للموضوع اهميته  قد يكون التعرض الشرف من قبل 

االمريكان هو من اجل التفتيش او الي سبب اخر كاالطالع او من قبل 

المهم ان مكان تواجدنا قد تعرض وبصورة ما لخطر من القوات العراقية 

الخارج او حتى عند الشك والظن بذهاب واياب شخصين بشكل عادي 

وطبيعي جدا والذي قد ينجر الى االعتقال ويسبب حدوث مشاكل فيما بعد 

ايلول االرهابية حيث التشدد 11وكمثال على ذلك هو ما حدث بعد هجمات 



هاب مما ادى الى صعوبات كثيرة في تنقل من قبل شرطة مكافحة االر

 اعضاء المنظمة في اوربا .

 

هذه هي الحاالت العامة التي يجب فيها على عضو التشكيالت ان يتلف 

المعلومات ويتخلص منها كخطوة اولى ثم عليه باالنتحار بمجرد شعوره 

الخطر وسأقدم االن توضيحا حول الموضوع وعوامله بصورة اكثر؛ فمثال 

اعضاء مجلس القيادة المتواجدين في معسكر اشرف اجتماعات  لحضور

القيادة في مقر بارسيان )مكان اقامة مسعود رجوي في العراق قبل احتالله 

م ، تظهر البساطة  2001من قبل االمريكان( كان ذلك وبشكل دقيق عام 

والسهولة على هذا التنقل اال انه في الحقيقة يخضع الصول وتدابير امنية 

ير اليها فيما بعد، الموضوع هو كيفية اتالف الوثائق عند الشعور سأش

بالخطر كان على كل فرد ان تكون لديه خطة جاهزة التالف المعلومات 

فيقوم ضابط عمليات من تلك المنطقة اوال  بفحص )تدقيق( الخطة لكل 

شخص اي ان هناك مسؤوال عاما ثم هناك ايضا مسؤوال اخرا لتدقيق امنية 

مات لكل مجموعة من االفراد في ذلك الوقت وبخصوص المثال المعلو

المذكور كان محسن نيكنامي هو المسؤول وضابط تدقيق واتالف حيث كان 

ضابط للعمليات وهو تحت امرتي لقد سألني حول خطتي التالف 

المعلومات بالشكل التالي: االن وانت تذهبين لحضور اجتماع القيادة في 

ك التالف المعلومات، انا وحسب التعليمات التي مقر بارسيان ماهي خطت

تلقيتها من المسؤولين كنت على علم انه يجب علي  عند مواجهة اي خطر 

 استخدام علبة الكحول )االيثانول( التي كنت احملها معي . 

 

هذا وكنت قد تلقيت مسبقا التوجيهات بخصوص عالمات وضع االضطرار 

عيارات نارية او االحساس بالمراقبة والشعور بالخطر فمثال سماع اطالق 

والمتابعة والمحاصرة او حدوث اصطدام مصن ع مشكوك فيه او حاالت 

غير متوقعة اخرى يحتمل وجود خطر فيها فكان علي  في حالة ظهور اي 

من تلك االحتماالت ان اتلف الوثائق التي كانت بحوزتي وكذلك وثائق 



اب وذهاب )تنقل( اعضاء مجلس اعضاء مجلس القيادة االخرين ، كيفية اي

القيادة فهو موضوعا اخرا بحد ذاته فمثال لم يكن بصورة ان ينقل الجميع في 

سيارة كبيرة تسعهم وعلى مرحلة واحدة ال بل يقسمون الى مجاميع  صغيرة 

ترسل كل منها في سيارة على حدة فمثال تأخذ السيارة االولى حركتها 

السيارة الثانية ويكون الفاصل الزمني فيما بالسير نحو المقصد ثم يأتي دور 

بينهما وكحد اقل هو زمان حركة السيارة االولى وحتى وصولها المكان 

المقصود وهو يخضع لضوابط وقيود خاصة احدهما ما ذكرته )تسلسل 

الحركة( او مثال التأكد من سالمة الطريق ثم الحركة وقد يطول الفاصل 

اعتين في بعض االحيان رغم ذلك كان الزمني بين حركة سيارتين الى س

 يجب االلتزام بالضوابط بشكل دقيق هذه هي الصورة التي تتم فيها الحركة .

 

الموضوع االخر هو الضوابط الخاصة التي تحكم هذه المجموعات ، يعيين 

مسؤوال لكل سيارة مهمته تدمير السيارة بشكل كامل اضافة الى ذلك يعيين 

نهم مسؤوال عن ثالثة افراد من المتواجدين في افراد اخرين ليكون كل م

السيارة ليتخلص من وثائقهم فهو يعلم بمكان الوثائق اي يعلم بكيفية اخفاء 

الوثائق من قبل االفراد الذين هم تحت امرته لكي يذهب وبصورة مباشرة 

التالف الوثائق عند شعوره بان من تحت امرته قد واجه الخطر او حدث له 

الى كل هذا التقسيم كان على كل منا وعند احساسنا الخطر  شيء باالضافة

االسراع باتالف وثائق من يجلس الى جانبنا ايضا بواسطة علبة الكحول 

التي كنا نحملها معنا ، كان التأكيد دائما انه يجب عليكم وفي اول فرصة 

العمل على اتالف هذه الوثائق ثم االنتحار يمكن القول اتالف هذه الوثائق 

 قدم على انتحارنا . ي

 

بعد هذا التوضيح عن حماية هذه الوثائق والمعلومات قد يتبادر هذا السؤال 

ماالذي تحويه هذه الوثائق والمعلومات بحيث تنال هذه االهمية ومامدى 

اهمية العلم بها من قبل االخرين تجدر االشارة الى ان هذه المعلومات 

مون ذلك الكتاب المعروف والوثائق ليس لها اي عالقة بمحتوى ومض



لمجلس القيادة الذي اشرت اليه في حلقة سابقة الن ذلك اليمكن كتابة اي 

شيء منه بل كان يوزع علينا في االجتماع وما علينا اال قراءته وحفظه 

بسرعة في االجتماع واليسمح الحد بكتابة اي شيء عنه )مالحظة، 

ووثائق سرية ليس له خالصة، ...( اذن ذلك الكتاب وبعنوان معلومات 

محال من االعراب حيث قد ادخرنا كل معلوماته في ذاكرتنا ومن الصعب 

على االخرين الوصول اليه اذن لماذا كل هذه الحماية والحصار االمني؟ كل 

ذلك بسبب دفاتر المالحظات الشخصية لكل فرد التي يحملها معه والتي ال 

ة وقد تحتوي على تحتوي اال على اقل مايمكن من معلومات شخصي

مالحظات لالحداث اليومية )مالحظة صغيرة عن موضوع عمل، اشارة 

الى تاريخ معيين )للتذكرة( او حتى كتابة آية قرانية او اي شئ اخر ضمن 

هذه الحدود( فمثال اني قد وقعت على شيء ما واالن جئت وكتبت مالحظة 

جملة  تخصه )تاريخه وموضوعه( او مثال شاركت في اجتماع وكتبت

مختصرة عنه علما بان اخراج مثل هذه المالحظات من اجتماع يعتبر 

جريمة وتجاوزا لذا فقد كانت تعرض جميع دفاتر و لوازم االفراد الشخصية 

للتفتيش عند الخروج واتذكر ان كيتي هي المسؤولة عن هذا العمل احيانا 

السرية  نتمكن من اخراج مالحظة او اكثر من االجتماع ليس فيها شيء من

بمفهومها الخاص مطلقا ونحتفظ بها في دفاترنا هذا كل ما في االمر اما 

المعلومات السرية فطرق انتقالها تختلف بصورة كلية ونحن ال نعلم عنها 

 شيء  لم يكن نقلها عن طريق السيارات او بصورة عادية. 

 

القضاء اسرة سحر: في الحقيقة ان جميع هذه التدابير االمنية والتي تنتهي ب

 على الفرد واتالف ما يحمل من معلومات هي بسبب هذه الدفاتر الشخصية؟

 

السيدة بتول سلطاني: نعم هي كذلك، كل ما في هذه الدفاتر قد يكون وكحد 

اكثر مالحظة عن موضوع وما قد وضعناه في جيب مالبسنا او في حقائبنا 

ه في وقت ما او اليدوية او قد يكون عبارة عن رقم تلفون يحتمل ان نحتاج

قد يكون تاريخ لتوقيع على تعهد تعهدنا به اتذكر قد اخذ تعهد مني في 



مجلس القيادة وقد بدأ بهذه االية "انما يريد هللا ليذهب عنكم الرجس اهل 

البيت ويطهركم تطهيرا" رغبت بحفظها واالحتفاظ بها او مثال كتبت 

ة موضوع اتالف خالصة في سطرين عن لقاء ومالقاة ما  هذه هي حقيق

الوثائق فهو يتعلق بهذه االمور ليس اال ، الحال نفسه في الخارج اتذكر 

حادث تنقل في اوربا البأس من االشارة اليه: خرجنا من اجتماع واخذنا 

معنا بعض ارقام التلفونات كي نتمكن وعند الحاجة من االتصال مرة اخرى 

قبل الشرطة  فيما لو حدث شيء وانفصلنا عن بعضنا الي سبب من

الفرنسية او البريطانية )المنظمة لم تسمح حتى باصطحاب هذه االرقام( ال 

يسمح باصطحاب اي شئ كتاب ، اي وثيقة تدل على عالقتنا بمنظمة خلق 

او اي شيء يدل على وجود عالقة حتى بالشخص الذي يرافقنا الى 

 ن الى اخر. االجتماع او الى اي مكان اخر اثناء التنقل في الخارج من مكا

 

باوند مع رقم تلفون ضروري  100ان كل مانحمله معنا ال يتجاوز مبلغ 

اضطراري والغير ويجب على المرافق ان يعلم بمكان اخفائه في اي جيب 

او اي مكان في الحقيبة للتصرف واتالفه عند الحاجة كي ال يقع بيد 

ذه الحالة االخرين ، نفترض مثال ان معي رقم تلفون ترانة داوران في ه

يجب على االخرين معرفة ذلك الخراجه من جيبي وه اتالفه بتقطيعه الى 

قطع صغيرة جدا ورميها في قمامة االوساخ او ابتالعها عند االحساس 

 بالخطر كي ال يقع رابطنا بيد الشرطة . 

 

بهذه الصورة تتم العملية في العراق وبصورة اكثر تشددا في اوربا بسبب 

ضررنا وانكشافنا باالضافة الى انه لم يكن هناك من يدعمنا ازدياد احتمال ت

من حكومة وجهاز امني واستخباراتي مثل ماكان يفعل صدام ، من جهة 

اخرى وكما ذكرت وبسبب االعمال االرهابية لتنظيم القاعدة فقد تضاعفت 

المراقبة والمتابعة والتفتيش مما حتم علينا اتخاذنا الحذر في موضوع 

ع البعض وحول المعلومات ايضا ، طبعا فرض علينا االنتحار ارتباطنا م

 كاول واخر اسلوب دفاعي في مواجهة هذه االخطار .



 

اسرة سحر: اتخاذ هذه االجراءات كان على اساس واقعي او امكانية وقوع 

 مثل هذه الحوادث؟

 

السيدة بتول سلطاني: نعم، كان على اساس وقائع وامور قد حدثت، فمثال 

خص باسم برويز لطفي عن المنظمة وقد اعد  مخططا لهروبه انفصل ش

اوال ثم بعد ان تمكن من الهروب ذهب وسلم للشرطة الفرنسية وادلى بما 

لديه من معلومات عن المنظمة وذكر ان حياته معرضة للخطر وقد طلب 

اللجوء والمساعدة وبعد عدة ايام عاد برويز مرة اخرى الى التشكيالت ثم 

مرة اخرى وهو االن يقضي حياته في سكوت وعزلة  اال انه انفصل عنها 

وبسبب هروبه هذا ولجوئه للشرطة قد اثار وازعج مسعود رجوي )كان 

( لقد كلف التشكيالت ومسعود الكثير ، عندما كنت 94-93ذلك في عام 

انظر الى نتيجة هذا الحادث في العراق كنت اقدر الى اي مدى قد تأثر 

انهاء الموضوع اتخذ قرارا ويبدو منطقا يقضي بعدم  وانفعل رجوي ، وعند

السماح بحمل الوثائق والمستمسكات الشخصية من قبل االفراد اثناء تنقلهم 

في الخارج وفيما بعد تقرر سحب المستمسكات الشخصية )جواز السفر ، 

الجنسية( من االفراد عند وصولهم المطار في اوربا ونحن ايدنا هذا القرار 

ميع وفي اي مستوى تنظيمي كان بتسليم جواز سفره الى ممثل والزم الج

 المنظمة حال وصوله اوربا . 

 

------------------------------------------- 

 

الحلقة الرابعة من لقاء مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطاني العضو 

 المنفصلة عن قيادة مجلس منظمة خلق حول العمل االنتحاري

 



 الحل المفضل على غيره  للمشاكل االمنية في المنظمة االنتحار؛

 

 اسرة سحر: السيدة سلطاني ماالمقصود من المعلومات السرية؟  

 

السيدة بتول سلطاني: يقصد بها نوع ومقدار المعلومات التي يمتلكها 

العنصر التشكيالتي التي ترتبط بوجوده وواجباته وعالقته باالخرين ، او 

ك بعض االفراد وحسب مكانتهم التنظيمية هم على علم بشكل ادق مثال هنا

باماكن تواجد القائد او االماكن التي يتردد عليها وهي تختلف من عنصر 

الى  اخر حسب مكانته ومسؤوليته في التشكيل والتي تتركز على معلومات 

 لمكان ما او عن عناصر يشكلون حلقات ارتباط مع االخرين .

 

خلون ايران لتنفيذ عمل مسلح يمتلكون مجموعة فمثال العناصر الذين يد

معلومات او حتى العناصر خارج معسكر اشرف ممن هم في اوربا لديهم 

معلومات عن مواقع داخل معسكر باريس ، معسكر اشرف ،من هم 

المسؤولين وماهي مسؤولياتهم ، العمليات المنفذة ومن الذي اشترك فيها ، 

ت المقرر تنفيذها قريبا لذا فان المنظمة مقدار الخسائر ، او ماهي العمليا

تؤكد على استخدام اقراص السيانيد حال الشعور بالخطر واحتمال االعتقال 

 . 

 

ايلول شددت قوى االمن ضد االرهاب من نشاطاتها واخذت  11بعد حادثة 

بتفتيش وتدقيق كل تردد )ذهاب واياب( وهذا ماجعل عناصر المنظمة ان 

واالستجواب بشكل اوسع ولهذا اخذت المنظمة  يكونوا معرض االعتقال

بالتأكيد على عناصرها باالنتحار عند مواجهتهم للشرطة الدولية 

)االنتربول( وبمجرد شعورهم بالخطر ، لقد خصت هذه التعليمات اعضاء 

مجلس القيادة وذلك الهمية مكانتهم ومالديهم من معلومات ونصت بوجوب 

اثناء تنقله بين العراق واوربا او اثناء  االنتحار على كل من يشعر الخطر



تنقلهم داخل فرنسا واوربا ممن يسكن منهم في )اوفير سوراواز( باريس اي 

يمكن القول ان المنظمة قد اتخذت اجراءات مشددة وخططت لكثير من 

 طرق حمايتها لهذا المدار في العراق واوربا.  

 

ار الذي خطط له ليكون ترتكز جميع انظمة الحماية هذه على اساس االنتح

اول انتخاب ، يستحق هذا النهج دراسته ومناقشته السباب كثيرة لهذا السبب 

حزيران كان اول رد فعل للمنظمة بهذا 17ايضا نحن نرى انه في احداث 

الخصوص هو االنتحار ، يجب ان أأكد مرة اخرى ان حياة المقاتل 

 فكيرها .)المناضل( لم تعد لها قيمة في هذه التشكيالت وت

 

اسرة سحر: نرجوا تقديم توضيحا حول واجبات اعضاء مجلس القيادة بهذا 

 الخصوص . 

 

السيدة بتول سلطاني: اوال ان المعلومات التي بحوزة اعضاء مجلس القيادة 

هي بدرجة )سري( وهم على اهمية بالغة بسبب قربهم وارتباطهم بالقيادة 

انوا حال شعورهم الخطر بسبب ورأس التشكيالت وهذا يعني انهم واينما ك

مالديهم من المعلومات يجب ان يكونوا في استتار كامل وفي نفس الوقت 

يجب ان يشددوا من مراقبتهم االمنية النفسهم وهذا ليس بسبب اهمية حياتهم 

ال بل بسبب مكانتهم في التنظيم ومالديهم من معلومات ولذا فعليهم االنتحار  

 بمجرد شعورهم بالخطر . 

 

ثانيا ان هؤالء االفراد تالزمهم الحماية بصورة دائمية وهم يخضعون 

للمراقبة وبذلك فان العنصر إن امتنع عن االنتحار عند اقتضاء الضرورة 

او لم تسنح له الفرصة لذلك او تمرد على االوامر الي سبب او اراد 

 االلتفاف على التشكيالت وقصد الهروب عندها يتدخل الحماية او المراقب

للقضاء على العنصر ، ثم انه يتوجب على عضو مجلس القيادة ان تكون 



لديها وبصورة دائمية خطة للقضاء على نفسها ان كانت بواسطة السيانيد 

فيجب ان يكون قرص السيانيد معها دائما او ان كانت بواسطة االسلحة 

  فيجب ان تحمل المسدس معها دائما المهم ان تكون دائما على استعداد . 

 

ثم عليهم ان تكون  لديهم خطة اخرى التالف الوثائق التي يحملوها معهم 

اثناء تنقالتهم بالنسبة لهؤالء االفراد يجب عليهم تلف الوثائق اوال ثم 

االنتحار  وكيفية ذلك تتعلق بالظروف واالمكانات وماهي الطريقة االفضل 

ائر جانبية واالسرع التي تحقق ذلك وهي في نفس الوقت التؤدي الى خس

فمثال في مرحلة لم تمتلك المنظمة المسدسات كان على االفراد االنتحار 

باقراص السيانيد وفي مرحلة اخرى كان من الصعب عليهم توفير اقراص 

السيانيد لذا توجب عليهم االنتحار بواسطة االسلحة ، وفي فترة توجب علي  

اد ، لقد تدربنا حمل المسدس عند خروجي من معسكر اشرف ذاهبة الى بغد

وصدرت االوامر باالنتحار بمجرد شعورنا الخطر ، والخطر بمعنى 

تعرضنا لهجوم او شعورنا او احتملنا لذلك او شاهدنا عالئم تدل على 

اعتقالنا او حتى عندما ارسلت الى انكلترا لفترة قصيرة رغم اني لم اكن 

ت لدي  هي من حينها عضوا في مجلس القيادة اال ان المعلومات التي كان

النوع السري والتي تخص اماكن اقامة القائد ، او االماكن التي يتردد عليها 

او ما لدي  من معلومات بخصوص المقرات وكيفية حمايتها والتي قد ال 

 يتردد عليها رجوي كل سنة مرة . 

 

كانوا يتحسون كثيرا من هذه المعلومات لذلك صنفوها بدرجة السري ولذلك 

النتحار او مثال امتالكنا لمعلومات عن اماكن موازية لهذه فرض علينا ا

المراكز في كمها وكيفيتها في مقر باريس او االراضي الفرنسية او في 

مختلف البلدان الغربية بنفس السياق فهي على اهمية امنية بالغة وتخضع 

للحماية من قبلهم حيث قد تبلغ اهمية بعض هذه االماكن اهمية اشرف 

وقد تفقد بعض المعلومات اهميتها من خالل مرور الوقت عليها وباريس . 

ولم يعد االطالع عليها له اي تأثير مثال االنتقال من المكان الى اخر فمن 



الطبيعي لم يعد للمكان السابق اية اهمية اال انه الفرق لذلك بالنسبة 

العمل للتشكيالت بل تبقى اهميته بتلك الدرجة من السرية ، الشئ المهم قبل 

بهذه الضوابط هو االطمئنان من امكانات وادوات االنتحار هذا الموضوع 

له بالغ االهمية في التشكيالت حيث ان قرص السيانيد لم يؤدي مفعوله لمرة 

او اكثر لذا تقرر ان يحمل االفراد المسدسات اضافة الى قرص السيانيد او 

دون كثيرا على طرق ان يحملوا قرص سيانيد اخر معهم اي انهم كانوا يتشد

حمايتنا من اجل حماية المعلومات ، كل ذلك كان يحدث في جو كما لو أنَّهم 

َكانوا يعيشون في كوكب آخر اي انه كان غريبا على هذا الفضاء اال انهم 

تمكنوا من تثبت وتنفيذ هذا النظام الغير طبيعي والمعقد لذلك فان ضمان 

الوسائل العقالنية والمنطقية بل ان  تنفيذ هذا المنهج والعمل به لم يعتمد

 ضمانه هو تقبلهم وبصورة دائمية للموت واالنتحار . 

 

اسرة سحر: لقد ذكرت ان اقراص السيانيد لم تؤدي مفعولها وسببت 

 المشاكل ، هل من الممكن توضح ذلك؟ 

 

السيدة بتول سلطاني: حسب ما أتذكر باني قد قرأت تقرير يتعلق بـ )ارش 

حيث ارسل الى ايران لتنفيذ عملية وحين القاء القبض عليه  صامتي بور (

كسر قرص السيانيد اال انه لم يؤدي مفعوله بتلك الصورة المطلوبة سوى 

االغماء عليه  ثم عاد الى وعيه بعد فترة فكان لهذا الحادث مردودات بالغة 

ن االهمية بالنسبة للمنظمة ، المثال االخر هو اعتقال مرجان ملك حيث اعل

باديء االمر عن استشهادها وراح رجوي بتمجيدها  ثم تبين انها لم تتمكن 

من االنتحار وقد القي القبض عليها  وراحت تكشف اسرار المنظمة واذا 

بكل شيء قد تغيير واصبحت الشهيدة عميلة للجمهورية االسالمية هذه 

فشلها  االنتحارات ونوع العمليات الهجومية قد كلفت المنظمة الكثير بسبب

وعدم موفقيتها اي ان هوية الفرد التنظيمية ومكانته في المنظمة قد ارتبط 

 بهذا النوع من االنتحار. 

 



هنا اود االشارة الى ان المنظمة وبعد تلك الحوادث قد كلفت مجموعة من 

االفراد واوكلت اليهم مهمة فحص اقراص السيانيد ولوازم االنتحار بصورة 

ها  وكان هذا الفحص على نوعين احدهما بشكل مستمر للتأكد من سالمت

دوري اي تفحص االقراص كل ثالثة اشهر مرة مثال والفحص االخر آني 

اي حين ارسال العنصر الى تنفيذ المهمة اي انه لم يكن بصورة بان يعطى 

لك قرص السيانيد ويؤكل كل شئ اليك ، جاءت مرحلة جهز اعضاء مجلس 

هناك اية محاذير اي قبل مجيء االمريكان  القيادة بقرصين عندها لم تكن

الى المعسكر حيث كانت االسلحة )المسدسات( متوفرة باالضافة الى 

اقراص السيانيد لكنه وبمجيء االمريكان وفرضهم للقيود والمحدوديات لم 

يعد بامكان االفراد استخدام تلك االمكانات كما كان في السابق لذلك فقد 

م جمعت المنظمة اقراص السيانيد  من 2006تغيرت االساليب. في عام 

جميع االفراد باستثناء مجموعة خاصة حينها ابتدعوا نهجا جديدا وهو 

وضع جميع اعضاء مجلس القيادة تحت سيطرة وحدة اخرى مهمتها 

الحماية االمنية وتقوم بتزويد االفراد بلوازم االنتحار من السيانيد والبانزين 

 ل )االيثانول( الستخدامها عند التعرض للخطر. والمواد االخرى منها الكحو

 

------------------------------------------- 

 

الحلقة الثالثة من لقاء مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطاني العضو 

 المنفصلة عن قيادة مجلس منظمة خلق حول العمل االنتحاري

 

 يتم االنتحار وفقا المر تشكيالتي

 

 وسهال بالسيدة سلطاني، متى تعرفت على موضوع اسرة سحر: اهال

عمليات االنتحار والول مرة وصدقت بوجودها في المنظمة وكيف كانت 

 التدريب عليها ؟ 



 

السيدة بتول سلطاني: لقد تعرفت على مصطلح العمل االنتحاري المقدس 

م اثناء وجودي في دورة االعداد 1987الول مرة في المنظمة عام 

لسياسي بشكل ادق عندما كنت اتلقى التعليم المتعلق بتاريخ االيدلوجي وا

المنظمة حيث تم التطرق لموضوع احمد رضائي اثناء البحوث المطروحة 

بعنوان اول شهيد انتحاري ومقدسي في المنظمة. كان التأكيد على مصطلح 

العمل االنتحاري المقدس الذي اختصت به المنظمة وقصته ان احمد 

رطة ففجر قنبلة يدوية ادت الى قتله اضافة الى عدد من حوصر من قبل الش

رجال السافاك، ثم اخذوا بشرح هذا العمل وفوائده وضرورته وقالوا ان 

احمد بعمله هذا لم يسلم نفسه للشرطة فقط البل قد حرم عن تسليم سالحه 

وما يملكه من  معلومات وحتى جسده للسافاك وهو قدوة لطالئع المنظمة 

عميم هذا النموذج في االنظمة الداخلية للمنظمة وعندما يصبح ونحن نسعى ت

كل منا احمد رضائي عندها يرفع عنا اي مانع ونتمكن النيل من اهداف 

 التشكيالت والمنظمة.  

 

وظهرت لنا عدة امور من خالل مايقدم من شروح وتحاليل اولها مامقدار 

اليسمح بوقع حتى  االيمان الذي يجب ان يمتلكه العنصر اتجاه اهدافه كي

جسده بيد الخصم، االمر الثاني ان هذا العمل بحاجة الى شهامة كبيرة وعلى 

كل حال فان الجميع يريدون الوصل الى مثل هذه المكانة لذلك وعند 

التدريبات يشعر الجميع ان هذه المكانة هي اعلى نقطة يتمكن االنسان 

ريبات قيمة بالنسبة لنا فكنا الوصول اليها خالل نضاله لذا فقد كانت هذه التد

نبذل جهودنا لفهمها بصورة جيدة ، وقد تحدث لنا مسعود عدة مرات حول 

الموضوع ومما قاله: ان احمد لم يعطي مالديه من معلومات للخصم فحسب 

بل حتى جسده وسالحه حرمه على خصمه وكان لهذا الحديث االثر البالغ 

احل من التدريب والتعليم وقد في شحن الجو القيم والمقدس في تلك المر

اصبح احمد كل شئ في المنظمة ويهمون على ذكره كمثال في كل شئ لذلك 

 فان اكثر ماتلقينا من تأثير وتلقين كان عن طريقه .



 

 اسرة سحر: ماهي الخصوصيات المهمة في انتخابهم لرضائي كنموذج؟ 

 

عديدة السيدة بتول سلطاني: لقد اشرت بان اهميته تأتي من اسباب 

وخصوصا تصرفه ومواجته مع الشرطة والتي تبعتها عدة اشارات مهمة 

جسدت جميعها بشكل ملموس من قبل شخص واحد ، لذلك كان تأكيدهم 

وبشكل مركز على احمد بحيث  جعلوه نموذجا ، وقد يكون لسبب علمهم انه 

وفي المستقبل يتوجب على كثير من خطوط التشكيالت استخدام العمل 

ري وما على االفراد اال ان يكونوا على استعداد فكري ، ونفسي من االنتحا

االن ثم وعلى كل حال فان  لكل نوع من التدريب يجب ان يكون لديهم 

نموذج وموديل ، انا اعتقد ان المنظمة لم يكن لديها عنصرا افضل من احمد 

 رضائي لذا فقط اصبح نموذجا مناسبا لغد المنظمة . 

 

ا النموذج يعود الى قدرته الفكرية والبدنية ، فهو في هناك سبب اخر لهذ

الوقت الذي كان يقاتل فيه كان يفكر جيدا ليعالج الوضع الذي كان فيه . وقد 

يكون احد االسباب هو انهم يريدون القول ان العنصر المقاتل يجب ان 

يكون انسانا متحليا بعدة خصائص اي ان يكون مؤهل ومتفوق في جميع 

وفي نفس الوقت اليبالي بالتضحية بحياته اي ان قدراته الفكرية االتجاهات 

التكون مانعا من التضحية بحياته ، هذه بعض الجوانب العملية لهذا النموذج 

 والتي تركت تأثيرا كبيرا على االفراد .

 

اسرة سحر: ماهي االستعدادات والمقدمات لدخولهم في مثل هذه 

 الموضوعات ؟ 

 



: في التشكيالت وبشكل دقيق فان اوقات االفراد السيدة بتول سلطاني

مخصصة لهذه التدريبات والتعليم بشكل خاص . اليهمهم ان كان االفراد قد 

تلقوا هذه الموضوعات مسبقا ، يجب على الجميع  المرور بهذه 

الموضوعات بضمنها موضوع العمليات االنتحارية ، حتى انا التي كنت في 

ة كنت اواجه هذه الموضوعات بصورة مستمرة ، مقام مجلس القيادة المنظم

دائما كانت تطرح هذه الموضوعات وعلى مستويات عليا وكان على 

الجميع ان يكونوا على استعداد لالنتحار وفي كل ازمة حادة تمر بها 

المنظمة يكون هذا الموضوع جاهزا على طاولة القيادة فمثال في مرحلة 

ها ارسال المجموعات العملياتية الى عمليات فتح الطريق والتي تقرر في

ايران كان احد شروطها هو استعداد االفراد للقيام بمثل هذه العمليات 

والثبات قدرة العناصر على ذلك كان الزاما عليهم التدقيق في العنصر 

المكلف بالمهة واحراز صالحيته من مسؤوله وحتى االخرين الذين يرتبط 

فه للمنظمة لل تأكيد من قدرته على استعمال قرص معهم وحتى من عر 

السيانيد عند شعوره بالخطر ، او عند اعتقاله في االزمات او اي ظرف 

 اخر يحيط به، هل بامكانه ان يقضي على نفسه بسرعة دون تأخير .

 

على الجميع في هذه المرحلة ان يخضعوا لهذا االختبار ، النقطة المهمة 

رادا اخرين لضمانته على انه يقدم االخرى هي يجب على كل فرد ان يقدم اف

على هذا العمل يعني يجب عليه وعند الشعور بالخطر ان يحرق نفسه باية 

طريقة كانت . وكمثال على ذلك الهجوم االمريكي على العراق ، فكان على 

االفراد استعمال قرص السيانيد عند مواجهتهم الي خطر مثل تعرض 

االعتقال ، او تعرض المعسكر المعسكر لهجوم االمريكان او احتمال 

للتفتيش والفحص االمني او اي شئ اخر فكان المخطط هو االنتحار 

باستخدام قرص السيانيد او البانزين او الكحول ، ابلغونا إن دخل االمريكان 

معسكر اشرف وارادوا التفتيش فعلى الجميع استخدام اقراص السيانيد او 

كان في العراق كان عليهم )مسؤولي االنتحار )حرقا(، وعند تواجد االمري

المنظمة( اختبار جميع االفراد هل يستخدمون اقراص السيانيد ام ال عند 

 شعورهم بالخطر من قبل امريكا .



 

انذاك طرح وعلى مستوى مجلس القيادة ان يستعد الجميع لالنتحار عند 

ت مواجهة اي هجوم على اشرف سواء كان من قبل القوات العراقية او القوا

االمريكية او االكراد او حتى االيرانيين وراحوا يشرحون كيفية تنفيذ ذلك  

فمثال يبدأ االفراد بحرق بعضهم البعض وقد تم اعداد وتهيئة مواد االنتحار 

 من الكحول و البانزين ومواد حارقة اخرى . 

 

كنا في مجلس القيادة نبلغ وبشكل مستمر انه يجب على الفرد االنتحار في 

يات وعن طريق كسر اقراص السيانيد التي يحملها معه . كان ذلك العمل

بعنوان معيار دائمي وفي كل االمور المطروحة والتي كانوا يؤكدون عليها 

 17م وخصوصا في احداث 2006. لقد اتضح ذلك للجميع في اواخر 

 حزيران كان هو الموضوع االول على طاولة المنظمة .

 

لقيام بهذا العمل حتى انه كان يطرح وبشكل كان على الجميع االستعداد ل

علني في مجلس القيادة انه وعند دخول االمريكان او القوات العراقية او اية 

قوة اخرى بضمنهم القوات المحلية او حسب ما يطلقون عليهم عمالء النظام 

او التحالف الى داخل معسكر اشرف والي سبب فنحن مكلفين القيام 

 لى شكل واسع وزودنا بالكحول والبانزين . بعمليات االنتحار وع

 

وعند المحاصرة او االعتقال بل وحتى التفتيش كانت هناك خطة بكيفية 

انتحار االعضاء )حرقا( او االنتحار بشكل اخر، مخطط كل شخص يحرق 

االخر هو مخطط تلك المرحلة اقصد عمليات االنتحار شخص يحرق 

 الشخص االخر هو مقابل ارادتنا . 

 



رة سحر: ماهو تقييم مجلس القيادة لظاهرة عمليات االنتحار؟ ماهي اس

الموضوعات التي تطرح بهذا الخصوص؟ ما اساليب تنفيذ هذه العمليات؟ 

 وماهي المصطلحات الخاصة بهذا الموضوع ؟ 

 

السيدة بتول سلطاني: هناك كتاب خاص بالموضوع يضم عدة بنود حول 

لموضوع العمل االنتحاري التلقائي  ظاهرة عمليات االنتحار يشير بعضها

اي انتحار الفرد دون اخذ موافقة المنظمة وكان الموضوع يعرض بشكل 

مركزي ومحوري مبينا انه ان كان االنتحار حسب اوامر التشكيالت فهو 

ذو قيمة والعكس صحيح ، اي بمعنى إن كانت مثل هذه االعمال حسب 

واحترام وفي غير ذلك فان  اوامر وتعاليم التشكيالت فانها محط تقدير

المنظمة  التتبناها بل تتخذ موقف مضاد اتجاهها، واما ان كانت هذه 

االعمال تسير في اتجاه معارض للمنظمة فالويل له وحسب ما تعبر عنه 

المنظمة انه جسد رمي فوق الطاولة واليعلمون كيف يتصرفون به، فقبور 

كون في مكان اخر وليس في اولئك الذين انتحروا اعتراضا على المنظمة ت

مقبرة اشرف ، يجب ان تكون عمليات االنتحار بامر من المنظمة وما على 

 االفراد اال العمل ضمن اطار تعاليم المنظمة .

 

التعاليم بهذه الصورة: في ظروف تشعر بالخطر فيها عند المحاصرة او 

ي التي التسليم او االعتقال يجب استخدام هذا االسلوب . هذه االعمال ه

تحدد ما اذا كان العمل قيما او ال )ايجابيا ام سلبيا( ، لقد كانت االوامر 

% لالنتحار 100تقضي بان يكون اعضاء مجلس القيادة على استعداد 

باستخدام البانزين والكحول . هناك فارق بين من ينتحر بدون سبب او 

ن جميع كاعتراض علىالمنظمة وبين من ينتحر وفقا الوامر التشكيالت ا

حزيران( كانت بامر من المنظمة . وكمثال 17حوادث االنتحار في فرنسا )

على انتحار بغير امر المنظمة بل وقد كان بسبب االعتراض على المنظمة 

هو رسول الذي قد اشترك في عمليات سابقا وفقد بصره فيها وكاعتراض 

لقد اثار  على البند )د( من انظمة المنظمة انتحر حرقا في معسكر اشرف ،



عمله هذا مسعود رجوي وقال بحقه: "ان من يحرق نفسه بسبب هذه االمور 

اليستحق دفنه في مقبرة اشرف ومع  الشهداء" ، وكتموا عن الموضوع 

 ومنعوا من انتشاره وعبروا عنه بالعمل القبيح.

 

 اسرة سحر: متى تم جمع السيانيد ؟ 

 

قرص سيانيد مسؤولها  السيدة بتول سلطاني: عندما سرقت مرجان اكبري

وانتحرت به منذ ذلك الحين اخذت المنظمة بجمع اقراص السيانيد ، وعنون 

انتحار مرجان على انها مصابة بامراض القلب اال انهم نقلوا الخبر بشكله 

الصحيح الى اعضاء مجلس القيادة ، وفي مرحلة شك االمريكان بوجود 

رت المنظمة اوامرها بجمع السيانيد لدى االفراد وارادوا التفتيش فاصد

السيانيد واخفائه في مكان ما، في تلك كان اعضاء مجلس القيادة هم فقط  

 من يمتلك السيانيد .

 

 اسرة سحر: الم يعلم االمريكان ان لدى المنظمة السيانيد؟ 

 

السيدة بتول سلطاني: يبدو انه ليس لديهم اطالع في االيام االولى اال انهم 

عد وبدأوا بالتفتيش عنه ، بعد ذلك اصدر المنظمة تعليماتها علموا بذلك فيما ب

بان على كل فرد ان يختار اسلوب وادوات انتحاره وبذلك جمع السيانيد 

وسلم الى زهرة اخياني وتقرر انه في حالة الشعور بالخطر )محاصرة 

 اشرف( عندها يوزع السيانيد على اعضاء مجلس القيادة .

 

 لسيانيد في تلك المرحلة؟اسرة سحر: ما هو  بديل ا

 



السيدة بتول سلطاني: البانزين والكحول وقد خصصوا اماكنا الستالم المواد 

 عند الحاجة.

 

------------------------------------------- 

 

الحلقة الثانية من لقاء مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطاني العضو 

 لعمل االنتحاريالمنفصلة عن قيادة مجلس منظمة خلق حول ا

 االنتحار؛ طريق حل ام هروب من الحل

 

اسرة سحر: اهال وسهال بالسيدة سلطاني ان امكن مواصلة الحديث حول 

 العمل االنتحاري. 

 

السيدة بتول سلطاني: قبل طرح سؤالكم اود تقديم بعض التوضيحات 

التكميلية لجواب سؤالكم للحلقة السابقة ، بخصوص دوافع االنتحار 

ة دقيقة وكمثال فعند مواجهة العنصر لخصمة اي الشرطة او وبصور

القوات االمنية يقوم بقتل نفسه هل معنى هذا انه لم يعد هناك طريق حل 

اخر ، الم يتمكن العنصر من تصعيد مقاومته وصموده امام ضغوط السجن 

او التعذيب او اية وسيلة اخرى الستجوابه وانتزاع المعلومات منه بدال عن 

حار وقتل نفسه، هل حقيقة ان االنتحار هو الحل الوحيد ، ام انه انتخب االنت

النه ابسط طريق حل حيث المجال للمجازفة، بمعنى هل ان روح االنسان 

اصبحت رخيصة جدا لتحل محلها وبكل سهولة مجموعة معلومات يجب اال 

تقع بيد االخرين ، ام ان طرح هذا السؤال هل ان االنتحار بحد ذاته هو 

عمل يدل على الشجاعة ام انه ينبع عن ضعف االنسان عند مواجهته 

للخصم . اليمكن طرح هذه االسئلة ومناقشتها في جو مشحون كل شيء فيه 

يقع تحت تأثير النظرة االمنية وحياة تشكيالت مسلحة ، لكن هل معنى هذا 



ا انه ال يمكن وفي اية ظروف النظر اليه بنظرة اكثر تعقال ومنطقا ، كأنم

في مثل هكذا جو تكون فيه القوة باشكالها المختلفة وبنتائجها واسبابها 

المختلفة محورا للهداية والتنظير اليكون مكانا لطرح هذه االسئلة ، انا 

 اعتقد انه يمكن التشاور مع اصحاب الرأي والعقالء حول ذلك .  

 

وجيهات اال ان جواب التشكيالت والمنظمة اتجاه هذه الظاهرة هو تلك الت

المنظرة لالنتحار بعنوان اول واخر اختيار ممكن حيث لم يخصصوا وقتا 

لمناقشة مثل هذه الموضوعات بل قد كرسوا وقتهم لمستقبل وهمي . انظروا 

 كيف يبرر هذا الحل البدائي والبسيط باغلى كلفة وهو روح االنسان .

 

تحمل التعذيب هناك في التشكيالت يقول ان لكل فرد مستوى وقابلية معينة ل

ض بصورة عملية  حتى انه يشاهد في بعض كتب المنظمة ان الفرد يعر 

النواع الضغوط الجسدية وذلك لمعرفة مستوى وقابلية تحمله فمثال لمعرفة 

مدى  تحمل وقابلية زيد من الناس للسياط )الكيبل( او ما مدى تحمل االخر 

اقصد ان هذه الحدود لعدم النوم او مامدى تحمل اخر وهو معلق و...الخ ، 

وبهذه الطرق تقنن داخل المنظمة ثم يخرجون بنتائج وهي بامكانهم تعيين 

هذه الحدود رغم اختالف المراحل فيما بينهم اي انه اليمكن العثور على 

فرد يمكنه مقاومة تعذيب غير معلوم اليمكن معرفة حدوده ، ومن الطبيعي 

مع اهمية الفرد اي ان النظام ان هذه الضغوط  والحدود وكيفيتها تتناسب 

البوليسي واالمني للخصم اليقوم بتسليط ضغوط التعذيب على افراد 

المكاتب المركزية وقيادة التشكيالت بتلك الحدود التي يسلطها على المؤيدين 

واالنصار لذلك فان هذه الحدود والمستويات هي دقيقا متناسبة مع تلك التي 

 تم تعيينها في التشكيالت.

 

ى ان المنظمة تأخذ بالتركيز على عناصرها المهمة ممن لديهم نر

المعلومات واالسرار بان اي منهم وبمقدار قابلية تحمله فانه غير قادر على 



مقاومة وتحمل الضغوط )اساليب التعذيب( غير معلومة مسبقا لذا فان 

افضل طريق حل من اجل أال نجازف هو االنتحار ، في الحقيقة ان االنتحار 

ي شكله المعقول والكالسيكي هو نتيجة مواجهة غير متساوية الن العنصر ف

المكلف بالمهمة يعلم مسبقا بالظروف التي تنتظرهه ويعلم ايضا انه مهما 

تحمل وصمد اال انه هناك وجود الحتمال التسليم والبوح بما لديه من 

قابلة معلومات هذه النظرة للموضوع من خالل انظمتهم والتي هي في ذاتها 

للنقد ، اما بخصوص ما واجهناه في بعض مراحل حياة المنظمة وكما 

ذكرت في الحلقة السابقة فهو يختلف بشكل كلي مع هذه المعايير ايضا بهذا 

المعنى ان اول واخر انتخاب للتشكيالت لحل هذا الموضوع هو التضحية 

ليتمكنوا اي يجب العثور على متطوع او ان المنظمة يقع اختيارها على احد 

من خالل التهديد بالقتل )االنتحار( من الوصول الى هدف المنظمة وهو ما 

ذكرته في الحلقة السابقة بوجود ذلك التصور واالعتقاد بان حياة العنصر 

والمناضل اصبحت رخيصة جدا ويمكن التضحية بها من اجل اي امر ولو 

ات فروغ كان صغيرا ، اشير هنا الى ان رجوي وفي بيان اهداف عملي

)الضياء( واسباب فشلها قال انه يعلم مسبقا بفشلها من الناحية العسكرية اما 

والجل بقاء منظمته على الوجود الذي يتعلق بهذه العمليات فقد ضحى بكل 

 هؤالء البشر ليثبت وجوده .

 

إن تمعنا بهذا االدعاء نصل الى ان هذا النوع من التفكير هو نتيجة ان حياة 

ت رخيصة جدا بل وحتى حياة المناضل والمقاتل ايضا ، االنسان اصبح

يدفع رجوي بحياة هؤالء لكي يقول مثال انه ومنظمة خلق ال يزالوا 

موجودين وحسب تعبيره لم ينتهوا  او ان انتحار )حرقا( احد العناصر في 

معسكر اشرف يؤدي الى تخفيف حدة مافرضته القوات االمريكية من حدود 

وانظمته وهو ماحصل بشكل ما ، اقصد انتحار ياسر  وقيود على المعسكر

اكبري نسب في معسكر اشرف والذي عنون انه بسبب مافرض من قيود 

وحدود اتجاه المنظمة التي استغلته كقميص عثمان هنا التضحية لم تعد من 

اجل المحافظة على المعلومات وامنية وحماية التشكيالت والمنظمة من 

القوى االمنية والسافاك بل هي اداة من اجل توجيه ضربة لها من قبل 



تحقيق اهداف تنظيمية خاصة وحتى قد تكون شخصية . لم يعد هنا العمل 

االنتحاري سببا لتعيين مدى قابلية تحمل العنصر والمقاتل مقابل ضغوط 

وتعذيب السافاك بل ان العمل االنتحاري هنا هو اسلوب ونهج واداة يفرض 

قد كرس ليكون في خدمة اي شيء اال ذلك الشيء ثم يتضح فيما بعد انه 

 الذي حدد هدفا له ابتداءا يعني وجود و حياة التشكيالت و المنظمة .  

 

اريد القول ان العمل االنتحاري الذي ابتدعته المنظمة في كثير من االحيان 

تموز او حتى ذلك الحادث الذي ذكرته 17منها عمليات االنتحار )حرقا( في 

اكبري نسب كلها جاءت من داخل انظمتها البدائية جاءت  بخصوص ياسر

من انتخابنا البسط االختيارات، نستثمر حياة االنسان من اجل منع احتماالت 

ثم نجعل له مكانة وقدسية ونعمل على تثبيت مثل هذه الحلول ثم وبتغيير 

الظروف واالوضاع وبدال من الجلوس لمناقشة االفكار السالفة نستمر بنفس 

منوال ونبحث عن كيفية تقويتها و تعميمها ، طريق ومسير كيفما تنظر ال

اليه ترى تقديم ضحية تنتج عنه اجساد مدمرة ، مستفحمة قد تقطعت اذرا 

 اذرا لم يبقى شئ ليدل عليها . 

 

------------------------------------------- 

 

فصلة عن قيادة لقاء مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطاني العضو المن

 مجلس منظمة خلق حول العمليات االنتحارية

 

خالل السنتين الماضيتين كانت السيدة سلطاني )ذات اعلى رتبة ودرجة 

تنظيمية( من بين المنفصلين عن منظمة خلق وتحتل مكانة في اعلى نقطة 

تنظيمية والقريبة جدا من مركز السلطة في المنظمة ولذا فان ما تدلي به من 

ات هو ذا اهمية خاصة مقارنة مع معلومات سائر االعضاء معلوم

المنفصلين عن المنظمة . تجدر االشارة هنا ان حديثها يبين امورا غير 



متوقعة تذكر الول مرة من قبل عضو في مجلس القيادة ، المهم في 

الموضوع ) العمليات االنتحارية ( هو جانب الكشف عن مثل هذا النهج من 

تطرق عن تعريف ، انواع ، اوليات ومصاديق هذه قبل المنظمة وسن

العمليات في عالقات وسيرة المنظمة ثم نتعرض محللين ظاهرة االنتحار ) 

حرقا ( بعنوان احدث اساليب العمليات االنتحارية ، ان ما ترويه السيدة 

سلطاني عن هذه الظاهرة يفوق بكثير مقارنة مع ما عرفناه فنظرتها 

 فة .للموضوع جديدة ومختل

 

 الحلقة االولى؛ تعريف العمليات االنتحارية وانواعها  

 

اسرة سحر: ابتداءا اقدم توضيحا حول الموضوع، قد تكون احدى الظواهر  

التي فرضت على الحركات االجتماعية المسلحة في الوقت المعاصر والتي 

تترتب عليها عواقب اليمكن تفاديها هي ظاهرة العمليات االنتحارية في 

سط الحركات المسلحة طبعا وكما تعلمين هي ليست منحصرة بنا شأنها اوا

شأن الحركة المسلحة ذاتها المستوردة التي مزجت بهذه الستراتيجية ودخلتا 

بلدنا سوية . هنا انوه الى ان الدافع الرئيسي لتعرضنا لهذا الموضوع هو 

وقد حزيران واالنتحار ) حرقا ( عند اعتقال مريم رجوي .  17احداث 

فضلت قبل التطرق حول هذه االحداث البحث في جذور هذه الظاهرة ) 

العمليات االنتحارية ( ، لنمر على اسباب اللجوء لهذا االسلوب ثم نصل الى 

هذه االحداث وندخل في تفاصيلها ، اعتقد اني قد بينت غايتي وما اقصده ، 

االنتحارية  االن اطلب منك البدء بالحديث عن هذه الظاهرة اي العمليات

بتقديم تعريف لها وبيان انواعها وماهي ظروف تنفيذها والعوامل المتعلقة 

 بها واي شيء اخر يمكنه المساعدة بتقديم توضيح اكثر عنها . 

 

السيدة بتول سلطاني: بصورة عامة يجب تقديم تعريف شامل من وجهة 

 النظر  التشكيالتية حول المصطلح اي ) العمليات االنتحارية ( 



 وما هو الفارق بين هذه العمليات وسائر االعمال المسلحة االخرى ؟ 

 

لكل عملية وبشكل طبيعي تقدر نسبة مئوية الحتمال قتل منفذيها فيمكن 

تسميتها بعملية انتحارية لكننا نعلم جيدا ان هذه العمليات في ذاتها تختلف 

الركن  تماما عما هو متداول في العرف السياسي والمقاومة الشعبية .

االساسي في هذه العمليات هو وجوب التضحية من قبل الفرد بنفسه بغض 

النظر عما هي النتيجة المتوخاة ، اال انه وفي سائر العمليات االخرى تقدر 

نسبا لنجاة الفرد او موته ولذلك تعرف هذه العمليات بشكل خاص بصفتها 

او محورين  االنتحارية . ترتكز هذه العمليات بشكل حاد على حافزين

احدهما الجانب الدفاعي واالخر الجانب الهجومي . هنا اذكر اني قد سمعت 

ان هناك من يدعي ان منظمة خلق هي التي ادخلت العمليات االنتحارية 

الول مرة وزجتها ضمن الكفاح المسلح الى ايران اي انهم يدعون ان 

صحت هذا المنظمة هي التي ابتدعت هذه العمليات في ايران ، ما مدى 

االدعاء ليس مهما اال انني اعتقد ان المنظمة وعلى اقل تقدير قد ابتكرت 

نوعا ثالثا ضمن هذه العمليات في ايران والتي يمكن مشاهدتها في العمليات 

حزيران والتي سأوضحها في  17االنتحارية ) االنتحار حرقا ( في احداث 

بينهما ومن اين يأتي هذا  حينها ، لننظر االن ما الفارق في ذات االمر فيما

الفارق ) ان هذا التقسيم هو نتائج خرجت بها شخصيا وقد ال تحصلون 

عليها في اي مصدر ، وان وجد خلل فيها فهو على كل حال يتعلق 

باستنتاجي ( االن اتطرق لتوضيح هذين النموذجين ، ذكرت ان العمليات 

 لها وجهتين دفاعية واخرى هجومية .

 

 لعمليات االنتحارية الدفاعية: النوع االول؛ ا

 

الوجه الدفاعي لهذه العمليات يعود الى عامل المحافظة على اسرار 

ومعلومات المنظمة في ظروف يكون فيها العنصر المكلف بمهمة محاصرا 



ومن الممكن ان يلقى القبض عليه من قبل قوى الخصم واحتمال االستفادة 

نه في مثل هذه الظروف يلزم مما يحمل من المعلومات المتراكمة في ذه

عرف هذه التشكيالت والمنظمات واستراتيجية الكفاح العنصر باالنتحار 

حيث انه هنا في وضعية تحتم عليه ومن اجل عدم افشاء معلومات واسرار 

تشكيالته بالتضحية بحياته لتكون درعا واقيا عن المعلومات واالسرار 

ال المنظمة مع الخصم والتي وبهذه التضحية يغلق ويلغي طريق نقطة اتص

هي في حالة االفشاء وفي تاريخ الكفاح خالل الخمسين سنة الماضية شهدنا 

هذا النوع في جميع تشكيالت حرب العصابات الماركسية منها والدينية ) 

الجهادية طبعا ( وخير مثال على ذلك هو احمد رضائي فعندما حوصر من 

 يقع بيد السافاك استخدم رمانة قبل رجال الشرطة والسافاك ومن اجل اال

يدوية فقتل نفسه اضافة الى قتل عدد من رجال السافاك ، كما يمكن ان نشير 

الى اسماء معروفة اخرى منها محمود شامخي واخرين ذاكرتي ال تساعدني 

على ذكرهم اال ان تاريخ المنظمات والتشكيالت يضم وعلى اقل تقدير 

اذن في هذه الحالة فان العنصر يدافع عن مورد او اكثر من هذه العمليات  

مصالح تشكيالته ) وباي شكل ( مقابل اي جهاز او نظام يريد اقتالع جذور 

 كفاحه وحركته .

 

في مثل هذه التشكيالت هناك خط احمر ال يمكن تجاوزه بخصوص مثل 

هذه العمليات االنتحارية اي انه ال يمكن الي فرد في التشكيالت وفي اي 

مية ان يكون اختياره االول االنتحار عند مواجهة الخصم ، رتبة تنظي

ومعنى هذا الخط االحمر هو مخصوص الفراد معينيين وضمن ظروف 

خاصة تم تعيينها مسبقا فمثال ذلك هو ان القاء القبض على العنصر قد 

يسبب مصاعب للمنظمة او قد توجه ضربة قوية للمنظمة ال يمكن تفاديها 

ؤولية مجموعة مهمة من افراد المنظمة او معلومات حيث تكون بعهدته مس

اساسية و... الخ ، اال اننا نرى ان هذه االسباب قد غابت عن االذهان في 

السنوات التي راحت المنظمة تقارع الجمهورية االسالمية فيها بشكل كلي 

وبصورة متعمدة ، فلم يعد لذلك الخط االحمر وجود والذي يمثل مسألة 

او الضربة الموجهة للمنظمة التي ال يمكن تفاديها بسبب وجود المنظمة 



افشاء المعلومات اذن ما عليك اال ان تنفذ هذه العمليات اي ) االنتحار ( . إن 

قارنت بين حجم وكيفية عناصر المنظمة في عهد الشاه عما هي عليها في 

هذا الزمان فمن الطبيعي يجب ان يكون حجم ) عدد ( هذا النوع من 

ات في عهد الشاه اكثر مما هو عليه حاليا وذلك لما كانت عليه تلك العملي

العناصر من كيفية وما تحمل من معلومات والسباب كثيرة اخرى فعند القاء 

القبض عليهم سبب توجيه ضربة موجعة اكثر مما تتلقاها المنظمة في 

الوقت الحاضر لكننا نرى عدد تلك العمليات في ذلك الوقت غير قابل 

ارنة مع ما عليه في الوقت الحاضر رغم تفوق عناصرها انذاك عن للمق

عناصرها الحاليين من حيث الكيفية بل ال يمكن المقارنة فيما بينهما وصار 

الخط االحمر لالنتحار )وخصوصا في المرحلة التي اخذت المنظمة بارسال 

مجموعاتها العملياتية الى ايران من االراضي العراقية( يعني مجرد 

ساس العنصر بالخطر او احتمال القاء القبض عليه ، هذا في وقت لم يكن اح

فيه اي وجود لتشكيالت المنظمة داخل البلد ، روؤساء وقيادة المنظمة 

جميعهم خارج ايران ، وجود اي منهم داخل ايران ليس له اي موضوعية 

ومشروعية اساسا من وجهة نظر المنظمة اال ان االعتقال يصبح هو الخط 

الحمر وعلى العنصر ان يستخدم قرص السيانيد مجرد شعوره بخطر القاء ا

القبض عليه ، وإن قارنا هذا مع المرحلة التي سبقت الثورة والذي القي 

% من اعضاء المنظمة من رأسها وحتى مستوى  90القبض على اكثر من 

السطح والتي كانت هناك فرصة لكثير منهم باستخدام اقراص السيانيد 

حار سنالحظ مدى الفارق والتطرق السبابه يحتاج الى بحث منفصل ، لالنت

لقد كانت لديهم فرصة ذلك داخل السجن ايضا اال انهم لم يفعلوا ذلك . على 

كل حال ان لذلك بحوث تنظيمية مفصلة وهي ثمرة تجارب وخالصة كفاح 

، اخذت المنظمة التركيز عليها في التشكيالت وراحت تطرح تبريراته 

كيالتية وحتى االيدلوجية بدأ االفراد بقبولها بصورة كاملة . هذه التش

التجارب وكما قلت جاءت من خارج ايران حيث اكتسابهم لتجارب حرب 

العصابات وخصوصا حرب المدن ولسنوات طويلة ودونت كقوانين للعمل 

النضالي ووضعوها تحت تصرف سائر الحركات االخرى ذكرت ذلك 

ور بشكل افضل ، وكمثال اخر بخصوص الخط لمعرفة جذور هذه االم

االحمر خارج البلد اذكر ان المنظمة كانت تؤكد على ان اعضاء المنظمة 



في الغرب ممن يمتلكون المعلومات السرية إن وقعوا في شباك الشرطة 

وشعروا بخطر افشاء المعلومات فما عليهم اال ان ينتحروا ، اريد القول ان 

قبل المنظمة قد اختلف كثيرا عما كان عليه سابقا  الخط االحمر لالنتحار من

 وفي الحقيقة اصبحت ارواح اعضاء المنظمة رخيصة جدا .

 

 النوع الثاني؛ العمليات االنتحارية الهجومية:

 

هنا لم يعد انتحار العنصر مضطرا بسبب وقوع حادث بل يخطط له مسبقا 

بقا على عكس وهذا النوع له عدة اسباب اولها ان يكون قد خطط له مس

النوع االول الذي هو ضرورة ظرف غير متوقع ومفاجيء ، السبب الثاني 

له هدفا معينا خاصا واقول بشكل ادق يقصد منه مهاجمة مصالح الخصم قد 

تكون هذه المصالح بشرية ، مالية ، امنية ، سياسية وطبعا بدوافع مختلفة قد 

تقدير وتحليل معين تكون لالنتقام ، اخذ رهائن ، تحذير او هو لسبب 

للمنظمة فيكون هذا العمل جزءا من استراتيجية كفاح المنظمة ، السبب 

الثالث ان العنصر االنتحاري قد اعلن مسبقا عن استعداده )اي تطوعه ( 

ويعلم بان ذات هذا العمل هو الذهاب دون عودة وحتى قد تكون هذه 

االمر ، لكن وان العمليات بشكل امر تشكيالتي ويجب على العنصر اطاعة 

كانت بهذا الشكل يعني إن حذفنا مسألة التطوع ووضعنا الواجب التشكيالتي 

كآلية بدال عن التطوع هنا يجب ان يكون لدى العنصر نوعا من االستعداد 

الفكري والمعنوي وااليدلوجي وان شعرت التشكيالت عدم وجود هذا 

الطريقة ) بسبب ما االستعداد لدى العنصر فهي ستمتنع عن استخدام هذه 

ستفرضه من تكلفة على التشكيالت ( وستختار عنصرا من المتطوعين لهذا 

العمل . ان العنصر في النوع االول بالرغم من علمه بانه سيقتل اال ان ذلك 

يكون عن طريق الصدفة ولذا فيمكنه القيام بالعمل بترديد وشك ، اال انه ال 

وع الثاني. وقد تتواجد االسباب الثالثة يمتلك االستعداد المشار اليه في الن

المشار اليها في النوع الثاني بشكل ما لدى النوع االول ولكن عن طريق 

الصدفة اال انها ومقارنة بالنوع الثاني التي تكون اسبابه ذاتية وال يمكن 



االستغناء عنها هي في اختالف عنها بصورة كما ذكرتها ، بخصوص 

من هذه العمليات فيمكن التركيز على عمليات االمثلة من النوع الثاني 

المنظمة في الفترة التي تلت الثورة اي مرحلة المواجهة المسلحة فمثال 

عمليات اغتيال ائمة الجمعة والتي نفذت جميعها حسب هذا النوع ، او بشكل 

سبتامبر او تفجير  11ملموس في عمليات القاعدة كتفجير االبراج في 

لتجارية في الدول االوربية والتي يقتل فيها المنفذ المراكز السياسية وا

اضافة الى اناس آخرين وتدمير المراكز االقتصادية والتي تنفذ من قبل 

 تنظيم القاعدة.

 

هناك نوع آخر من العمليات االنتحارية والذي يمكن ان يطلق عليه وقائي 

الذي  او للتهديد او لالعتراض او اي شيء ضمن هذا المفهوم ، وهو النوع

تفتخر المنظمة بابتكاره ونحن لدينا نماذج من هذا العمل االنتحاري في 

مراحل واماكن مختلفة فمثال االعتراض على الحرب مع فيتنام هناك نماذج 

من االنتحار ) حرقا ( امام مكتب االمم المتحدة او السفارات االمريكية ، اال 

ا عما يحدث في منظمة ان دافع ونوع هذا االنتحار ) حرقا ( يختلف كثير

خلق بشكل اليمكن مقارنته من حيث ذات االمر واعتقد ان اساس اختيار 

هذا االسلوب من قبل المنظمة يعود الى مايحمله الرأي العام من خلفية 

فكرية عن هذا النوع خالل الحرب مع فيتنام اال ان المسألة هناك هي مسألة 

تيجة حرب استعمارية وهي ماليين من االبرياء يقتلون ضحايا يوميا ن

تختلف تماما في ذاتها من الناحية االنسانية والعالمية حيث لم تصل يد اي 

احد للقانون والمراكز والمنظمات المدنية وكثير من العوامل االخرى والتي 

 سوف اوضح الفوارق في ذات كل منهما .

 

يلها عندها إن ركزنا على هذا النوع من اعمال المنظمة وقمنا بدراستها وتحل

نفهم حقيقة محدوديتها وندرتها ومدى ارتباطها وقربها وتنظيمها مع نوع 

عالقات المنظمة . في هذا النوع من العمليات يبدو ان الدافع ليس هو كدافع 

النوع االول اي وقوع العنصر بيد الخصم ويقدم على االنتحار من اجل 



صد توجيه ضربة حفظ معلومات التشكيالت السرية وال هي هجومية وتق

للخصم بل ان الدوافع واالهداف التي تم تعيينها مسبقا لهذا النوع تختلف 

اساسيا في ذاتها عن النوعين المشار اليهما اعاله . إن اردنا ذكر هدف او 

دافع لهذا النوع فيجب الرجوع الى النتائج التي خلفتها العمليات من هذا 

هذه النتائج وما قيمتها ، اعتقد  النوع وفي ظروف واوقات مختلفة لنرى نوع

ان هذا االسلوب هو نتيجة ظرف تقابل فيه مجتمع مدني ديمقراطي امام 

منظمة مسلحة غير ديمقراطية اقصد انتخاب نوع من التعامل الوحشي 

البدوي المتأخر في ظل ظروف يمنحك القانون الحق ويعطيك امكانية 

ية وقابلية استغالل هذا الظرف الدفاع وبيان الحق اال انه ليست لديك امكان

وتعتقد ان الدخول في هذه المعادالت والعالقات ليس في مصلحتك اساسا ال 

بل يعود عليك بالضرر  وتسعى بمثل ردود االفعال هذه الى اضطرار 

مقابلك باالنسحاب ، هنا هذا النوع من العمليات يكون بخدمة مطلب ما ، او 

ل مدني . إن نظرنا للمكان الذي حدث فيه من اجل التهديد لمنع اجراء او فع

هذا النوع من العمل االنتحاري اي اوربا وبالتحديد فرنسا وتأملنا في 

العالقات الحاكمة آنذاك وللدوافع التي اختبأت وراءها المنظمة عندها نتمكن 

وعلى اقل تقدير ان نتقبل هذا االدعاء بان هذا النموذج الثالث ومثلما ذكرت 

ا الجزء انه حاصل ونتيجة ظروف مرت بها المنظمة ونظرا في بداية هذ

لنوع عالقاتها الداخلية ذات االيدلوجية المسلحة وعوامل اخرى فال يمكن 

من العمل بهذا االسلوب ابدا ولذلك انا اقول ان هذا النوع قد ابتدعته 

 المنظمة . 

 

كيالت لذا اننا ال نجد اي اثر لنموذج من هذا القبيل في اية منظمة وتش

سياسية ومسلحة في العالم ، ال تقارنوا بين النموذج الذي ذكرته بخصوص 

حرب فيتنام الن ذلك هو عمل شخصي بحت نوعه اعتراض على قتل 

اآلالف من البشر تعرضوا لتجاوز عسكري . كان قضية وليس منهج 

واسلوب متجذر وعقيدة . نتيجة عدم موفقية مساعي مدنية غير عسكرية 

عل لعمل مدني ورائج ويمكن متابعته قانونيا وفوارق كثيرة وليس كرد ف



اخرى ، لذلك نقول يجب ان يسجل هذا النوع باسم المنظمة وال نذهب 

 للبحث عن شبيه له في مكان اخر.

   

------------------------------------------- 

 

القسم الثالث والعشرون من حوار مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول 

 انيسلط

 

  

 

 رجوي يمشي على قدمين: 

 

 نزواته الشخصية وعشقه للقيادة

اسرة سحر: ارحب بالسيدة سلطاني واتمنى ان تكون اقامتها في بغداد 

 مصحوبة بالموفقية .

 

السيدة بتول سلطاني: اشكر لطفك واتمنى ان تكون موضوعات حوارنا 

 مفيدة يستفاد منها كتجارب للمستقبل . 

 

في اللقاء السابق الى آلية وكيفية رفع الحواجز والموانع  اسرة سحر: تطرقنا

االخالقية والشرعية بين النساء في مجلس القيادة وبين رجوي ، انا اعتقد ان 

هذا االجراء ومن الناحية العملية لم يتمكن من حل الموضوع السباب كثيرة 

ك، منها نفس تناقض العالقة ، الحكم على صواب ذلك ام ال يقع على عاتق



هنا اريد السؤال هل ان النساء قد اخذن  حريتهن  في التعامل بشأن طرح 

 الموضوعات بصورة حقيقية بعد تنفيذ هذا االجراء ورفع تلك الحواجز؟

 

السيدة بتول سلطاني: نعم لقد اخذن  كامل حريتهن  وقد وضحت اسباب 

لسهولة وضعهن الطبيعي في اللقاء السابق ، في الحقيقة ان هذه الصراحة وا

في التعاطي هو حاصل تلك المقدمات وشكل تنظيم العالقة قبل اجراء عقد 

 الزواج فمثال كان يطرح موضوع المرأة التقليدية اسخفافا بها .

 

اسرة سحر: قبل اللجوء لهذا الحل اي اجراء عقد الزواج الم يكن مسعود 

تطع ملتزما بحدود وقيود ، هل حدث وإن شعرت انه يشعر بالحياء او يق

 االمور االخالقية من الموضوع عند طرحه؟

 

السيدة بتول سلطاني: لقد كان يطرح كل شيء يراه الزما حتى وقبل اجراء 

طرح عقد الزواج فقد كان يطرح سؤاله ويتكلم دون خجل حتى عند مناقشته 

للتقارير المتعلقة بالعالقات غير االخالقية وعلى مختلف المستويات فكان 

ريد معرفة فيما إن كنا على علم مسبق بموضوع تلك يطرح اسئلته وي

العالقة ام ال، ويطلب وجهة نظرنا كذلك حول مثل هذه الموضوعات غير 

 المتعارف عليها والمخجلة .

 

اسرة سحر: اريد االشارة الى موضوع يصعب التكتم عليه وفي نفس الوقت 

مكانتها عندنا فان البوح به تترتب عليه تبعات وهي ظاهرة الحياء التي لها 

الشرقيين بشكل عام وااليرانيين مخصوصا وبين النساء بشكل اخص ، ان 

لهذه الكلمة معنى عميق في ثقافتنا أأكد االلتفات الى ثقل وجغرافية هذا 

المصطلح في ظروف مختلفة. ال اريد الدخول في ما يحمل هذا المصطلح 

، لكنه موجود في ذاته من قيم دينية واجتماعية واخالقية و ...الخ 

وخصوصا عند نسائنا ويظهر على الرجال ايضا باشكاله واصدائه في 



مواقف مختلفة. الجزء االول من السؤال هو: هل شعرت بوجود مثل هذا 

الحجاب والحياء في وجود رجوي ؟ اي هل ان رجوي لم يطرح شيئا بسبب 

 حاجز الحياء ؟ 

 

لقاءاتنا السابقة، وهنا  السيدة بتول سلطاني: اعتقد اني قد وضحت ذلك في

اعود واقول: لم تكن لدى رجوي محاذير حياء في اي وقت فيما بينه وبين 

جميع التشكيالت وضمن اي مستوى من العالقات والي سبب ، فقد كان 

 يتعامل بكل راحة وهدوء .

 

اسرة سحر: االن اريد معرفة فيما اذا قد اوجد هذا المانع النوعي من رادع 

ما مدى تأثيره او هل حصل لديك اعتقاد بانه)اي هذا  لدى النساء او

االجراء( قد اوقع اثره في نساء مجلس القيادة وما مدى تأثرك انت بهذه 

 المحدوديات والقيود ؟ 

 

السيدة بتول سلطاني: ان اردت الرد بنفس طريقة تفكيرك بالموضوع 

الدور  فسيكون الجواب منفيا اي وحسب قولك حاجب الحياء لم يكن له ذلك

في الردع والنهي عن طرح الموضوعات لكن ليس بهذا المعنى اي ليس له 

اي لحن مخالف ، لقد كانت هناك من تترك االجتماع عند طرح مثل هذه 

الموضوعات ومنذ البداية وكان رد فعل رجوي اتجاههن  بشكل تحقير 

كانت واهانة ويقول بان هؤالء قرويون او انهم معميننا ) رجال الدين ( . و

مريم تتهمهن  بالسطحيات لكن بالرغم من كل هذا التصرف كانت هناك من 

تنهض وتقول ما هذه البحوث التي تطرحوها ، هل ان موضوعنا هذه 

االشياء وبذلك نرى ان ردود االفعال التي قصدتها تحدث دون قصد في 

باديء االمر اال انها وبشكل تدريجي وتحت تأثير تلك المناورة التي 

 ها عليك تأخذ مكانها بكل سهولة وتمكنوا من رفع حاجب الحياء .عرضت

 



في الحقيقة ان مثل هذه االجتماعات التوجيهية كانت تأخذ وقتا طويال ) مائة 

ساعة ( من اجل الوصول النتائج المطلوبة ولم تكن بالشكل الحالي اي هذه 

بدي البرهة التي اعرضها عليك ، وكانت هناك على مدى االجتماع من ت

اعتراضها وتخرج من االجتماع لتفكر بالموضوع ثم تعود مرة اخرى 

وتقول لقد اخطأت وتبدأ لبيان ردود افعالها اتجاه الموضوع المطروح ، 

يبدأون بالموضوع من هنا ما هي مشكلتكم؟ والن االفراد يختلفون في 

 عقائدهم وفي افكارهم ، يبدأ رجوي بتوضيح وتبرير هذه االنعكاسات فيقول

هذه ذرات القيم الجاهلية الموجودة لدى الرجعيون والمعممون والنافذة فيهم 

. الخالصة تربط هذه المقاومات واالعتراضات بكل شيء وفي النهاية 

يخرجون بنتيجة ان تلك المرأة لديها مشكلة في طالقها ويجب النظر في 

عداد طالقها كيف كان ، ان استدالل رجوي هو ان كل من ليس لديها االست

بقبول هذا االمر فان طالقها لم يكن حقيقيا وما عليها اال ان تعيد عملية 

ثوريتها من جديد . لقد كانت تأخذ هذه الموضوعات الوقت الكثير ) مائة او 

مائتين ( ساعة حتى وقد يصل االمر ان نسلم مسؤولياتنا ونفرغ انفسنا لهذه 

 االجتماعات .

 

تاويلك وتفسيرك لنهج واسلوب رجوي  اسرة سحر: االن نريد معرفة ماهو

هذا ؟ هل يمكننا النظر الى هذه االساليب والمناهج بحسن نية ونقول لعل 

لديه اهداف نبيلة مما يجعله يؤكد على هذه االساليب ضمن ضرورات يراها 

لتحقيق تلك االهداف ، ام هو يسعى لتحقيق اهداف شخصية محضة؟ 

التي تتحكم بشخصية رجوي  وحسب قناعتك ماهي الموضوعات االخرى

 الحقيقية ؟ 

 

السيدة بتول سلطاني: انا اعتقد ان رجوي انسانا يسير دائما على قدمين 

وهميتين متمثلتين بنزواته ولذاته واالخرى شهوته وعشقه لمنصب القيادة 

التي تسوقه نحو رغبات اخرى كحب التسلط والمناصب العليا . فهو يعمل 

هذا المجال هو ذكي وذا حواس جيدة ، فمثال هو وفقا لهذين الوجهين وفي 



يعلم ان ما يعود عليه من عمل المرأة افضل بكثير من عمل الرجل 

وبخصوص نزواته فقد ذكرتها في لقاء سابق وذكرت مثاال بان الرجل الذي 

ال يطيق وجود رجل اخر الى جانبه في اجتماع تحضره النساء فهو ذو 

ا حتى لو تركنا نزواته جانبا فان شامته تلك مشكلة في داخله .انا اقول انن

ورغباته التي اشرت اليها تقول له ان محصلة عمل المراة افضل بكثير من 

عمل الرجل ، فعندما يريد ان يصدر امرا لرجل بهدم هذه البناية فيتبادر الى 

ذهنه هذا السؤال: لماذا يجب علي  ان اقوم بهذا العمل ) اي يجب ان يعد 

ا ( ثم يصدر امره لكن عندما يأمر المرأة بعمل ما فهو لن يواجه جوابا مسبق

اي سؤال بل تذهب المرأة مباشرة لتنفذ االمر . رجوي يريد تنفيذ اوامره 

بدون اي سؤال وال يريد سماع كلمة "ال" مقابل طلباته . وبطبيعة الحال 

 عندما ال يكون هناك اي شيء في ذهن نساء مجلس القيادة ويضعن  امرهن  

تحت رهن رجوي عندها يعملن بكل وجودهن  وفي جميع الجوانب )جنسية 

، تشكيالتية ، عملية واي شيء آخر يخطر في ذهنك( لكن العكس فان 

رجوي اليرى هذه الصفة عند الرجال في تشكيالته. مايقدم رجوي للنساء 

من مبررات ليست مهمة بل المهم هو قد فكر جيدا وعثر على من يحقق 

لقد شهدت ذلك بام عيني حيث نتائج عمل صديقة حسيني التي كانت اهدافه، 

تفوق عمل عباس داوري بل ال يمكن المقارنة بينهما بالرغم من نقاط 

ضعفها)صديقة حسيني( وبالنتيجة يفهم رجوي بوجود هذا الفارق لذا يعمل 

 على استثمار ذلك . 

 

س قابلية اسرة سحر: يعني تقصدين ان استراتيجة رجوي تعد على اسا

النساء والعامل المهم لديه هو ليونة واستجابة النساء مقابل التصع ب عند 

 الرجال ؟

 

السيدة بتول سلطاني: انا اعتقد ان جميع هذه االساليب لها وجهة ومحور 

 واحد وهو دور صناعة أالت من اجل الوصول الى اهداف رجوي .

 ------------------------------------------ 



سم الثاني والعشرون من حوار مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول الق

 سلطاني 

 

 مسعود يسأل: 

 

 هل هناك من تد عي ان لها زوجا اخرا ؟ 

 

اسرة سحر: لقد انهينا في اللقاء الماضي موضوع رفع تقارير االفراد الى 

رجوي بواسطة اعضاء مجلس القيادة ولقد ذكرت ان قراءة خطبة عقد 

لنساء من مجلس القيادة ومسعود رجوي هو لرفع تلك المحاذير الزواج بين ا

االخالقية وكما قالت مريم العضاء مجلس القيادة لكي ال تكون هناك مشاكل 

في عالقاتكن  مع مسعود وطرح التناقضات ولتقدم وتطور اعمالكن  يجب ان 

ل تتقبلن  بانكن  زوجات مسعود. لكن الحقيقة هي ان كثير من االمور في داخ

التشكيالت )وبسبب انصهارك فيها ولعوامل كثيرة اخرى( قد تكون بسيطة 

لك لكن وبدون شك ال تتوقعي من مخاطبيك ان يمروا عليها بتلك البساطة 

وبتلك الرؤية والفهم الذي يتلقاه اعضاء مجلس القيادة ، فانا اعتقد ان كل ما 

وفي نفس يطرح من موضوع جديد من قبلك يكون بمثابة صدمة للمخاطب 

الوقت يكون غير قابل الهضم في كثير من االمور اما وعلى كل حال عليك 

باقناعهم بتقبل مثل هذا النوع من العالقات ونحن في االلفية الثالثة )التاريخ 

الميالدي( ، انا اشعر انه عند مواجهة اعضاء مجلس القيادة لمثل هذه 

المفاجئة او اي اسم آخر التبريرات والتنظير ستسبب لهم الصدمة والحيرة و

تطلقين عليه، اوال اريد ان اعرف هل ان استنباطي )للمفاجئة( صحيح ام ال 

؟ وان كان غير صحيح فان مفهومه هو ان النساء في  مجلس القيادة وكل 

من موقعها باعتبارهن  زوجات مسعود يتقبلن  الموضوع مكتفيات بهذا 

ريم ومسعود ، هل ان الحقيقة المقدار من المعلومات التي عرضها كل من م

 بهذه الصورة ؟



 

السيدة بتول سلطاني: نعم يتقبلن  هذا المنطق واالستدالل وقد يكون دليله هو 

ان مريم تنظر للموضوع ولالعضاء بصورة تحقير . لقد عرضت مريم 

الموضوع بالشكل التالي: انتن  ال تفهمن بان الحل ية االيدلوجية هي اعلى 

ثل هذا النوع من تنظيم  العالقة في موضوع معلوم هو مراتب الحلية، م

لتحقير الجانب االخر ، الذي يضطر الجانب المَحقر لل جوء الى محقره وعند 

النظر للموضوع بهذه الصورة نرى مدى بساطة فهم وهضم هذا النوع من 

العالقة من قبل النساء االعضاء، سأشير للتوجيهات التي كان يدلي بها كل 

 ومريم بهذا الخصوص . من مسعود

 

في اجتماع ومن اجل ان يبين لنا مسعود رجوي اهمية الحل ية االيدلوجية 

فان مدى الحل ية  10بشكل عيني قال: إن كان مدى الحل ية الجنسية يبلغ 

، هذا يعني اننا لو فرضنا ان هناك شخصا تحت  1000االيدلوجية يبلغ 

طح الطاولة يمثل سقف طاولة داخل صالة ذات سقف مرتفع جدا فان س

زواج عادي )عالقة المرأة وزوجها( اما سقف العالقة االيدلوجية واالهداف 

والذوبان في القيادة فهو يتمثل بسقف الصالة ، وبما ان افكاركم افكارا قديمة 

لذا يتكون في ذهنكم انطباع باني غير محرم وبذلك التتمكنن  من التحدث 

المانع عن المرأة التقليدية الضعيفة لذا بحرية معي ، االن وقد رفع هذا 

عليكن  التعامل بكل حرية ، وكانوا يحقرون المراة التقليدية والتي عاشت في 

المجتمع العادي وكبرت فيه والتي يحكمها معتقدات ذلك المجتمع فمثال 

يطرحون ان المرأة تقف الى جانب زوجها وتدافع عنه وحتى انها مستعدة 

تاج ذلك كما وانها تبقى على ذمة زوجها عند سفره ولو العطائه الدم ان اح

دام فترة طويلة وحتى عودته ، وكانوا يؤكدون "بانكم ال تزالون على هذه 

العقلية ولم تتجاوزون دنيا االمس واالفكار القديمة ، نحن نعمل كل ذلك من 

اجل رفع الموانع الذهنية" ، فكنا ومن اجل التخلص من ذلك التحقير 

لهم ببساطة اتذكر ان مريم اخذت بتوبيخنا وتقول لماذا تشعرون نستجيب 

بوجود فاصل بينكم وبين مسعود . كنا نستنتج في النهاية ان هذه الفاصلة 

 هي بسبب تفكيرنا .



 

اسرة سحر: عفوا اقاطعك اريد معرفة ما هو شعورك الشخصي ورأيك بهذا 

م كنت تلتجئين اليهم النوع من العالقة مع مسعود ؟ اقصد هل كنت تقتنعين ا

 هروبا من التحقير ام ان الموضوع بقى دون حل . 

 

السيدة بتول سلطاني: بالنسبة لي استطيع القول باني قد قضيت نصف 

عمري التنظيمي حول هذه الموضوعات في المنظمة لكني لم اتمكن من 

 االقتناع . 

 

 اسرة سحر: ارجو مواصلة حديثك حول السؤال السابق .

 

بتول سلطاني: بخصوص الموضوعات المرتبطة بمجلس القيادة فان السيدة 

مريم كانت تقول: "ال وجود حقيقي لهذه الفاصلة التي تشعرون بها وما هي 

اال وهم وسببها هي آلية تفكيركم الرجعي والجل رفعها نجري عقد الزواج 

لكي تتمكنوا من التحدث بحرية )وكانوا يعملون مصرين كي نصدق بانه لم 

د لدينا زوجا آخرا( لذا فان مسعود هو مرجعكم في جميع االمور ويجب يع

مواجهته دون اي حائل"، وكان مسعود يسأل: هل من تدعي ان لها زوجا 

آخرا ؟ وكان يؤكد ان من تشعر ولو بمقدار رأس ابرة انها تتعلق بزوجها 

 السابق عليها الخروج من االجتماع . 

 

ع سبب هذا الزواج من عاتقه ويلقي به اسرة سحر: يعني في الحقيقة يرف

على عاتق النساء في مجلس القيادة وقد يتذرع بان القيادة تقدم التضحية من 

اجل تحرير النساء من كل هذا التخلف واالفكار الرجعية الحاكمة على 

 اذهانهن  ومن مختلف االستغالل الطبقاتي والتاريخي و... الخ .

 



 

بهذا الشكل ، يعني اننا كنا نواجه مثل هذه السيدة بتول سلطاني: بالضبط 

الموضوعات دائما اي انهم على ابهة االستعداد من اجل التغيير واالنقالب 

 و ... وتجاوز التضادات والتناقضات .

 

ان كان مسعود حقيقة بهذه المكانة كما يدعون في المنظمة وهو يتحمل كل 

 شيء على عاتقه بمفرده )حيث كل هذه التضحيات(

 

ان طرح الموضوع بهذه البساطة يكون صورة بان رجوي بحد ذاته هو ف

ليس شخصا عاديا وهذا ما يهدفون ويصبون اليه ويعملون على تلقينه في 

 المنظمة . 

------------------------------------------- 

 

القسم الحادي والعشرون من حوار مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول 

 سلطاني 

 

 لس القيادة لم يتمكنوا )خجال( من طرح مشاكلهم الشخصيةاعضاء مج

اسرة سحر: نشكر السيدة سلطاني التاحتها الفرصة لمواصلة الحوار 

موضوع اللقاء السابق اي عقد الحل ية بين رجوي والنساء في مجلس القيادة 

)قراءة خطبة عقد الزوج( وسؤالي هو ما مدى انتقال هذا الموضوع او 

في المستوييات التنظيمية االخرى في المنظمة وهل هم على اطالع االفراد 

 معرفة به ام ال؟ 

 



السيدة بتول سلطاني: ان مثل هذه الموضوعات ال تنقل الى االفراد الذين هم 

اقل درجة تنظيمية منا مطلقا النهم ينظرون للموضوع من ناحيته الجنسية 

فلديهم اعتقاد بان وبذلك اليتمكنوا من فهمه وادراكه، اما مريم ومسعود 

الموضوع هو في مستوى بحيث ال يمكن لالخرين من فهمه وانا ال اتصور 

بان احدا من افراد المنظمة في درجة تنظيمية اقل منا على علم بالحلية بين 

نساء مجلس القيادة ورجوي، فمثال وكدليل على ذلك انا كنت مسؤولة عن 

ذا الموضوع ضمن تلك بعض االجتماعات لمستويات مختلفة فلم يطرح ه

المستويات خالل وجودي في المنظمة وكان كل من مريم ومسعود يؤكدان 

 على عدم ضرورة طرحه ضمن تلك المستويات لعدم قابليتهم على استيعابه. 

 

اسرة سحر: تنظيم مثل هذه العالقة لم يسبب في ايجاد ابهامات على مستوى 

وكذلك من الناحية النظرية اي مجلس القيادة ؟ اقصد من الناحية االخالقية 

التناقضات التي يسببها  في ذات الموضوع ، فمثال على المستوى النظري 

نواجه هذا السؤال: ان كانت احدى فقرات الثورة االيدلوجية هي تغيير فكرة 

االفراد بان المرأة هي من الدرجة الثانية وعدم النظر اليها بنظرة جنسية، 

يطبق ذلك ابتداءا على راس القيادة لكن في هنا وحسب القاعدة يجب ان 

الراس رجوي لم يتمكن من استعياب ذلك ومن اجل اجتياز هذا التناقض 

راح متوسال بسبل تقليدية من اجل رفع المحاذير الشرعية، واال كيف يمكن 

له ان يكون مرجعا واماما لاليدلوجية؟ هذا احد وجوه التناقض الذي يمكن 

الوجه االخر هو ان يتبادر لالنسان ومن الناحية البحث فيه ومناقشته و

االخالقية هذه الفكرة: ان رجوي وبخصوص استدالالته التقليدية من 

االسالم او كما يدعي ان ما يطرحه رجال الدين هي ايجاد اجواء لتصب 

االمور وتجري وفقا لمصالحهم الشخصية او الرتكابهم ذنب سرعان ما 

وا من انجازه، وبهذه الصورة فان هذه الحلية يجدون له وجها شرعيا ليتمكن

تسبب بوجود التناقضات، هنا اريد السؤال حول كيفية تقنين هذه التناقضات 

بشكلها النظري او كما يعبر عنها االفراد، هل ان يطرحه رجوي من حلول 

الجتياز هذا الموضوع تكون كافية القناع االفراد ام تالزمهم االبهامات 

 والشكوك؟ 



 

يدة بتول سلطاني: بالنسبة لي ولالخرين ممن حضر االجتماع تقبلنا الس

الموضوع مثلما عرضه رجوي ،النه كان علينا ان ننقل لرجوي دقائق 

االمور المرتبطة بنا وباالفراد الذين تحت امرتنا، من مرض االفراد وجميع 

مشاكلهم االخرى التي يدونها الرجال من خالل اجتماعات الغسل منها ما 

رتبط بالموضوعات الجنسية والموضوعات االخرى والتي لم يتمكن احدا ي

 من طرحها )خجال(. 

 

اسرة سحر: عفوا عندما يأتي من هو تحت امرتكم ويطرح ما لديه من 

تناقض جنسي )تراوده افكار جنسية( كأي تناقض آخر دون فارق اي ان 

توى(ادنى طرح تلك المشاكل تصاحبها نفس الصعوبات اعاله في وحدة )مس

 ، أليس كذلك؟ 

 

السيدة بتول سلطاني: قد يكون تصوركم ان الرجال الذين تحت امرتنا 

يطرحون مشاكلهم لنا وجها لوجه ، اال ان ما لدى الرجال من تناقضات ال 

يطرحوها لنا بشكل مباشر بل انهم يطرحوها على الرجال ابتداءا وضمن 

 ضوابط سوف اشرحها.

 

التناقضات في االجتماعات العامة اال التناقضات اوال ال يسمح بطرح هذه 

العامة ، لكن إن كانت هناك تناقضات جنسية يجب كتابتها الى االخ 

المسؤول اوال وترفق بها االسماء وعلى االخ المسؤول عدم االطالع على 

االسماء ، فمثال ان فرضنا ان احد االفراد كان له موضوعا جنسيا مع احدى 

ذكر اسم الفتاة في التقرير الرئيسي بل عليه كتابته في  الفتيات فعليه عدم

تقرير ملحق يرفق بالتقرير الرئيسي ثم تجمع هذه التقارير اخر الوقت يوميا 

 وتسلم للمسؤولة لتأخذ مجراها الى اعلى مسؤول معني في التنظيم. 

 



هناك تقرأ هذه التقارير ويقرأ اسم الفتاة وسرعان ما يجري تغيير مسؤولية 

ك الفتاة ويتم نقلها الى مكان اخر وبذلك يالحظ حتى من هو في ادنى تل

المستويات التنظيمية انه عند انتقال احدى النساء وتغيير مسؤوليتها ويكون 

على علم بان لديها مشكلة، ثم يتابع المسؤول االعلى الترتيبات االجرائية اي 

ضا حيث تغيير تغيير تنظيمها سريعا ويسري هذا االجراء على الرجال اي

مواقعهم التنظيمية ويعقد اجتماعا ويجعل الفرد فيه هدفا وعليه قراءة تقريره 

 وتحمل ما يترتب عليه من تبعات. 

 

اسرة سحر: اي ال تحصل في الهيكل التنظيمي هذه المشكلة بان تنتظر 

 المرأة بعرض ما لديها من تناقض الى مسؤولها من الرجال. 

 

يوجد شيئ من هذا القبيل مطلقا النه ال يوجد اي  السيدة بتول سلطاني: ال

 رجل في المنظمة تكون تحت امرته امرأة. 

 

اسرة سحر: اي ان هذه الموضوعات تبحث ضمن مستوى مجلس القيادة 

فقط وتكون النساء هن  المسؤوالت عن هذه الموضوعات امام رجوي 

؟   باعتباره المسؤول عنهن 

 

اجتماعات مشتركة بين الرجال والنساء  السيدة بتول سلطاني: كانت هناك

قبل التغييرات التي نتج عنها انتخاب مجلس القيادة لكن اخر وضع 

للتشكيالت في المنظمة هي كما قال رجوي: ال اريد ان تكون هناك امرأة 

تحت امرة رجل الن ذلك يسبب مشاكل جنسية شئنا ام ابينا لذا فال وجود 

 . لمثل هذه العالقة التي طرحتموها

 



اي ان العالقة بالشكل التالي تجلب  مجموعة التقارير واالجراءات يوميا 

 الى اجتماعات رجوي ويتم طرحها و التداول فيها.

 

اسرة سحر: هل الحقيقة ان النساء في مجلس القيادة يطرحن  كل هذه االمور 

 بدون محاذير وقيود؟ 

 

عرض   تلك االمور ، السيدة بتول سلطاني: لم تتمكن )حياءا( اية امرأة من 

انا وعندما كنت مسؤولة لم اتمكن من عرض مثل هذه المشاكل خالل 

اجتماع يحضر فيه مريم ومسعود ، لذلك عرض مشروع الحل ية اي ان 

جميع النساء هن  زوجات مسعود وبذا قد رفعت الحواجز بيننا وبين مسعود 

ان نأتي وعليه يجب طرح كل شيئ والحديث فيه بكل بساطة وما علينا 

ونذكر المشاكل ونستلم طرق حلها وكل من تقول "ال" تنقل تلقائيا الى 

 مستويات تنظيمية دنيا اي انها لم تتمكن من التواصل في ذلك المستوى.  

------------------------------------------- 

 ) مركز العين للدراسات (

 

 السير ة الذاتية 

 

ادة السابقين في مجلس قيادة منظمة خلق، اني بتول سلطاني من االعضاء الق

سنة من شبابي في هذه المنظمة، ومنذ فترة هربت من تنظيماتها  21قضيت 

سنة اصدر مسعود رجوي امرا يقضي  19وخرجت الى عالم الحرية . قبل 

الزام جميع المتزوجين في المنظمة بالطالق وانفصال االزواج عن بعضهم 

وا االمر ، ووفقا المر قيادة المنظمة ايضا تم ، وكنت انا من ضمن الذين نفذ

فصل االطفال الموجودين في المنظمة عن ذويهم الرسالهم الى جهة غير 

 معلومة ، حيث ليس لي علم بمصيرهم منذ ذلك الحين .



 

نظرا لتواجدي ضمن مجلس قيادة المنظمة فاني قد شهدت الكثير من جرائم 

لجرائم أسارت اجسامهم في هذه المنظمة بحق عناصرها واكبر هذه ا

تشكيالتها الفرقوية ، ويجب االعتراف بصراحة ان المنظمة الزالت وكما 

كانت عليه في السابق تعتقد بالعمل االرهابي المسلح وهي تنتهز الفرصة 

لترفع السالح مرة اخرى ، لذلك  يجب عدم قبول خدائعها وسماع شعاراتها 

 الغوغائية .

 

عملت بمثابة الجيش الخاص لصدام ، حيث اكد انها هذه المنظمة التي 

مسعود رجوي وفي احد االجتماعات اننا ورب البيت )صدام حسين( في 

سفينة واحدة وإن ثقبت هذه السفينة فان كالنا سيهلك وهذا هو سبب 

السياسات الهجومية والعدوانية التي اتبعها مسعود رجوي وقادته للهجوم 

في مناطق كالر وكفري وطوزخورماتو على العراقيين االبرياء العزل 

والذي راح ضحيتها االف  1991خالل االنتفاضة الشعبانية في عام 

 العراقيين في هذه المناطق بين شهيد وجريح .

 

بعد سقوط صدام كانت اهم واجبات اعضاء مجلس قيادة المنظمة تلك 

 االوامر التي اصدرها مسعود رجوي للعمل بها من اجل البقاء في معسكر

اشرف مستعينين بكل الطرق واالساليب الممكنة لتضليل الراي العام من 

اجل العمل على تغيير الجو السياسي الحاكم في العراق الجديد من خالل 

االخبار والبيانات الكاذبة والعارية عن الصحة  بهدف بقاء المنظمة مدة 

ت اطول في معسكر اشرف ،  ومن اجل تنفيذ ذلك استحدث داخل التشكيال

وحدة باسم )المنظمة االجتماعية( واجبها العمل على ايجاد االختالفات في 

السلطة العراقية وكسب صف شيوخ العشائر والشخصيات السياسية 

العراقية المعارضة للحكومة العراقية عبر كسب تأييدهم السياسي ودعمهم 

يا للوجود المنظمة في اشرف ، حيث تم ذلك من خالل تغذيتهم ماديا ومعنو



وسياسيا وفقا لسيناريوهات متعددة مستخدمين بذلك سياسة التطميع 

 والترغيب واساليب اخرى .

 

 الهدف من حضوري بينكم في بغداد هو:

 

اوال: اطالع الشعب العراقي والمسؤولين العراقيين وخصوصا الشخصيات 

 السياسية العراقية من حقيقة هذه المنظمة ،  وانا واثقة بان البعض من ساسة

العراق وبسبب عدم معرفتهم بحقيقة منظمة خلق وماهية سياساتها العدوانية 

 ضد الشعب العراقي راح يدافع عنها .

 

ثانيا : اطلب من سيادة رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي المحترم 

 ما يلي:

 

بما ان حماية المعسكر اسندت للقوات العراقية حاليا لذا يرجى توفير    -1

التي تسودها الحرية بعيدا عن االختناقات الحاكمة من قبل رجوي  االجواء

للعناصر المتواجدين في معسكر اشرف وكذلك تزويدهم بالقنوات الفضائية 

 ووسائل االعالم االخرى ، االنترنيت ، التلفون ، والكتب والجرائد .

 

دين توفير امكانية االتصال المستمر والمباشرالفراد المنظمة المتواج    -2

في معسكر اشرف بذويهم في ايران او في الدول االخرى  دون تواجد 

 مسؤولين المنظمة .

 



منع االجتماعات واللقاءات التي يقوم بها المسؤولين في                      -3

المنظمة بهدف استخدام االساليب النفسية الالانسانية والالاخالقية )التحكم 

 داخل معسكر اشرف  .بالعقول( بحق افراد المنظمة 

                                                                                                   

 مع الشكر                                                              

 بتول سلطاني

23/5/2009 

------------------------------------------- 

 لقسم العشرون من حوار مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطانيا

 مسعود رجوي عقد على جميع نساء مجلس القيادة واحدة تلو االخرى

اسرة سحر: نرحب بالسيدة سلطاني، بدون مبالغة نحن قلما نشهد حوارات 

نظرية مع االعضاء المنفصلين فمثال نحن دائما وفي موضوع الثورة 

ق حول ذات هذه الظاهرة وماهي رؤى رجوي المستقبلية االيدلوجية نتطر

التي على اساس احتياجاتها ومتطلباتها يرتب االمور لكننا لم نذهب وراء 

تلك التناقضات)المفارقات( التي تفرزها هذه الحوارات مطلقا لذا اود ان 

يكون حوارنا اليوم حول احد تلك التناقضات فابدأ سؤالي بعرض مقدمة 

موضوع زواج مريم ومسعود الذي طرح في المستويات  وهي ان محور

المتقدمة في المنظمة هو لرفع االشكال او الحائل الموجود بينهما )مسألة 

رعاية الحدود الشرعية في عالقة القيادة مع من هي في مستواه( اي ان 

هناك محاذير وقيود شرعية تكون حائال بين مسعود ومريم وتقيد ايدهما 

االن نشهد نفس هذه المفارقة ضمن عالقة مسعود رجوي  وتخل في العمل،

مع مجلس القيادة)جيع اعضائه من النساء( اي وجود مثل هذا الحائل بينهما 

والهمية الموضوع يعني احد جانبيه الذي يتمثل برجوي والجانب االخر 

يتمثل بمجلس القيادة ، وهذا يعني ان مسعود يواجه مرة اخرى وضعا 

ذي واجهه مع مريم ، نحن ايضا نشهد هذا الحائل وهذه مشابها للوضع ال

المحاذير الشرعية والقيود االخالقية والفقهية . اوال هل ان وجود هذا الحائل 



بذاته يعتبر تضاد)مفارقة( من نفس نوع التضاد الذي اعتمد عليه قبل زواج 

مسعود ومريم؟ إن كان كذلك فكيف عولج هذا التضاد وان لم يكن تضادا 

اذا لم يأخذ به في العالقة بين مسعود ومريم؟ ما هي رؤيتك لهذه فلم

 االحداث سابقا وكيف هي االن ؟

 

السيدة بتول سلطاني: للجواب على سؤالك الذي قد يكون مقاال بذاته يجب 

ان اقدم بعض التوضيحات ، بخصوص دخول اية امراة للثورة االيدلوجية 

تي تتعلق بـ)االلتحاق بالقيادة( هناك مادة باسم المادة ب وهي المادة ال

وجواب سؤالك يكون ضمن هذه المادة ) المادة ب( او االلتحاق بالقيادة 

وتبتديء هذه المادة مخاطبة الرجال: انتم الرجال انتم جوهرة اليمكن تبديلها 

انتم الذين لديكم االستعداد لعمل اي شيء من اجل اهداف القيادة وقدمتم كل 

لقيادة ، اما ما جاء في هذه المادة بخصوص النساء شيء وحتى زوجاتكم ل

فهو بشكل آخر واعمق حيث يذكر انتن  وابتداءا من هذا التاريخ ومابعد 

تعتبرن  بذمة رجوي، لم يطرح هذا الموضوع انذاك على عموم النساء بل 

كان يختص طرحه على مجلس القيادة وعلى ما اتذكر انه كان يطرح من 

تقول انتن ومن جميع الجوانب اصبحتن  زوجات  قبل مريم رجوي وكانت

لمسعود، في الحقيقة ان ذلك التناقض والسؤال الذي تقصدوه يحل بهذه 

الصورة ان مسعود هو وحده َمْن يعقد اجتماعات مجلس القيادة، كانت تقول 

رغم كل شيء فان هناك فاصلة لدى النساء يعني صحيح ان المرأة احدثت 

تازت المادة ب اال ان فهمها للمادة ب وعالقتها التغيير بل وحتى قد اج

بالقيادة في حالة انها عضوا او حتى عندما تكون ذات مسؤولية او في اي 

مستوى ومسؤولية في المنظمة يختلف تماما عما تكون عضوا في مجلس 

 القيادة وهي جزءا من ذلك الوسط )وسط القيادة( .

 

لمطولة العضاء مجلس القيادة لهذا السبب عقدت مجموعة من االجتماعات ا

لتوجيههم بان نوع العالقة والذوبان بالقيادة في هذه المرحلة يختلف تماما 



عن نوع العالقة والذوبان في القيادة عما هو في الماضي وقبل العضوية في 

 مجلس القيادة .

 

لذلك وعندما كانت مريم تمر على الموضوع لتوجيه االعضاء كانت تقول 

حة انتن  ومن االن فصاعدا زوجات مسعود وهو زوجكم لنا وبكل صرا

وهي تقصد ان جميع نساء مجلس القيادة اصبحن في حلية على )محارم( 

مسعود او حسبما يصطلحون " محارم االيدلوجية " وبذلك ارتفعت جميع 

الموانع في العالقات من هذا القبيل بين مسعود رجوي مع اعضاء مجلس 

د اجتماع العضاء مجلس القيادة اجري فيه القيادة وبهذا الخصوص عق

 مراسيم عقد زواج مسعود ونساء مجلس القيادة .

 

اسرة سحر: اعتقد انك اول من يطرح مثل هذا الموضوع واتصور ان 

صداه سيكون الى حد بحيث ان عليك ان تدفعي ثمن كشفه ، انت تعلمين ان 

نظمة ، االن وقد قصدي من الثمن هو االتهامات التي سوف توجهها اليك الم

ابديت شجاعة وفاجأتينا بطرحك للموضوع نرجوا توضيح الموضوع بشكل 

اكثر تفصيال حول كيفية عقد اجتماعات التوجيه وردود فعلها في اوساط 

 اعضاء مجلس القيادة ؟

 

السيدة بتول سلطاني: قد يكون من المهم ان تعلموا ان هناك اجتماعا وبشكل 

بمراسيم عقد الزواج العادي وهم يطلقون  رسمي الجراء مراسيم شبيهة

عليها اسم جلسة العقد ، ازيدكم علما باني كنت في هذه الجلسة ، كانت هناك 

مجموعة من الموضوعات تطرح من قبل مريم رجوي قبل اجراء هذه 

المراسيم وبعنوان " اختالف المادة ب للمرأة عما هي عليها المادة ب 

في اطار مجلس القيادة عما هي عليها في للرجل وكذلك اختالف المادة ب 

 مستويات دون ذلك بالنسبة للنساء ".

 



هناك مجموعة موضوعات اخرى دقيقة كانت تطرح تحت عنوان هذا 

اي عندما  1998و1997الموضوع لالسف لم اتذكرها النها تعود لالعوام 

اصبحت عضوا في مجلس القيادة وبسبب طول الفترة لم اعد اتذكرها  بدقة 

كن وعلى اي حال فان اساس الموضوع هو ان مريم رجوي كانت تخاطب ل

النساء في مجلس القيادة وتقول: انتن  لستن  بنساء مطلقات ومتروكات في 

الحقيقة انتن  زوجات مسعود ، وبخصوص نوع الحل ية بالنسبة لمسعود 

ة كانت تبررها بالشكل التالي: الحل ية االيدلوجية هي اعلى مستويات الحل ي

في المنظمة اي انها اعلى بكثير من مستوى الحل ية العادية والزوجية التي 

تتم قرائتها بواسطة رجل دين فهي بذلك تمنح الشرعية للعالقة بين النساء 

ومسعود من جانب ومن جانب اخر تحصل على نتيجة لتلك المفارقات اي 

قد والزواج معالجتها ، وبذلك فقد تم الحصول على نتائج من خالل هذا الع

الجماعي لمسعود واعضاء مجلس القيادة حيث رفعت المحاذير والقيود او 

ذلك الحائل الذي قصدتموه وكذلك الجانب االيدلوجي اي المتعلق بمريم 

الذي اشرت اليه .اما بخصوص كيفية اجراء االمور المتعلقة بالمراسيم 

ناريو بالشكل فكانت مريم رجوي هي التي تعقد تلك االجتماعات وكان السي

التالي تطلب مريم من مسعود ان يحضر االجتماع ويظهر ان مسعود مجبرا 

على حضوره بمعنى ان مسعود اليريد حضور مثل هذه االجتماعات لكنه 

وباصرار مريم يضطر للحضور، اللطيف ان مريم تمن على اعضاء 

ول ان مجلس القيادة النها تعمل ذلك من اجل حل مشكلتهم )التضاد( فمثال تق

ذهنكم الزال مشغوال بتلك القيود والمحاذير الشرعية والتقليدية وهذا 

مايسبب لكم المتاعب في حالة استمراره، لذا فنحن مجبرين على حل تلك 

المفارقات )التضادات(، وكانت تؤكد انه وبهذا العمل اي عقد مسعود عليكن  

للطيفة ايضا ثم سيغلق ذهنكن  عن التفكير باي رجل آخر وهذه من النقاط ا

 يدخل مسعود االجتماع ويقرأ خطبة العقد والنساء يقولن " نعم " .

 

 اسرة سحر: خطبة العقد تقرأ بشكلها التقليدي ؟ 

 



السيدة بتول سلطاني: نعم دقيقا تقرأ بشكلها التقليدي ويأخذ جواب " نعم " ، 

بعد مجيء مسعود ودخوله االجتماع تعطى استراحة ) فرصة ( ويذهب 

جميع للوضوء ويعودون ويقرأ مسعود الخطبة وتقول النساء واحدة بعد ال

 االخرى " نعم " ، وعلى ما يبدو المانع ان لم ترد ) لم تقل نعم ( احداهن .

 

 اسرة سحر: اجراء خطبة العقد يكون بصورة عامة؟

 

السيدة بتول سلطاني: نعم، كل مجموعة بمجموعتها عند ترقيتها الى درجة 

لس القيادة او اي انتقال وتبديل يعقد عليهن  رجوي واحدة تلو اعضاء في مج

االخرى فمثال بخصوصي اتذكر كنت ضمن المجموعة الرابعة العضاء 

مجلس القيادة اي ان تلك المراسيم تقام لكل مجموعة ترتقي عضوية مجلس 

 القيادة .

 

اسرة سحر: انا اعتقد ان هذه الحوادث وخصوصا تلك المراسيم التي 

يها تعود بتبعاتها على مسعود والمنظمة، اود ان تقدمي توضيحا حول ذكرت

هذه التبعات وان لم يكن كذلك فما هي االلية والعوامل  التي ادت الى تجنب 

 ظهورها ؟

 

السيدة بتول سلطاني: في الحقيقة ان التبعات التي تتصورها بعنوان رد فعل 

ها بعد تلك المراسيم ان لمواجهة مثل هكذا فعل لم تحدث ابدا لكننا شهدنا

حدود العالقات وشكل التعامل قد تغير وبصورة كلية فان شكل االجتماعات 

والعالقات قد اخذ شكال اخرا، فمثال وحتى قبل موضوع الحل ية والعقد كان 

مجي مريم ومسعود سوية عند عقد االجتماع وكانت النساء يشعرن   بوجود 

مثال في االجتماعات يأخذن   الحذر إلال ساتر فيما بينهن   وبين مسعود ، او 

تسقط ربطة الرأس عن رأسهن   او عند الحديث يراعى الحياء لكنه وبعد 

اجراء مراسيم قراءة خطبة الحل ية نرى ان الجميع يتحدثون مع بعضهم 



البعض وعدم تقيدهم بالحجاب ، يتحدثون باي موضوع وإن كان خصوصيا 

حاجاتهم العاطفية والشخصية وعن  حتى وإن كان من اخص المواضيع عن

 احتياجهم الجنسي ... الخ اما وقبل هذا فقد كانوا مكبلي االيدي.

 

اسرة سحر: لقد ذكرتي في مكان ان لم ترد احدى النساء بـ " نعم " فال مانع 

 من ذلك . هل الحقيقة كذلك ؟ 

 

السيدة بتول سلطاني: لقد ذكرت ان المراسيم تجرى بصورة بحيث ان 

العقد تقرأ على كل واحدة من النساء وليس بشكل عام اي تقرأ الخطبة  خطبة

مرة واحدة على الجميع وان لم ترد احداهن فلم يظهر ذلك للعيان ال بل كان 

رجوي يصر على ان يسمع كلمة " نعم " من فم كل منهن  بشكل منفرد ، 

ح عضوية اتذكر انه قد امتنعت احدى النساء عن الرد بـ " نعم " لذا لم تمن

مجلس القيادة ل ننا لم نراها بعد بيننا ضمن مستوى التشكيالت والفي 

االجتماعات قد تحضر في اجتماعات القيادة ضمن مستواها ) درجتها 

 التنظيمية ( اال اننا لم نراها ضمن اجتماعاتنا ابدا .

 

اسرة سحر: باستثناء رفع القيود الكالمية والنظر وامور بهذه الحدود ، هل 

هذا العقد ادى لرفع مختلف القيود االخرى كالتالمس والمصافحة مع  ان

 رجوي ؟

 

السيدة بتول سلطاني: ال لم يصل الى حد التالمس وهذه االمور حتى ان 

رجوي يهرب بعد انتهاء االجتماع ويقول يجب الهروب من هذه النساء فبعد 

اال ان  انتهاء االجتماع يخرج في اول فرصة وقد تكون هذه من اساليبه

 التالمس وامور من هذا القبيل لم يحدث ضمن عالقات مجلس القيادة .

 



 

 

اسرة سحر: االجتماعات جميعها كانت بصورة جماعية ، الم تكن هناك 

 اجتماعات لشخصين او اكثر ؟  

 

السيدة بتول سلطاني: ال لم تكن جميعها جماعية من الممكن ان يكون 

ثال انا قد اجتمع بي رجوي لوحدي بعضها محدودا على بعض االشخاص فم

عدة اجتماعات حول بعض االمور التي تخصني او حول التقارير التي 

رفعت حول وضعي فقد تم استدعائي الى غرفته عدة مرات وتحدث معي 

على انفراد ، بصورة عامة فان االجتماعات كانت تعقد بصور مختلفة ، 

ادة الذين يشكلون احدى فمثال كان يجتمع مع اربعة افراد من مجلس القي

الوحدات ويتحدث حول شؤونهم وقد يستدعي مسؤولة او معاونتها ويجتمع 

بها على انفراد ، لم يكن هناك اي حدود وقيود لعقد االجتماعات اال انه قد 

دونت بعض االمور في كراس مثال كراس مجلس القيادة حيث تدون فيه 

سبوعي وكل ما يدور في االمور المطروحة في اجتماع مجلس القيادة اال

المنظمة وكنا ملزمين بعنوان احد واجباتنا بمطالعة هذه التقارير ومناقشتها 

، او مثال كان على كل مسؤولة في مجلس القيادة ةبكتابة تقريرا يوميا حول 

 اعمالها وعلينا قراءة كل ما يجري في المنظمة .

 

------------------------------------------- 

 

 سم التاسع عشر من حوار مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطانيالق

 

 رجوي يريد ان يحاط بالنساء فقط



اسرة سحر: اهال وسهال بالسيدة سلطاني، نديم حديثنا عن مجلس القيادة 

وانتخاب اعضائه لقد اشرت الى معايير ذلك االن وبعنوانك امرأة وبالتأكيد 

الموضوع ، هل هناك معايير تتمتعين بفهم غريزي وحس جيد تجاه 

 وعوامل اخرى دخيلة في انتخاب اعضاء مجلس القيادة ؟ 

 

السيدة بتول سلطاني: لقد اجبت على هذا الموضوع ضمن جوابي لسؤالكم 

السابق وقلت اني شعرت بان رجوي يريد ان يحاط من قبل النساء فقط وال 

 يتحمل وجود اي شخص من الرجال حوله .

 

اء هذا الموضوع اليها اقصد استخدام هذه النساء، هل اسرة سحر: باستثن

 هناك عوامل اخرى تتدخل بالموضوع ؟

 

السيدة بتول سلطاني: بهذا الخصوص كان هناك من هو مولع ومتعلق 

باهداف القيادة وهناك الكثير ممن يريد العمل اال انه ال تتوفر فيهم بعض 

ص الفالني مهما وصل الشروط الالزمة. وحول ذلك كانوا يقولون ان الشخ

الى مستويات ايدلوجية رفيعة اليمكننا ان نقبله في مجلس القيادة فقد يتمكن 

هؤالء ومن الناحية االيدلوجية ان يكونوا اعضاء في مجلس القيادة اال انه 

ليست لديهم القابلية على انجاز االعمال وتحمل المسؤوليات التنظيمية 

امكانيتهم من ادارة العمل ، اما انه ضمن مستوى مجلس القيادة بسبب عدم 

وعلى سبيل المثال قد يتمكن شخص من التحدث بصورة جيدة فهذا معيار 

ثانوي وكما ذكرت موضوع اختيار االفراد فان موضوع القدرة االجرائية 

للفرد وكذلك موضوع صالحية الفرد االيدلوجية هما اللذان يحددان اختياره 

ية مقدمة على غيرها كما كانت هناك عوامل وكانت صالحية الفرد االيدلوج

اخرى منها القدرات الفردية واشياء اخرى تراعى ايضا اتذكر بخصوص 

اختيار صديقة حسيني كانوا يقولون لها وبشكل مستمر نمنحك المسؤولية او 



العضوية في مجلس القيادة لكن عليك ان تذهبي وتكملي دراستك وترفعي 

 معايبك .

 

عندما تكون جميع العوامل وفي وقت تكون فيه القدرة اسرة سحر: االن و

االيدلوجية واالجرائية والعمل متساوية مامدى تأثير العوامل الجسمية 

 والقيافة ؟ مثال العمر، الشكل الظاهري وسائر الجذابيات االخرى ؟ 

 

 السيدة بتول سلطاني: حسب رأيي لم تكن هذه العوامل اساسا في االختيار .

 

لم تتدخل هذه العوامل في اي اختيار او على اقل تقدير لم اسرة سحر: 

 تطرح اي شائبة او ابهام بخصوص الموضوع ؟

 

السيدة بتول سلطاني: طبعا لم يمر الموضوع دون ظهور شائبة 

وبالخصوص عندما اختيرت مريم لمسؤولية المنظمة حيث كانت اجمل 

في تلك المرحلة وفي النساء من االعضاء والكوادر المتقدمة في المنظمة ، 

ذلك المستوى مدى تقبلنا بان انتخاب اجمل امرأة في المنظمة كان عن 

طريق الصدفة هو بحاجة الى تأمل او حتى في اختيار فهيمة ارواني التي 

كانت انذاك بشكل ما اجمل امرأة في التشكيالت نرى انه ومن بين جميع 

اختيارها آنذاك قد سبب  نساء المنظمة ان فهيمة ارواني كانت اجملهن وكان

توجيه االتهام وراح االفراد بايصال هذا االعتراض بشكل تلوحي الى 

 المسؤولين على انكم تختارون الجميالت من النساء .

 

اسرة سحر: طرح هذا السؤال كان على مستوى فكر االفراد ام على مستوى 

 العالقات الداخلية في المنظمة ؟



 

كل غير مباشر ، فمثال وتحت عنوان انه في السيدة بتول سلطاني: طرح بش

خارج المنظمة يوجه اتهاما لرجوي وللمنظمة بان معيار المنظمة في 

اختيارها لالفراد وترقيتهم الى الدرجات التنظيمية العليا هو الجمال ، حتى 

ان مسعود رجوي قال وبصراحة نحن متهمون بهذه المسألة. وقد اكد ان 

ان جميع اختياراتنا تمت وفق ضوابط ومعايير  الجمال لم يكن معيارا بل

تشكيالتية ، فكان يذكر مثال بان مجكان هي خير دليل حيث لم تكن على 

جمال لكننا قد اخترناها ، وقد كانوا يستغلون هذه الشوائب التي تطرح 

خارج المنظمة من اجل الرد عليهم ولدى المنظمة مقولة يقولون فيها ان 

المحالت الفاسدة ، ويقصد بذلك االفراد الذين  عملهم دائما هو تخريب

 يطرحون اننا نختار الجميالت .

 

او مثال طرح موضوع انتخابهم لمن لديه تحصيالت دراسية عالية ، فكان 

يقول ان نسرين ليس لديها تحصيل لكنها اختريت بعنوان المسؤول االول 

ان مجكان في المنظمة ، لذا فان هذا يتناقض مع مايطرح او كان يقول 

ونسرين لستا على جمال ونحن قد انتخبناهما لمسؤوليات في المنظمة. انا 

اعتقد ان عملهم هذا )اختيار مجكان ونسرين( هو من اجل رفع ذلك الحدس 

واالقاويل ولربما كان له تأثير خارجي وعيني لذلك فمن الممكن ان يقال ان 

، وربما فيما والجل  انتخاب مريم وفهيمة كان على اساس مثل هذا المعيار

 5-4انهاء هذه المواضيع والشكوك في المنظمة جاءوا واختاروا من بين 

من النساء الذائبات في القيادة احداهن لم تكن جميلة جدا لرفع هذه الشبهة 

 وبذلك قد ضربوا على افواه من يقول انهم يختارون الجميالت .

 

سبب ايجاد حالة توازن اسرة سحر: يعني في الحقيقة اختيار هؤالء كان ب

 بين الجميالت والقبيحات ؟

 



 السيدة بتول سلطاني: بالضبط .

 

اسرة سحر: الى كم مجموعة يمكننا تقسيم حسابات رجوي في اختياره 

العضاء مجلس القيادة ؟ مثال اقصد ابتداءا نوع عالقته هذه مع اعضاء 

لمستويات مجلس القيادة وما هو اختالفها وخصوصيتها نسبة الى مختلف ا

 في التشكيالت ؟

 

السيدة بتول سلطاني: ان العالقة في هذا المستوى هي عالقة صميمية 

وقريبة جدا وتصل الى مستوى انه ان دخل غريب في هذه االجتماعات فان 

الصورة التي تتكون لديه هي ان هذا الرجل هو زوجا لجميع هذه النسوة اما 

 صور ذلك .ان دخل غريب في اجتماع عام فال يمكنه ت

 

 اسرة سحر: ما الذي يتجلى للعين في مثل هذه التعامالت ؟

 

السيدة بتول سلطاني: في مثل هذه االجتماعات كان رجوي يضحك 

ويتمازح او يتكلم بكالم خاص لكنه في االجتماعات العامة كان يعتبر طرح 

مثل هذ المواضيع هي تجاوزا للخطوط الحمراء او انه كان يغالي في 

وحمدهم ويقول انتم املي وانا اعتمد عليكم اي ان العالقة كانت  تمجيدهم

 بشكل اخر . 

 

اسرة سحر: تعبيرك بهذا الخصوص انه من يراهم بهذه الحالة يعتقد ان 

رجوي هو زوج هذه النسوة ، هذا يقتضي وجود عالقات خاصة جدا ، 

 ممكن ان تبيني ما تقصديه ؟

 



ن يتمازح معهن او ان النساء كانت السيدة بتول سلطاني: لقد ذكرت انه كا

يقولن   له: اننا نحبك، مقابل هذا كان رجوي يقدم لهن الهدايا وكن يبذلن 

جهودهن للتقرب منه ، او مثال اتذكر ان احدى النساء وفي احد االجتماعات 

قالت لتبرير هذه العالقات لقد قرأت في كتب كثيرة بان النساء في زمان 

انتباهه اتجاههن  كن  يأتين  في طريقه او يأتين  لعيقد الرسول ومن اجل الفات 

عليهن كي تغفر ذنوبهن  ، او ان جميع نساء الرسول كن  يبذل جهودهن  

لتكون لهن  منزلة مرموقة عند الرسول ويقتربن  اليه لكن الرسول لم يكن 

كذلك . في الحقيقة كانوا هكذا يبررون   عالقتهم مع رجوي حتى بهذا 

ل موضوع صالحية السلم االيدلوجي الذي ذكرته سلفا ، الخصوص مث

يسعين  من هذه الزاوية ايضا بمقارنة مكانة رجوي مع االئمة ليحصلوا على 

 نتيجة خاصة لصالحهم .

 

اسرة سحر: ما هي ردود فعل رجوي اتجاه هذه االعمال وكيف تعامل مع 

 اجوائها ؟

 

ه هي مكملة لتلك االفعال ، السيدة بتول سلطاني: يمكن القول ان ردود افعال

اي كان ينظمها بشكل ال تظهر عليها اية مخالفة، اتذكر انه وفي اجتماع ان 

الدكتور يحيى ) حسين فرصت ( طبيب اسنان وكرد فعل على بحث وكلمة 

لرجوي قال ان ما تطرحه االن يفوق عصرنا وعليه استنتج بان ) رجوي ( 

 هو حجة الزمان وهو امام العصر .

 

انظر الى رد فعل رجوي كيف كان ، قال ليحيى: ما هذا الكالم الذي  االن

تتفوه به سوف اقلع اسنانك ، الدكتور يحيى هو طبيب اسنان وبشكل مزاح 

راح يظهر عدم ارتياحه لهذا التمجيد والتعظيم اال انه كان يشجعه بصورة 

م "نعوذ غير مباشرة لالستمرار بالتمجيد ، او كان رد فعله اتجاه هذا الكال

باهلل" في الوقت الذي هو راض عن هذه االمور ومن اعماق قلبه . هذا 



شيء من دجل واساليب مسعود ومريم في تربيتهم لالفراد حتى يصلون 

)االفراد( الى مرحلة يعتقدون بها عظمة رجوي. انهم كانوا يستمعون كالم 

لجو المتحدث حتى اخره اي يفسحون المجال له ليبين ما لديه ويكون ا

لصالحهم ثم يبدأون بقول ان هذا الكالم مؤذي ومؤلم واللطيف كان بعض 

االفراد ينهض وهو متأثر بهذه االجواء ويقول انت امام الزمان انت الحجة 

 ثم يقوم رجوي ويقول نعوذ باهلل ما هذا الكالم.

 

------------------------------------------- 

 

 ة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطانيالقسم الثامن عشر من حوار مؤسس

 

 تعالي رجوي ومعايير الترقية الى عضوية مجلس القيادة

 

اسرة سحر: اهال وسهال بالسيدة سلطاني نبدأ حديثنا بالسؤال هل بامكانك ان 

 تدلينا عن الشخصية التاريخية التي يحرص رجوي ان يكون شبيها لها .

 

لعالقات والتعامل يسعى ليكون السيدة بتول سلطاني: رجوي وعلى مستوى ا

نموذجا عظيما مشابها لالمام علي ، انه لم يدعي ذلك بلسانه لكن ومن خالل 

تصرفاته وبشكل تلوحي يعمل على ان يكون هذا التوجه ظاهرا عليه اي 

يظهر عليه التقرب لمثل هكذا نموذج او يعمل ويخطط اليجاد ارضية لذلك 

اليه كمريم مثال يأخذون بالتأكيد على  ويأخذ بتوجيهها مما يجعل المقربين

 مثل هذه النماذج .

 



اسرة سحر: هذه الجهود التي يبذلها المقربين له من اجل تلقين هذا المعنى ، 

 برأييك ما مدى تصديقه من قبل االفراد ؟

 

السيدة بتول سلطاني: رجوي بمكره وذكائه وخصوصا في هذا الموضوع 

من طيات الموضوعات االساسية بشكل يعمل على طرح مميزاته الفردية ض

بحيث يكون لها جانب تعليمي نظري وفي الوقت ذاته يذهب بذهن 

المخاطبين الاراديا نحو ان رجوي هو نموذجا مثاليا لهذه الشخصيات ، 

فمثال عندما يتحدث حول زواجه بمريم فهو يعد المشهد بشكل بحيث ان 

العبء الثقيل من  الجميع يصدق ان رجوي لوحده قد حمل على عاتقه

االتهامات التي سببها هذا الزواج الحاصل بسبب الضرورات االيدلوجية 

والسياسية ، فيعمل هو او شريف )مهدي ابريشمجي( على اعداد المشهد 

 ونحن خلف الستار لم نرى شيئا .

 

لكنه وفي النهاية يتم طرح ما اعد من سيناريو بواسطة شريف او مريم 

هم من مجموعة الكادر المتقدم والمعروفين ب رجوي او من يلتف حول

"مسامير المنظمة" امثال بهنام )محمد سيد المحدثين( او جابرزادة انصاري 

او عباس داوري على ان مسعود قد حمل على عاتقه الحمل الثقيل للرسالة 

 المتمثلة بانفصال مريم عن مهدي ابريشمجي .

 

الى بذل طاقة وقابلية عالية  كان تأكيدهم على ان مثل هذه التضحية تحتاج

خارجة عن طاقة البشر ، ابتداءا يعد رجوي مقدمة فمثال في مرحلة طرح 

موضوع الجهاد االكبر قال: إن كان في الماضي  مشاركت الفرد في 

النضال والقتال يعود الى ايمانه ومقامرته اما اليوم فان موضوع الصداقة 

ثال عند تصنيف المناضلين والفداء يفوق المقامرة والتضحية ، او م

والثوريين الى درجات يقول ان االئمة هم من الصالحين وان الشهداء في 

زمرة الصديقين ، اي انه يريد القول بان انبياء هللا هم في مدار الصديقين 



يعني هم من يشهد الصدق في كل لحظة من لحظاتهم ، في الحقيقة يريد من 

ن والصديقين و يعتقد ان مكانته تفوق ذلك رفع مكانته الى درجات الصالحي

 مكانة الشهداء .

 

بعد هذه التفاسير يأتي االخرون ليكملوا الدور حيث يضعوه في مثل هذه 

المدارات )المكانة( وهذا عمل مريم رجوي وعدد اخر من كادر المنظمة 

المتعارف عليهم باسم "المسامير" الذين يصورون رجوي بمثابة مصداق 

كانوا يخاطبون رجوي ويقولون له )انت حجة الزمان( او هذه التفاسير ف

مثال في باب االبداعات الذي راح رجوي بتفسير وتاويل االيات والروايات 

من ضمنها موضوع الجهاد االكبر او مثال موضوع التنازل والتسامح 

ومفاهيم التضحية والصدق وترك الزوجة ويستمر حتى يصل الى  زواجه 

ليه وبذلك يمنح نفسه صورة وكأنه في مكانة مماثلة من مريم الذي فرض ع

لمكانة االمام علي )ع( والرسول محمد )ص( او مثال بخصوص تشكيل  

مجلس القيادة او االراء التي يطرحها بخصوص المرأة فهو يدعي انها اراء 

الرسول)ص( في زمانه والتي لم يتمكن من العمل بها للجهل الحاكم على 

وفي الوقت الحاضر تتحقق على يده )رجوي( او كان االمة انذاك لكنها 

يطرحها بالشكل التالي: ان احد اهداف الرسول )ص( واالئمة وخصوصا 

االمام علي)ع( هو تركيز جميع نظامه السياسي واالداري على النساء اال 

انه لم يفلح وفي الحقيقة يريد القول ان االعمال التي يقوم بها االن ماهي اال 

 تلك االمنيات . استمرارا ل

 

اسرة سحر: االن نريد التركيز على مجلس قيادة رجوي ، في موضوع 

 اختيار نساء مجلس القيادة ماهي المعايير والعوامل الدخيلة والمؤثرة فيها ؟ 

السيدة بتول سلطاني: اهم معيار بالنسبة لرجوي كما كان في اختياري هو 

 مقدار االرادة . 

 



امل قانونا ، اوضح ذلك: قبل طرح موضوع االن كيف يجعلون هذا الع

مجلس القيادة كان هناك موضوعا اخرا تحت عنوان لماذا مريم؟ وجواب 

هذا السؤال يتكون من كلمتين فقط وهي الن مسعود . وكأنها معادلة نقول 

لماذا مريم ، يقولون الن مسعود . بهذا المعنى مريم اول امرأة يتم وصلها 

ماذا مريم ، وهي التي ترد الجواب؛ الني اكثر بمسعود. مريم هي تسأل ل

عشقا لمسعود من غيري حيث كنت اول من ذاب في القيادة وفي مسعود 

اصبحنا واحدا ، الجميع من اجل مسعود ، في البحوث االيدلوجية كنا نطلق 

على هذه العالقة بوضع القدم في موضع قدم مريم  يعني على الرجل 

ه الصورة ، على الرجل ان يضع قدمه في والمراة ان تكون حركتهم بهذ

موضع قدم مريم ويذوب في قيادة مسعود وبمعيار االبتعاد عن المرأة، هذه 

المعادلة بالنسبة للرجال اما النساء فعلى المرأة ان تضع قدمها في موضع 

قدم مريم وتذوب في قيادة مسعود وبمعيار اتخاذها فاصلة عن الرجال او 

 عن الزوج. 

 

تمرارا في بحث الموضوع يقول بدال من حبكم الزواجكم عليكم لذلك واس

بحب مسعود، ويوجه هذا السؤال للنساء هل تتمكن  من منح العواطف 

 واالحاسيس لمسعود بمقدار ما تمنحون ازواجكم من عواطف واحاسيس ؟ 

 

او يقول للرجال هل تحبون مسعود بمقدار حبكم لزوجاتكم وكالمه يعني إن 

ارا لكم عندها تتمكنوا معرفة مقدار تمسككم بمسعود وثباتكم اصبح هذا معي

على الثورة ، هذا هو جهاز معرفة االرادة في المنظمة وان اختيار اعضاء 

مجلس القيادة كان على اساس مثل هذه المعايير ايضا فمثال ابتداءا يقول 

اذا لماذا المرأة ؟ فعند اختياري في مجلس القيادة سألتني مريم اتعلمين لم

 1984انت ؟ ولماذا لم نختار اشرف ذنور والتي التحقت بالمنظمة في عام 

؟ والن اختيار االفراد لعضوية مجلس 1987و لماذا انت التي التحقت عام 

القيادة وإن كانوا قدماء كان بعهدتها لذلك كانت تسأل لماذا القدماء كال، لماذا 

لس القيادة كل الرجل كال وانت نعم، يجب ان تحضري اجتماعات مج



اسبوع و....  ، لماذا عباس داوري لم يحصل على هذه المكانة انت صغيرة 

في المهد وهو من مسؤولي المنظمة؟ لماذا لم نختار هؤالء بل وقع االختيار 

عليك ؟ هل النك تضعين ربطة على رأسك ، او النك امرأة ، او الن عملك 

ولك قدرات مثال خطابك  جيد ؟  اوبسبب تحملك مسؤولية واخذت بتطويرها

 جيد و...الخ وختاما هل تعلمين لماذا تم اختيارك ؟ 

 

اخر المطاف وبعد كل هذه االسئلة واالجوبة واالحتماالت عدنا الى ان ايا 

منها لم يكن معيارا بل النك تمكنت من درك جوهرة الثورة لذا تم اختيارك 

. 

 

تمكنك من اجتياز يعني تمكنك من الذوبان في اهداف القيادة وكذلك 

موضوع الزوج واالطفال فانه من يتمكن من رفع هذه الحواجز واالشكاالت 

ويحلها ثم يتمكن من الوصول الى مسعود ومريم يعد معيارا للمنظمة لذا 

فمن يأخذ بالتفكير ولو للحظة واحة اي يشرد فكره في اليوم ولم يؤدي عمله 

ه ويتحدثون معه حتى بشكل جيد وبدى عليه الهم سرعان ما يأخذ علي

يتعرفوا على اصل مشكلته او ان اظهر احدا مفارقة كأن تذكر اطفاله 

يقولون انه لم يتمكن من االجتياز ، هم يقولون ان معيار ومالك اي تقييم هو 

نقطة تنظيم الفرد مع خارجه ، في الحقيقة هذا هو المعيار االساسي الي 

مرحلة مختص بانتخاب اعضاء نوع من االختيار في المنظمة قد يكون في 

مجلس القيادة  وفي احيان اخرى يكون معيارا لوضوع تلك المرحلة كاناطة 

مسؤولية او اناطة درجة اخرى، اساس التقييم الي انتخاب يتم وفق هذا 

 المعيار.

  

------------------------------------------ 

 

 يدة بتول سلطانالقسم السابع عشر من حوار مؤسسة اسرة سحر مع الس



 رجوي ذاتيا ليس على وفاق مع الرجال

 

اسرة سحر: ما هي المفارقات المطروحة بخصوص هذا الموضوع ؟ هل 

يعني ان المرأة التي تقضي حياتها الزوجية الى جانب زوجها لن يكون لديها 

 الوفاء اتجاه اهدافها .

اعات السيدة بتول سلطاني: بما اني كنت مسؤولة عن مجموعة من اجتم

العمليات الجارية وفي بعض منها كنت ادير تلك االجتماعات التوجيهية لذا 

فقد تعلمت وكسبت الخبرة من المستويات المتقدمة ومن مريم رجوي بالذات 

حول كيفية التعامل مع هذه المفارقات كما ان مسعود رجوي كان يحضر 

ماكان يقوله  ويلقي بتوجيهاته لمسؤولي اجتماعات الثورة االيدلوجية وضمن

في تلك االجتماعات لنفرض انكم االن قد جئتم بشاب من داخل ايران 

وتريدون تفهيمه موضوع الثورة يجب عليكم اوال ان توضحوا له انه 

اليمكنك ادامة النضال وفي عاتقك زوجة ، او قد جئتم بامرأة وتريدون 

بامورك توجيهها حول هدفها يجب ان تقولوا لها انه ال يمكنك ان تفكري 

الجنسية والعاطفية وفي نفس الوقت تشاركين في النضال ثم تطلبون منها 

تحديد مسيرها وعلى اساس طرح هذا السؤال عليها )هل تريد ان يكون 

مسيرها مسير النضال والحرية ام مسير الحياة العادية وقضاء االيام( لذا كنا 

بمقدار انشغال ذهنك نتعامل مع االفراد الجدد بهذا االسلوب اي ان نقول له 

باالمور الخارجة عن النضال اليمكنك االنشغال بالنضال ولم تعد مفيدا ، 

فمثال بنت قد تزوجت ام ال ) هناك فارق بين المتزوجة عن غيرها ( وعلى 

سبيل الفرض نتحدث مع بنت لم تتزوج بعد، فنقول في مركز جميع 

المجتمع ثم نسأل  عالقاتك وعواطفك الشخصية هناك نموذج وهو مثالي في

ما هو الشيء المثالي في المجتمع بالنسبة للبنت ؟ ثم نجيب نحن ايضا 

 ونقول زوج مثالي وبمعايير ذهنك .

 

وكان رجوي يذكر مثاال بصورة مستمرة الشخص الثوري هل لديه شيئا 

ليقدمه للثورة وما ذلك الشيء او يقول انتم تريدون االشتراك في الثورة ما 



تقدموه او اي شيء جئتم به بعنوان ثمن الثورة ؟ تركتم البيت الذي عندكم ل

والحياة وتركتم ازواجكم ، اطفالكم ليسوا معكم اذن ما الذي جئتم به لتقدموه 

، ثم يضيف لكني اقول ان الثوري لديه اشياء كثيرة يقدمها وهي عواطفه 

)وكان عملهم على مركز عواطف الفرد(، عواطف الفرد بالحقيقة هي 

ر دوافعه ومحركه ، فمثال التحقت بنت بالمنظمة يقال لها ان كان في مصد

مركز عواطفك شاب فان مركز توجهك هي تلك المرأة المثالية التي ترشدك 

 وتهديك . 

 

او مثال يقال لبنت ان مركز عواطفك رجل وفقا لمعيارك المثالي وبهذه 

لنساء والرجال الصورة وبمثل هذه المعادالت يتم تشريح وتحليل البنات وا

والشبان لنصل الى هذه النتيجة وهي من اجل ممارسة النضال يجب وقبل 

كل شيء ان يتخلصوا من هذه المتعلقات وان تحل محلها دوافع ثورية بكل 

معناها ومحركات حقيقية ونحن بدورنا نقوم بهدم التوجهات والدوافع 

لوجي للمنظمة باصطالح ضد الثورية من خالل التعليم التشكيالتي وااليد

ونقول لم يعد هذا لك بل ان جميع الدوافع والمؤثرات يجب ان تكون 

للمنظمة وللطلبات واالوامر التي تصدر عن الجهات العليا والقيادة فمثال 

يطلب اليوم منكم هدم هذا البيت ، يجب هدمه وغدا يقولون يجب ان يبنى 

ع الحشائش واالدغال من جديد ، يجب ان يبنى او يقولون عليكم اليوم باقتال

، فبالحقيقة هذا هو الماكنة المحركة من اجل دخول االفراد في المنظمة 

 عمليا وما مطلوب منهم وما عليهم عمله .

 

الشخص الذي ال يدرك هذه االلية يقدرون وضعه باحتمال امكانية انفصاله 

 عن المنظمة اثناء مسيرته ويأخذون التفكير في اي مكان يحتمل ذلك مثال

ان شخصا ال يمكنه اجتياز المادة أ او سائر مواد الثورة او يحتملون ان 

يحدث ذلك في المواد المتعلقة بالتطليق وعلى هذا االساس يمكنهم 

 التشخيص ان كان هذا الشخص مناسبا لضمه للمنظمة ام ال .

 



في الحقيقة ان التجنيد بالنسبة للمنظمة يعني ان الشخص الذي يدخل 

ا يجب عليه ان يذوب فيها بشكل كامل حتى يتمكن وبهذه المنظمة عملي

 الوسائل الالانسانية ان يحقق اهدافهم ورغباتهم .

 

اسرة سحر: في موضوع ارتباط مسعود ومريم اي زواجهما وخصوصا في 

موضوع قدراتهم بعد الثورة االيدلوجية ما هي النماذج والفقرات التي لها 

او اي بعد اخر يتم التأكيد عليها كنماذج على بعدا تاريخيا او بعدا تشكيالتيا 

 ذلك ؟

 

السيدة بتول سلطاني: بخصوص تقنين هذا الطالق والزواج ) مسعود 

ومريم ( وجعله مادة قانونية يذكرون امثلة كثيرة منها : يقولون ان عمل 

مريم قبل موضوع رفع الحائل او تركها زوجها شريف ) مهدي 

يختلف عما هو عليه بعد ذلك بفارق كبير، ابريشمجي( وااللتحاق بمسعود 

انهم يعتقدون ان محصلة عملها قبل وبعد هذا الحادث يختلف تماما في 

 النوع والكيفية.

 

يذكرون مثاال على ذلك ويقولون ان حاصل عمل مريم قبل الطالق كان 

بحدود ادارتها لقسم لكنها االن تدير المنظمة باكملها واخذ يقننون ذلك على 

يقة عمل يستخرجوها من العمل اليومي وحسب اصطالحهم جعلوها انه طر

 مادة ) قانون ( .

 

انتم تتذكرون انه وبعد موضوع الطالق والزواج اصبحت مريم المسؤولة 

االولى في المنظمة وهذا ما يتخذونه سندا ويقولون انظروا ان مريم وقبل 

ن تحت امرتها مسؤولي 4طالقها من مهدي كانت تدير قسما بحدود ال يتعدى 

اما االن فهي المسؤولة في المنظمة وتعقد لوحدها اجتماعات لكل مسؤولي 

المنظمة وبذلك يريدون البرهنة على ان هذه الطريقة ترفع من تحمل الفرد 



للمسؤولية وهم يعلمون ذلك من اجل الخداع والمكر النهم لواناطوا هذه 

ت زوجة مهدي المسؤولية لمريم حتى في ذلك الوقت اي عندما كان

ابريشمجي لتمكنت من ادارتها لكنهم ومن اجل البرهنة في جهازهم الماكر 

حول هذه الحالة التي تشير اليها هل هناك حالة يستند عليها في تبريرهم 

لموضوع الطالق الزواج ،ابتداءا تقنين الطالق والزواج والمسؤلية ثم 

ل هذه المرحلة وهي يسألون مريم هل كان بامكانك تحمل هذه المسؤلية قب

تقول كال انا كنت عاجزة عن ذلك )وقدشهدت انا هذه التصرف( وانا ال 

اتمكن من ادارة عشرة افراد لكنه وبعد تحرر طاقتي و فتح قيود يدي 

وارجلي تمكنت من االتكاء على نقطة اخرى او الوصل بنقطة اخرى 

منظمة ، المتمثلة بمسعود رجوي تمكنت من تحمل مسؤوليات رفيعة في ال

يبرهنون على هذه المسائل وفق حاالت تطرح بهذه الصورة ويستندون 

 عليها.

 

اسرة سحر: هناك مجموعة عالقات في التشكيالت بين رجوي والنساء 

وبالخصوص النساء االعضاء في مجلس القيادة ماهي تصوراتك 

واستنتاجاتك حول موضوع مجلس القيادة عند تشكيله؟ اخراج جميع الرجال 

مجموعة القيادة وتنصيب النساء من قبل رجوي ليتحملن  هذه المسؤولية من 

، ماهو تقييمك لهذه االحداث في ذلك الوقت وكيف هو االن وماهي كيف 

 دوافع منفذي هذا المشروع؟

 

السيدة بتول سلطاني: انا اعتقد ان رجوي ليست لديه عالقة مع من هو من 

جال سيئة جدا ، يظهر وبوضوح جنسه او اقولها بصراحة ان عالقاته بالر

وجه شخصيته هذا حتى من خالل اتصاالته اليومية ومسائل عادية جدا وقد 

تظهر عالمات ذلك عليه دون ان يحسها او ينتبه اليها ، انا اتذكر ان رجوي 

كان يعارض وبشدة ان يكون فريق مصوري االجتماعات داخل التشكيالت 

من الرجال ، كان معارضا ان يقوم  وباالخص تلك االجتماعات المتعلقة به

الرجال بهذه االعمال ولذلك اصدر اوامره بان يكون التصوير الجتماعات 



مجلس القيادة من قبل النساء ولن يرضى بغير ذلك ثم اعطى فترة زمنية 

كي تتعلم خاللها النساء على التصوير ، يمكن القول ان لرجوي تضاد 

االن للموضوع ولكل عالقاته اعتقد ان هستيري اتجاه الرجال . عندما انظر 

اساس رؤيته هذه هي تركيب من نزوات وحسد ، وقد يكون طبيعيا ان كل 

رجل عندما يكون مع مجموعة من النساء اليحب ان يكون هناك رجال اخرا 

متواجدا في ذلك الجو ، هذا ما يقوله حسي الداخلي ، لذلك كان يسعى 

لتنفيذ جميع االمور المتعلقة به مؤلفا رجوي ان يكون الكادر الذي يحتاجه 

من النساء . ان اردنا النظر والتقييم بصورة صحيحة لهذه الضرورة 

الموجودة في ذاته نرى انه حقيقة اليريد او يمكن القول اليتمكن ان يتحمل 

 وجود رجل حتى وان كان مصور امامه . 

 

نية وفي باقي هذه الظواهر والعالمات جديدة في عالقته العادية والروتي

الموضوعات كان كذلك مثال كان يخطط كثيرا ويسعى لمعرفة كيف يتمكن 

من استحصال طلب اعتذار اعضاء المكتب السياسي )جميع اعضاؤه من 

الرجال(، يبدو ان رجوي يعتقد ان النساء يعملن  بصورة جيدة ولذلك قد 

 يكون معجبا وبشكل دائم بالنساء . 

 

يدة في المنظمة يبقى رجوي مدهوشا ويستقبلها بحيث عندما ترد امرأة جد

بكل حفاوة وحرارة ومزاح وضحك. وبخصوص تحمل  المسؤوليات 

وسلسلة المراتب كان يتابع عسى ان اليتمكن احد الرجال من مهمته 

فسرعان ما ينحيه عن منصبه ويحل محله احدى النساء ، بسبب هذا التوجه 

ع الرجال وانتخب النساء بدال عندما طرح موضوع مجلس القيادة نحى جمي

 عنهم . 

 

------------------------------------------- 

 



 القسم السادس عشر من حوار مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطاني:

 

 حذف موضوع زواج مسعود رجوي و فيروزة بني صدر من التنظيم

 

ك العلم اسرة سحر: فهمت من كالمك انك وحتى هذه المرحلة لم يكن لدي

 بزواج مسعود و خصوصا زواجه من مريم ؟ 

 

السيدة بتول سلطاني: هذا صحيح، انا وقبل التحاقي بالمنظمة لم يكن لدي 

العلم  بزواج مسعود ومريم، معلوماتي كانت بحدود هروب رجوي في 

ايران وليس لدي المعرفة ماالذي حدث بعد خروجه من ايران برفقة بني 

 صدر . 

 

وبشكل شفوي او حتى عن طريق وسائل االعالم لم  اسرة سحر: حتى

 تسمعي حول الثورة االيدلوجية وزواج مسعود ومريم ؟ 

 

السيدة بتول سلطاني: كال لم اعلم ما حصل في المنظمة خالل تلك الفترة 

حيث اغالق مكاتب المنظمة بشكل  1982)لثالث سنوات(، انا ومنذ عام 

راسي ولم اعرف شيئا عن المنظمة كلي كنت مشغولة في ادامة تحصيلي الد

كانت لي بعض االراء المخالفة في مرحلة االعدادية مثال كاعتراض حول 

تفتيش حقائب الطلبة او االشتراك االجباري في الصالة الجماعة ، مثل هذه 

االمور هي مشاكلي وخالفاتي مع النظام ، في الحقيقة لم يكن لدي معرفة 

ركي واتعاون معها، ان كل ما حصلت صحيحة عن المنظمة حتى انظم تح

عليه من معلومات عن منطمة خلق وكذلك ظاهرة طالق وزواج مريم وكل 

وما بعده وبعد التحاقي بمنظمة  1986شئ اخر يرتبط بالمنطمة يعود لعام 

 خلق.



 

اسرة سحر: اي انك وحتى التحاقك بالمنظمة لم يكن لديك اي علم عن 

وحتى التحاقك في الوقت  1981رة من عام التغيرات الداخلية للمنظمة للفت

الذي حدث اهم تغيير داخل المنظمة اي الثورة االيدلوجية خالل تلك الفترة 

 ؟ 

 

السيدة بتول سلطاني: وحتى التحاقي كال، لكني اطلعت على ذلك بعد 

 اتصالي بالتنظيم.

 

اسرة سحر: كيف عرض موضوع زواج مسعود وفيروزة ضمن عملية 

 مي وما هي المبررات التي قدموها حول زواجهم وانفصالهم ؟التعليم التنظي

 

السيدة بتول سلطاني: لم يطرح الموضوع اساسا في مرحلة االعداد 

التنظيمي العام التي تقصدوها لكنها قد طرحت في المراحل المتقدمة لمجلس 

كان لدينا اجتماع حول موضوع مؤسسي  1995القيادة، اتذكر انه وفي عام 

لثانويين هناك اشار مسعود للموضوع )وال اعتقد قد نقل شيئا عن المنظمة ا

هذا الموضوع في االجتماعات العامة للمراحل االخرى( وقال لقد اجبرت 

للزواج بفيروزة بسبب بعض المسائل السياسية ذات االهمية  ومن اجل 

االحتفاظ بوجود المجلس الوطني للمقاومة من جهة ولالحتفاظ ببني صدر 

اخرى ، لقد عرض الموضوع بشكل وكأنما لم تكن لديه الرغبة من جهة 

الشخصية بهذا الزواج بل كان وراء هذا الزواج مصالح سياسية فقط ومثلما 

قال الجل اقامة رابطة قرابة مع بني صدر كي اليتقرب للجمهورية 

االسالمية ويكون على حذر منها وفي توضيح له حول هذا الموضوع قال 

نتقادي لبني صدر حول عدم التزامه بحدود مع الجمهورية لقد كنت اوجه ا

االسالمية ، رجوي يقول لم اكن اعلم وقوفي مع َمْن ، مع شخص قد هرب 

من ايران ومعارض للجمهورية االسالمية ام مع شخص من ذلك النوع 



والجماعة ومتعلق بها ذاتا، قصد رجوي في الحقيقة هو ان موقف بني 

الجمهورية االسالمية وقد كان يحتمل ان يتجه بني صدر كان متذبذبا ازاء 

صدر وفي اي لحظة  مرة اخرى نحو الجمهورية االسالمية ، كان يؤكد ان 

هناك اختالفات بينه وبين بني صدر وقد نبهه على ذلك في الحقيقة كان 

قصد رجوي انه ومن خالل اقامة روابط القرابة مع بني صدر سيتمكن من 

ول واالنفتاحه مع النظام لذلك يقول انه وبهذا الزواج منع بني صدر من المي

اراد االحتفاظ بعدم اعادة ارتباطه مع النظام لقد كان عرض الموضوع في 

االجتماعات الخاصة وللمستويات المتقدمة في مجلس القيادة فقط ولم يطرح 

 مطلقا في المستويات االخرى .

 

ما يدور في ذهن اسرة سحر: لقد ذكرت ان المنظمة هي التي تطرح 

عناصرها )افرادها( من اسئلة وهي التي تجيب عليها لكنها وفي موضوع 

زواج مسعود وفيروزة تمتنع من طرح مايدور في ذهن عناصرها من 

 اسئلة بهذا الخصوص لماذا تعرض المنظمة نفسها لهذه المفارقة ؟

 

فراد السيدة بتول سلطاني: آنذاك وعند التحاقي بالمنظمة لم يكن لدى اال

القدرة الذهنية للتفكير بمثل هذا الموضوع النه لكل عنصر وبشكل فردي او 

ضمن المسؤوليات في التنظيم عليه العمل بشكل بحيث لم يعد لديه الوقت 

لطرح مثل هذه االسئلة حتى انهم )مسؤولي المنظمة( كانوا يظهرون 

وخالل تحسسا من قراءة الكتب والمطالعة او التفكير ، اني لم اتذكر 

وجودي في المنظمة اني قد طرحت هذا الموضوع في االجتماعات العامة 

لكن وخالل فترة انفصالي عن المنظمة اخذت التفكير بهذه الموضوعات 

لكن قبل انفصالي عنها كنت اتصور ان سبب عدم تطرق المنظمة لهذا 

 الموضوع هو من اجل التغطية على نزوات رجوي ومسائله الالاخالقية .

 



رة سحر: عند مواجهتك لهذا الموضوع للمرة االولى ما الذي تركه من اس

 تصور في ذهنك ؟

 

السيدة بتول سلطاني: عند مواجهتي للموضوع وللمرة االولى التي مضى 

على وجودي في المنظمة فترة ليست بالقصيرة سألت نفسي لماذا يتهرب 

لى موضوع هؤالء من طرح هذا الموضوع في الوقت الذي بذلوا الكثير ع

رجوي منذ اعتقاله واثناء قيام الثورة ومجيئه الى باريس ومسائل كثيرة 

جزئية اخرى؟ حينها تكونت هذه الصورة في ذهني وهي انهم يريدون 

التغطية على نزوات رجوي وشهواته، الن هذا الزواج ليس ذو خصوصية 

ي كي يتطرقوا حوله مقابل هذا اي زواج مسعود ومريم قجر عضدانلو الذ

راحوا يزمرون له وبشكل مستمر ويتطرقون حول نتائجه بأن هذا الزواج 

هو دليل على الذوبان في القيادة ثم اضافوا موضوع انفصال االزواج عن 

بعضهم )الطالق( الى موضوع الذوبان في القيادة لهذه االسباب اعتقد انه 

ليس وراء هذا الزواج اال موضوع نزوات رجوي ولذلك لم يتطرقوا 

 الموضوع .ب

 

سنوات ال  4-3اسرة سحر: هل تعنين انك ومنذ التحاقك بالمنظمة ولفترة 

 تعلمين شيئا عن هذا الزواج ؟

 

السيدة بتول سلطاني: لم يكن لي العلم بذلك مطلقا حتى انه اليوجد شيئا عن 

هذا الزواج في ارشيف المنظمة ووسائل اعالمها ان امكن لكم الذهاب 

نظمة وجميع مصادرها االخرى بهذا الخصوص والبحث في ارشيف الم

فسوف لن تحصلوا على اية اشارة لهذا الزواج باي شكل خبر كان او تحليل 

، انا اعتقد ان الغالبية من عناصر المنظمة وبالخصوص اولئك الذين 

 التحقوا بالمنظمة بعد الموضوع اليعلمون شيئا عنه .

 



ود وفيروزة ألم ينتابك اسرة سحر: عندما اطلعت على موضوع زواج مسع

الفضول لمعرفة َمن تكون فيروزة؟ وكيف هي من حيث السن والشكل 

 والموقع االجتماعي وما هو وجه اشتراكها مع مسعود ؟

 

السيدة بتول سلطاني: كنت اود معرفة ذلك اال انني لم اطرح هذه االسئلة ، 

لنساء اتذكر انه في اجتماع قد حضره كل من مسعود ومريم وقفت احدى ا

وسألت ما هو موضوع فيروزة؟ فنهضت مريم واخذت بالتحدث اال انها لم 

تتكلم عن الموضوع مثلما نريد بل عرجت عليه وقالت: "ان فيروزة الزالت 

تحب مسعود بحيث انها لم تتزوج بعد" هدفها رفع شأن مسعود بحيث ان 

 فيروزة الزالت متعلقة حبا بمسعود ولم تتزوج بعد .

 

نت تؤكد على موضوع اخر مشيرة الى ان هذا الزواج هو مقترح او انها كا

المنظمة اي تريد القول ان الزواج كان زواجا تنظيميا ، انا لم اطرح اي 

سؤال بهذا الخصوص لكن جواب مريم كان فيه عدة مفارقات مما دعا 

بعض العناصر من طرحها اجيب على بعضها في ذلك االجتماع بان 

مسعود وان زواج مسعود قد فرض عليه بل وحتى فيروزة ال زالت تحب 

 الطالق قد فرض عليه ايضا . 

 

تقصد ان مسعود لم يرغب بطالق فيروزة النه ليس عمال صحيحا من 

الناحية االخالقية ولذلك قد فرض الطالق من قبل المنظمة النهم رأوا ان 

موضوع بني صدر لم يحل لذا التجأوا الى فرض الطالق على مسعود، 

ر الذكر انها استخدمت نفس النموذج لتبرير زواجها من مسعود حيث يجد

تقول وبكل صراحة لقد فرضت نفسي على مسعود ووضعته هدفا 

لالتهامات كانت ارادتي هي ازالة جميع الحواجز ولم اعد ملكا الي رجل 

اخر واردت التقدم بخطوة نحو القيادة ، هي تقول ان مريم ال تطيق ان تكون 

ر بل توظف جميع طاقاتها ووقتها لتكون ظهيرا لقائدها هو ملك رجل اخ



خالفا الهداف القيادة، كانت هذه المواضيع  تطرح على النساء وكذلك 

 الرجال .

 

------------------------------------------- 

 ممثل زمرة مريم رجوي في البرلمان االوربي

منظمة خلق وخصوصا ... اليمكن تأنيب من له المعرفة الكاملة بحقيقة 

ضحاياها في العراق العتقادهم )نتيجة مايرونه من اصرار منظم وفاعل 

على االكاذيب والمكر( بوجود فساد في داخل البرلمان المتمثل بتقاضي 

 نواب البرلمان االوربي مبالغ مقابل تحركاتهم .

 

 2009ايار/مايو  11آن سينجلتون، ايران انترلنك، 

 

التي تعمل على تغيير نظام الحكم في ايران الى نظام يبدو ان مريم رجوي )

شبيه بالطراز الصهيوني( قد اختارت عضو البرلمان االوربي آلخو فيدال 

كوادراس من اسبانيا من مجموعة حزب الشعب االوربي )الديمقراطي 

المسيحي( والديمقراطيون االوربيون ليمثلها في البرلمان االوربي كبديل 

البرتغالي( بعد انسحابه من السياسة االوربية ، وبدوره لبائولو كاساكا )

هاجم فيدال كوادراس جناحا في الحكومة العراقية متهمه باالستعداد 

الرتكاب مجزرة اخرى على غرار مجزرة سريبرينتسا في البوسنة ويقصد 

 بذلك عناصر زمرة رجوي في معسكر اشرف بالعراق.

 

فيروز محوي ليكون ممثال عن  في وقت سابق كانت مريم رجوي قد عي نت

زمرتها في مكتب كاساكا، وها نحن ننتظر لنرى هل سينقل فيروز محوي 

مكانه الى مكتب فيدال كوادراس ام ال؟ هذا إن لم يستبدل  بعنصر اخر من 



الزمرة او ان يقوم احد ممثلي البرلمان االوربي التابعين لزمرة رجوي 

 بتعيين ممثال عن زمرته في مكتبه.

 

زال بعض المراقبين الغربيين يقف مذهوال امام تحركات مؤيدي منظمة ال

خلق في البرلمانات المختلفة التي التنم إال عن جهل وغباء او عن ضعف 

 بحت في االداء. 

اليمكن تأنيب من له المعرفة الكاملة بحقيقة منظمة خلق وخصوصا 

ظم وفاعل ضحاياها في العراق العتقادهم )نتيجة مايرونه من اصرار من

على االكاذيب والمكر( بوجود فساد في داخل البرلمان المتمثل بتقاضي 

 نواب البرلمان االوربي مبالغ مقابل تحركاتهم .

ان عدم تصدي )ولالسف( الدول الغربية لفعاليات منظمة خلق غير 

 الديمقراطية لم يعد شيئا جديدا.

------------------------------------------- 

 الخامس عشر من حوار مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطاني القسم

 مسعود رجوي هو المحور في المنظمة

 

اسرة سحر: السيدة سلطاني السالم عليك، ان معرفة زعماء التيارات 

العقائدية او السياسية وحتى الفرقوية هو مفتاح لمعرفة اي شيء عن تلك 

مية مثل هذا الموضوع في التيارات والتي اكدت السيدة سينجر على اه

كتاب " الفرق في اوساطنا " ان معرفة زعماء الفرق بجميع انواعها الدينية 

والسياسية يعتبر معيارا اساسيا لمعرفة ماهية واهداف اية فرقة ونظامها 

الداخلي وعلى اساس مثل هذه الضرورة اعتقد ومن اجل فهم حقيقة منظمة 

ال مسعود رجوي التي يمكننا خلق يجب ان نركز على معرفة جميع خص

الحصول على جزء منها بواسطة ما كتب عنه من مذكرات ومصادر اخرى 

لكن القسم االساسي والمهم لهذه المعرفة يمكن الحصول عليها من خالل 



حديث من هو اكثر تعامال وقربا لرجوي والنك كنت عضوا في مجلس 

شخيصه والحكم عليه قيادة منظمة خلق فبالتاكيد انك تستطيعين تقييمه وت

افضل من غيرك . الموضوع الرئيسي لهذا الحوار هو الحديث حول 

رجوي ، سنتعرض مجموعة من االسئلة علنا نتمكن من رسم  صورة كاملة 

له التي قد حفظت بشكل منتاثر في ذاكرة بعض االشخاص، نود االشارة 

ول الى ان الحديث سيدور حول شخص مسعود رجوي لذا فان سؤالنا اال

هو: ما مقدار معلوماتك عن والدته ، تحصيله الدراسي ، اسرته و... الخ قد 

تكون معلوماتك بهذا الخصوص غير كاملة لكنها ستساعدنا للوقوف على 

 مامدى معرفة عضو مجلس قيادة منظمة خلق لزعيمه العقائدي وماضيه ؟

 

يد سنة ، موال 59السيدة بتول سلطاني: مسعود رجوي زعيم منظمة خلق 

مدينة طبس احدى مدن محافظة خراسان درس االبتدائية فيها واكمل 

دراسته االعدادية في مدينة مشهد ودرس الحقوق في جامعة طهران ، 

وخالل هذه الفترة التحقق رجوي بالمنظمة التي اسسها كل من حنيف نجاد ، 

بديع زادكان ، سعيد محسن و ... الخ ، اعتقل مع عدد من كادر المنظمة 

وعلى اثر ذلك اعدم جميع قادة المنظمة اال ان مسعود نجى من  1971م عا

كان من  1978هذه االعدامات وبالنتيجة وخالل الثورة ضد الملكية عام 

اوائل الذين اطلق سراحهم، ومنذ االيام االولى للثورة رفع راية معارضته 

للجمهورية االسالمية وحسب تصوري ان له بعض الطموحات هو على 

 بعدم تحققها في تلك الظروف . علم 

 

اسرة سحر: هل لديك معلومات عن مرحلة شبابه، نضاله ومشاركته في 

 االمور السياسية ، واتجاهاته الفكرية والسياسية قبل انتمائه لمنظمة خلق ؟

 

السيدة بتول سلطاني: ليست لدي   معلومات عنه لتلك الفترة اال اني اعرف 

 انه ينحدر من اسرة دينية .



 

 اسرة سحر: ما هي معلوماتك عن الوضع الطبقي السرته ؟ 

 

السيدة بتول سلطاني: معرفتي عن اسرته انها من الطبقة المتوسطة في 

 المجتمع ولم تكن مرفهة .

 

 اسرة سحر: ما مدى معرفتك باخواته واخوانه ؟

 

السيدة بتول سلطاني: حسب علمي ان له اخت باسم منيرة اعدمت في ايران 

ات وعن اخوته ) كاظم ( اغتيل في سويسرا واخيه االخر صالح منذ سنو

 اعتقد انه في فرنسا حاليا وال اعلم شيئا عن اخواته واخوانه االخرين .

 

 اسرة سحر: هل تعلمين ان والديه الزاال على قيد الحياة ام ال ؟

 

 السيدة بتول سلطاني: ليس لدي   علم بذلك . 

 

د رجوي قبل انتمائك للمنظمة ؟ وهل اسرة سحر: ما هي فكرتك عن مسعو

 كان لشخصه تأثير على ميولك وتوجهاتك نحو المنظمة ؟

 

السيدة بتول سلطاني: لم يكن شخص رجوي عامال في انتمائي للمنظمة النه 

عندما رشح لرئاسة الجمهورية او لعضوية مجلس الشورى كنت حديثة 

المور لذا ففي تلك السن لكني وبعدما التحقت بالمنظمة اطلعت على هذه ا

الظروف لم تكن شخصية رجوي ذات اهمية ولم اكن اعلم بشيء عنه وبذا 



اليمكن ان يكون عامال مؤثرا مهما او مساعدا في انتمائي للمنظمة بل ان 

الدافع في انتمائي  هي ظروف المجتمع والوضع العسكري التي واجهتها 

لي قد ضاقت وربما آنذاك حيث كنت اشعر بان جميع الطرق لتطوري وتكام

اغلقت لذا التحقت بالمنظمة ويمكن القول ان العامل المؤثر الرئيسي 

اللتحاقي بالمنظمة هو زوجي الن التحاقه بالمنظمة كان قبل التحاقي ولذا 

 فان معرفتي بشخصية رجوي لم تكن سببا في انتمائي للمنظمة .

 

تاثري به ،  اسرة سحر: على كل حال بالرغم من انه وفي مرحلة يجب ان

سؤالي في اية مرحلة تألقت شخصيته في ذهنك وبشكل دقيق اصبح مميزا 

 عما سواه في المنظمة؟

 

السيدة بتول سلطاني: إن نظرنا للموضوع من هذه الناحية فانه وبعد التحاقي 

حيث خرجت من ايران بصورة غير قانونية الى  1986بالمنظمة يعني عام 

واجهت هذه الحقيقة اال وهي ان شخصية  باكستان ثم مجيئي الى العراق

رجوي كانت وكانها صنم يعبد ففي باكستان كنت مضطرة لقضاء اكثر 

االوقات في البيوت االمنة وقد اخذ هذا السؤال مأخذا من فكري ثم جئت الى 

العراق وضمن دورات التعليم )التنظيمية( التي تلقيتها وبالخصوص تلك 

او الموضوعات المختلفة  H,Sموضوعات  التي ترتبط بموضوع القيادة او

االخرى رأيت ان المحور هو هذا الموضوع اي موضوع الهداية او 

التوجيه والقائد في التشكيالت وتدريجيا صرت ازداد شوقا لمعرفة من الذي 

 يولى له كل هذا االحترام والتكريم وما تفاوته مع االخرين .

 

ر القدرة في المنظمة ، هل اسرة سحر: منذ ان ثبت لك ان رجوي هو محو

حقا تمكنوا من ترسيخ صدق موضوع ان رجوي يتمكن بنفسه من تشخيص 

صواب المنظمة من عدمه وهدايتها في ذاتك ام كنت تجهدين فقط من اجل 



اظهار مالئمة االجواء الحاكمة ام بعبارة اخرى كنت ترضين نفسه 

 باالجبار؟

 

التالئم مع االجواء لكني وعلى  السيدة بتول سلطاني: في الحقيقة كنت اسعى

كل حال كنت اسمع الكثير حوله وحول توقعاته ونبوغه السياسي وتنظيره ، 

او حول حذاقته السياسية لم اتعمق في تلك المسائل بل كنت اجبر نفسي 

عليها فعندما يدور الحديث حول مسائل خاصة تتعلق به او مثال عندما كانت 

امته كنت اتساءل دائما عما إن كان مريم رجوي تتحدث عنه او عن زع

يستحق كل هذا المدح والتمجيد ام ال ؟ لم اذهب مندفعة من اجل رجوي بل 

 كنت اذهب الرى ما الذي يحصل .

 

اسرة سحر: اشارة لتلك الدروس التنظيمية والتعليم التي ذكرتيها فانهم كانوا 

لوا هذه يبينون لكم ويرسخون فيكم سلطة رجوي وموقعه الخاص حتى تتقب

الشخصية بشكل كامل وتشعروا بالدين له ، سؤالي هو لكي يتمكنوا من ذلك 

اي ايجاد مثل هكذا درك وفهم لديكم )ان المنظمة قائمة بوجود رجوي( 

 بشكل دقيق ما هي العوامل التي كانوا يركزون عليها ؟

 

&*&*&*&*&)*&*&* 

 

المنظمة بكل  السيدة بتول سلطاني: لقد اشرت بان مسعود رجوي هو محور

معنى الكلمة ومن جهة فان موضوع الهداية والزعامة امرا مهما للغاية فيها 

كل من يرد المنظمة ومنذ مرحلة استخدامه يخضع للمراقبة الدقيقة من اجل 

معرفة افعاله وردود افعاله وعند بث اشرطة الزعيم في الصاالت الجماعية 

ملون معه ، مدى تفاعلهم معه كان مهما لهم ان يراقبوا االفراد كيف يتعا

واالستماع اليه فمثال عند استماع الفرد للشريط كيف يكون دقيقا وبتعمق ام 

ال استماع فقط ام يكون جسمه هناك ولكن حواسه خارج ذلك الجو ، ضمن 



هذا فان صدى وردود افعال االفراد كانت مهمة وحساسة لديهم كيف يتعامل 

وكانوا يعقدون االجتماعات للبحث في  الفرد مع مضمون الحديث و... الخ

نتائج ذلك حتى انهم كانوا يركزون على االفراد عند مرحلة االستخدام 

 ويسألونهم عن ما فهموا من تلك االحاديث .

 

الهدف الرئيسي من هذه االعمال هو لمعرفة نقطة التضاد او التعارض عند 

سعى التالئم مع الفرد ، بالنسبة لي ما استطيع ان اقوله هو اني كنت ا

االجواء حالة االكراه ال ان ابوح بكل ما احمل من تناقض في ذهني او ان 

اعمل بالتناقض واسعى النهاء الموضوع ووفقا للظروف ، ان توصل 

الجميع الى نتيجة فاكون معهم وان كان في ذهني اي شك فلن اتكلم به ولم 

 اظهر ما في داخلي من تناقض .

 

اهمية بالغة لهم وهي سعيهم لمعرفة ما الذي يراود الفرد اما النقطة التي لها 

من اسئلة حول القيادة وما هي ردود فعله وموافقه وما حصلت له من فكرة 

من خالل  التعليم الذي تلقاه فقد قدموا لنا توضيحا حولها فيما بعد عندما 

ر ارتقينا مستويات عليا في التشكيالت لقد قالوا لنا ان الذي لديه شك صغي

ولو بمقدار رأس االبرة حول الذوبان في القيادة فبالتأكيد سيواجه المصاعب 

عند ارتقائه للمراحل التالية النه عليه ان ينقل هذه المعلومات الى االفراد 

ذوي المستويات الدنيا في التشكيالت ، في الحقيقة ان لم يتمكن من اجتياز 

ة الى ايجاد ارضية للشك هذه االشكاالت الفكرية ستخلق له المشاكل اضاف

 في ارتباطه مع االخرين .

 

انهم يريدون معرفة عناصرهم قبل كل شيء بغض النظر عن ان العنصر 

يريد البقاء في المنظمة او تركها، يصنف العنصر الذي يلتحق بالمنظمة 

حسب قدراته واستيعاباته الفكرية والنظرية وتصرفاته، اللطيف حتى ان 

سه ومقدارها وكيفيتها تعد ذات اهمية لهم ، كان لديهم دوافع العنصر واحاسي



شعار والزال في مراحل كنت فيها ذات مسؤولية يقول رجوي حول 

الشعار: ان مهارتكم بصفتكم مسؤولين هو عدم اغفالكم عمن هو تحت 

مسؤوليتكم ، اي اننا النريد ان نواجه وعلى حين غفلة عدم وجوده اي ان 

سؤول عن افراده وكان يؤكد دائما على المسؤولين المهم لديه عدم غفلة الم

 وقبل كل شيء معرفة افرادهم بشكل جيد وكان يعد ذلك ركانا اساسيا له .

 

في اجتماع لرجوي بمجموعة من القادة قال: ليس مهما لي عدد العناصر 

التي تحتفظون بها في المنظمة وال عدد العناصر التي تبقى فيها بل المهم 

ناك عنصر في المنظمة لم تتعرفوا عليه ، يعني هل غفلنا هو معرفة هل ه

عن هدف العنصر حتى نفاجأ بهروبه او قبل هروبه لم تتعرفوا على ما 

يدور في ذهنه من ابهامات وتناقضات فكرية ، كان مهما له ان يعرفوا كل 

ما يجول في اذهان ويحتبس في قلوب عناصرهم . فكان يقول نحن ال نريد 

ات عن العناصر التي هي تحت مسؤولياتكم او اعداد معرفة احصائي

الهاربين هذه ليست ذات اهمية ، كان يؤكد حتى وان هرب عشرة عناصر 

شهريا لكن كنتم قد تعرفتمم عليهم جيدا فهو افضل مما ان نفاجأ بان احدى 

الوحدات قد نخرت من الداخل او ان احد القيادات قد اصابها التذبذب، ان 

كم اربعة عناصر وهم بكيفية جيدة هم لدينا افضل من بقي في مجموعت

التزايد العددي دون االشراف والسيطرة عليهم ، وعلى اساس مثل هذا 

الهدف يعيرون اهمية لمعرفة افكار االفراد الذي يطلقون عليه مصطلح 

 "لحظات خفاء العنصر" او "حديث وعالم الفرد الداخلي" .

 

 لقاء لك مع رجوي ، وما مدى تاثيره ؟اسرة سحر: سؤالنا االن حول اول 

 

السيدة بتول سلطاني: اول لقاء لي مع شخص مسعود رجوي كان في 

  Sالى الدرجة Hالعراق وعندما ابلغت بترقيتي التنظيمية من الدرجة 

عندها كان لنا اجتماع مع رجوي حيث جرى طرح موضوع الدرجات 



الخرى كان لي لقاءات التنظيمية المؤيدين واالنصار ولكن في المراحل ا

 متعددة معه .

 

اسرة سحر: ما هي الفترة الزمنية بين اول يوم من انتمائك للمنظمة واول 

 لقاء مع رجوي ؟ 

 

 السيدة بتول سلطاني: ثالثة اشهر .

 

اسرة سحر: خالل فترة التنظيم والتوجيه التي اعدت لك حول رجوي ، ما 

 ها ؟ هي اهم المسائل والموضوعات التي ركزوا علي

 

السيدة بتول سلطاني: عندما دار بحث موضوع مسعود او مريم كان في 

وقت قد اخذ موضوع التناقضات مأخذه وبشكل دقيق حتى عندما يأتي 

عنصر جديد من خارج المنظمة ) من المجتمع الحر ( فعند دخوله في بحث 

مسعود او مريم كانوا يركزون على معرفة التناقضات التي جاء بها هذا 

لعنصر من المجتمع الحر وما هي الشروخ الفكرية التي تشغل ذهنه وعلى ا

اساس هذه المعلومات ينظمون عالقتهم معه ، ويمكن القول ان مسعود هو 

محور ومعيار الي تقييم ومحك لالفراد ومن خالله يمكنهم التوصل الى 

موضوعات اخرى كدوافعه للنضال وامور اخرى كثيرة ، لذا فان اساس 

يم )التنظيم( االولي يدور حول هذا المحور وبالتأكيد فان اي موضوع التعل

اخر يمكن ان يجد معناه وتقييمه تحت تأثير هذا الركن ومن خالله يمكنهم 

 التوصل الى معرفة مامدى بقاء العنصر او انفصاله .

 

اسرة سحر: باعتبارك امرأة ما هو تقييمك لشخصية رجوي من خالل اول 

 لقاء به ؟



 

دة بتول سلطاني: انا وقبل ذلك لم يكن لدي   انطباع معين حوله ولذلك السي

كنت اريد معرفة ما الذي يريد ان يقوله وما هي الموضوعات المهمة لديه ، 

في االجتماع االول تحدث عن المهنية في المنظمة ودارت االجتماع الى 

 جانبه مريم رجوي ايضا .

 

صا عنها بل يمكن القول انه لم وبخصوص مشاعري انذاك الاتذكر شيئا خا

 يكن لدي  شعورا خاصا كنت اتابع ما الذي يريده او ما هي افكاره وعقائده .

 

اسرة سحر: لقد اطلعت على الثورة االيدلوجية خالل مرحلة اول لقائك مع 

رجوي اضافة الى انك امرأة ، بشكل الارادي يذهب الفكر للتعرف على 

الخالقية ، اريد السؤال بمثل هكذا ارضية مثل هذه الشخصية من الناحية ا

 ما حكمك عليه ) اخالقيا ( ؟ 

 

السيدة بتول سلطاني: للحكم على ذلك يجب ان تتوفر لدي  معلومات اال انني 

وحتى ذلك الوقت لم اكن اعلم بانه قد تزوج مريم رجوي بل وحتى اني لم 

 .اعرف مريم رجوي فكيف اعرف انها كانت زوجة مهدي ابريشمجي 

 

اال انه وبعد تواجدي في المنظمة ومشاركتي في االجتماعات عرفت انها 

كانت زوجة مهدي ابريشمجي وبمرور االيام عرض مهدي موضوع 

الطالق والزواج وقال لم يكن هذا طالقا وزواجا عاديا عندها عرفت مدى 

العالقة التي تربطهما ، الموضوع االخر الذي كانت المنظمة تؤكد عليه 

تجلى مكانة واهمية الموضوع اكثر وهو انهم كانوا يلقنون العناصر وهنا ت

الجديدة بالتعرف على الموضوعات والحكم عليها وفق ماتريده المنظمة 

 وهم كانوا يسوقون االمور باتجاه ما يبغون من نتائج .



 

لذلك كنت اسعى لتنظيم وضعي لتكون مواقفي بشكل بحيث الاصطدم معهم 

خ حتى إن كان لدي   ابهام او سؤال فلم اطرحه لكنه كي ال اتعرض للتوبي

وبشكل مستمر كنت اتساءل حول ما معنى هذا وما هو لغز الموضوع حتى 

يجعل مريم تتطلق من زوجها وتتزوج مسعود رجوي وكيف يجب النظر 

 لهذه الظاهرة وكيف يمكن تفسسيرها .

 

ل مامدى ان انذاك اختلجت ذهني عواطف متعددة اخذت افكر بهذا االحتما

يكون رجوي رجال صاحب نزوات وعلى اساس ذلك قد تزوج فيروزه بني 

صدر اوال ولم يمضي وقت على مقتل زوجته االولى اشرف ربيعي بعد 

بقائها مع ابنهم الوحيد في ايران وبخصوص زواج مسعود رجوي وفيروزه 

بني صدر دخلت في جدال وسيع مع نفسي اساسا لماذا رجوي قد تزوج 

ه هل هم على مستوى واحد من الجانب االجتماع والسن وامور كثيرة فيروز

اخرى ، هذه كانت ابهاماتي والتي لم ترغب المنظمة بطرحها وال بتقديم اي 

توضيح عنها ثم لماذا تزوج مسعود من مريم واالهم من ذلك اطالق اسم 

 الثورة االيدلوجية عليه وما معنى ذلك ؟

 

رأيت ان اسئلتي هذه بخصوص زواج مسعود  اما النقطة المدهشة فاني قد

ومريم اخذ مسؤول االجتماع بطرحها ثم رأيت ان مسعود هو يطرحها 

ويجيب عليها وحتى كان يعرض نفسه لالتهامات االخالقية ويقول لعناصره 

لفهم هذا الموضوع ابتداءا يجب ان نتهم انفسنا كان يصنف االبهامات 

في ذهن العناصر الجديدة ويطرحها واالسئلة التي من الممكن ان تخطر 

 سلفا ثم كنت اقول جيد الرى كيف سيجيب عليها .

------------------------------------------- 

 

 القسم الرابع عشر من حوار مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطاني



 

 مجلس قيادة رجوي وسيلة لتصفية المستائين في المنظمة

 

ي في اللقاء السابق دار الحديث حول كيفية تشكيل اسرة سحر: السيدة سلطان

واهداف مجلس قيادة رجوي، برأيك هل انتهى الحديث عنه ام يمكن الحديث 

 عن هذه الظاهرة من زوايا اخرى .

 

السيدة بتول سلطاني: اعتقد ان سمحتم لي االستمرار بالحديث حول مجلس 

ة ، لننظر ما الذي قيادة رجوي والنظر الى هذه الظاهرة من زوايا مختلف

 فعله مسعود رجوي بصنيعته مجلس القيادة .

 

بعد مرور فترة على تشكيل وعمل مجلس القيادة في المنظمة رأى مسعود 

انه خير ما فعل حيث عاد هذا التشكيل عليه بمنافع عديدة اهمها تنفيذ 

 طموحاته باسرع ما يمكن .

 

ان كانت هذه العمليات  في اجتماع عقد لمناقشة نتائج العمليات قال رجوي

قبل تشكيل مجلس القيادة ارأينا مدى اختالفها عما هي عليه االن النه وفي 

ذلك الوقت كان علي  ان ابذل جهودا كبيرة تاخذ من الوقت ساعات طويلة 

لكي يتقبلها حسن نظام طبعا مع الضغط اال انه وفي مثل هذا الوقت نرى 

سهولة الن الشخص المقابل مثال  يمكن اعداد مجموعة لتنفيذ عملية وبكل

رقية عباسي او مهوش سبهري وليس حسن نظام االن انا لست بحاجة لبذل 

الجهود والتعامل ) رد وبدل ( بل علي   اصدار االوامر فقط وما على 

المقابل اال ان يقول نعم ويذهب وينفذ ، لكنه غاب عن رجوي ان حسن نظام 

لديهم العلم والتخصص بذلك اما  او عباس داوري ان طرحوا موضوعا فان



تلك المرأة الجديدة على المسؤولية ال يمكنها التشخيص اساسا وليس لديها 

 العلم حول امكانية اجراء االمر في هذا الوقت ام ال .

 

 نتائج العمل ليست ذات اهمية لديهم بل المهم هو القول نعم او ال .

 

لى شيء ومسؤول اخر سارت االمور بشكل ان جاء مسؤول وقال "نعم" ع

يقول "ال" يعد ذلك مكروها وقبيحا ولهذا  السبب فان لفظ "ال" اصبح 

ممنوعا في المنظمة، مسعود يقول يكفيني ان يأتي مسؤول ويقول نعم 

ويذهب وينفذ االمر اي ان المهم عند مسعود ان االشقياء ينفذون االوامر، 

الكم هؤالء اال وفي مرة قال وهو يمزح ليس مهما لي ان يبقى من رج

جلودهم وعظامهم فقط ، اي عليكم ان تجبروهم على مزاولة االعمال 

الكثيرة والشاقة حتى ال يبقى منهم اال الجلد والعظم وكان يقول انا ال اريد 

ان يأتيني احدا مستعرضا عضالته ويقول لي "كال" او "اليمكن" ويأخذ 

ن اجراء" او "فيه ويرد معي بالكالم ، اي ان كلمة وجملة "الاتمكن م

 مشاكل" و ... الخ كانت غريبة عليه وهي من الجمل والكلمات الممنوعة .

 

اخذ رجوي يمجد باعضاء مجلس القيادة النهم يطيعونه طاعة عمياء 

ويذهبون وينفذون اوامره وقد استحسن االمر. ان مجلس القيادة هو ظاهرة 

ان مثل هذه الظاهرة جديدة وبدأوا يطبلون ويزمرون لها في اعالمهم على 

هي الوحيدة واليوجد لها مثيل في العالم ومن خصوصياتها االيجابية عدم 

وجود اي رجل ضمن المجلس وهو من نتائج الثورة االيدلوجية ومسعود 

رجوي . لقد كانوا يطلقون كلمات وهم في اوج بالهتهم : لقد قمنا بانجاز 

شرية جمعاء حيث تحملن  عظيم واستحدثنا شيئا جديدا لم يمر بتاريخ الب

النساء مسؤولية مجلس القيادة وقد حققن  منافع داخل المنظمة ، حيث شغلوا 

افرادهم ولفترة داخل المنظمة ليروا مدى تفاعلهم مع هذه الظاهرة يطرحون 

الموضوع على انه حدث عالميا ويرون ما هي اراء عناصرهم بذلك من 



ن العمل اخذ يسير بشكل افضل جهة يرى رجوي ان العناصر قد انشغلوا وا

ومن جهة اخرى طرح الموضوع على الرجال ليرى كيف سيواجهون هذه 

الظاهرة ويتعاملون معها وحسب قولهم عليهم بطالق مسؤواليتهم 

ومناصبهم ، اتذكر ان رجوي قد اجرى اختبار وقال انه ضمان لتحولكم 

ال ان تتخلصوا من وهو بعد ان طلقتم نسائكم ولكي تكونوا طلقاء ما عليكم ا

جميع القيود اي تسليم سلطتكم اليهن  ، يعني مثال عندما طلقت زوجتك قد 

تقول في نفسك نعم طلقت زوجتي لكني ال زلت عنصرا مفضال واالن 

عندما تتخلى عن سلطتك ستحكم وتثبت طالقك وتصبح مجردا عاريا من 

ورة وما كان الفردية وتصبح طليقا يعني انه كان يخدع االفراد بهذه الص

على الرجال اال ان يكتبوا تقاريرهم حول ما مدى امتناعهم عن تسليم 

تسلطتهم وعدم رغبتهم بالتخلي عن مناصبهم ومسؤولياتهم ، والشخص 

 المفضل عند رجوي هو من يكتب اكثر صراحة حول ذلك في تقريره .

 

في نظره ان هذا الشخص وحيدا في المنظمة ويطرح جميع ما لديه ولم 

خفي شيئا وهو يخرج كل ما في داخله وبذلك قد شغل رجوي مجموعة من ي

الرجال ، وبعد فترة رأينا انه ولمرة واحدة ازداد عدد اعضاء مجلس القيادة 

وبدأ بتخصيصهم دون مالحظة الفارق بين اعضاء مجلس القيادة االوائل 

ا في وهؤالء الجدد وبذلك بدأ الجميع يفكر ان بامكانهم ان يصبحوا اعضاء

مجلس القيادة ايضا لقد حصل مثل هذا التحرك بين النساء وبدأن التفكير 

بالنمو والتطوير وبذلك اخذ مجلس القيادة بالتزايد في اعداد اعضائه فمثال 

عضوا  600عندما هربت من المنظمة كان مجلس القيادة قد وصل الى 

توجد وراح االعضاء بطرح السؤال عن لماذا هن في مجلس القيادة وال

مسؤوليات لهذا العدد ، لقد ارسل عدد منهن مع مريم الى اوربا ثم خصصوا 

 بعض االعمال وكلف بادائها اعضاء مجلس القيادة فقط .

 

ودار الحديث عن مجلس القيادة وقالوا انه مجرد اسم النه التوجد 

مسؤوليات لتوزيعها على االعضاء ولم يبقى فيه شيء سوى االجتماعات 



لدورية او النقاشات والجدال في مجلس القيادة يبقى الحديث االسبوعية ا

 عنها في وقت اخر .

 

عينت مريم رجوي مسؤولة عن المجلس ثم راوا ان مريم ال تتمكن من 

ادارته ثم عينوا مسؤولة اخرى وهي فائزة محبت والتي كان عملها توفير 

هذا المستلزمات الخدمية مثال ما يحتاجه من كراسي و... الخ ووصل 

 الموضوع الى طريق مسدود اثناء وجودي في المنظمة .

 

من بين واجبات مجلس القيادة واهمها كما يطرحوها انه على العضو ان 

يكون كالكلب ينبح لصاحبه اي التسلط على طبقات العناصر ذوي 

 المستويات الدنيا الرغامهم على االعمال الكثيرة .

 

نوا قد قرروا ان يكون لكل عضو لقد واجهت المنظمة الصعوبات النهم كا

في مجلس القيادة سيارة خاصة وغرفة عمل خاصة به اال انهم لم يتمكنوا 

من توفير ذلك ماعدا قاعة اجتماعاتهم حيث كانت خاصة بهم وقالوا نحن ال 

نريد مسؤولين واعدوا لهم دورة في المنظمة لغسل ادمغتهم وتحت اشد 

 الضغوط .

 

------------------------------------------- 

 

 القسم الثالث عشر من حوار مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطاني

 

 كيفية تشكيل مجلس قيادة رجوي



 

اسرة سحر: حديثنا اليوم عن كيفية تشكيل واهداف مجلس ما يسمى قيادة 

السيد رجوي ، لم اذكر اسم المنظمة لسبب واضح وهو اننا جميعا نعتقد ان 

لمسيرة المنظمة خالل السنوات الطويلة ما هو اال نتاج  جميع ما حدث

وحاصل ارادة السيد رجوي ، لذا فان سؤالي حول اهداف رجوي من 

 تشكيله لما يسمى بمجلس قيادته ؟ 

 

السيدة بتول سلطاني: اود ان اشير الى نقطة رئيسية من الواضح جدا في 

اي بتعبير اننا لو  العالقات الداخلية تلبية اهداف ورغبات رجوي الشخصية

فرضنا ان رجوي هو بالضبط كعنكبوت فان كل شيء يتخذ شكله منه 

ويدور في مداره ، ان نظرنا لواجهة المنظمة نرى ان اعمال المنظمة بعد 

سقوط الشاه تصب جميعها في مسير ارادة ورغبات رجوي يعني ان فرد 

واجراء فرد االنصار واالعضاء وبصورة جماعية ايضا وكل خطوة وعمل 

اتخذت من قبل هذه المنظمة لم تكن اال لتلبية رغبات وطموحات رجوي 

وعندما نقول ان رجوي مبتلى بتقديس شخصيته )بالرغم من ان هذا 

الموضوع يحتاج الى وقت وبحث منفصل( اال انه ال ينسب اليه بدون سبب 

، في المرحلة التي شكل فيها مجلس القيادة كان رجوي يواجه مشكلة ان 

جريات االمور في المنظمة ال تسير وفق مرامه فهو يتصور انه يجب م

الحصول على النتيجة المطلوبة في وقت محدد وباي صورة، لكن لم تكن 

لديه الوسيلة الالزمة )االعضاء والوحدات والهيكيلة( لتنفيذ طموحاته 

 وتحقيق اهدافه.

 

اعتقد انه  وعندما اختار مريم رجوي وتزوجها وحملحها مسؤولية االمور

% من رغباته ، بهذه  90قد حل مشاكله تصور انه سيتمكن من اجراء 

العقيلة نص ب مريم كمسؤولة اولى للمنظمة ووضع نفسه في مكانة اعلى اي 

 نصب نفسه على كرسي القائد العقائدي للمنظمة .



 

)حيث جعل من  1986 – 1984لكنه ومن الناحية العملية اي بين عامي 

تبرية( رأى ان االمور ال تسير مثلما يريد ولم تتحقق رغباته مريم كنبتة مخ

فمثال عندما يريد ارسال مجموعة الى داخل االراضي االيرانية في وقت 

محدد لتنفيذ عملية او اغتيال احد مسؤولي الجمهورية االسالمية كان يطرح 

طلبه هذا وتذهب مريم رجوي لمتابعة الموضوع بكل وجودها من اجل 

ا االمر لكن االمر عندما يصل اصحاب االختصاص يعني االخوة تحقيق هذ

مكتب الرئاسة او المكتب التنفيذي في تلك المرحلة امثال مهدي ابريشمجي 

، عباس داوري ، مهدي براعي يرون فيه المعوقات والصعوبات وال يمكن 

اجراء كل شيء بسهولة مثلما يحلو لمسعود رجوي )يذهب االفراد دون 

لتحقيق ما يرغب(،  لقد وصلت االمور الى طريق مسدود  سؤال وجواب

بحيث ان رجوي وفي اجتماع قال لقد رأيت ان مسألة االطاحة بالحكومة 

غير ممكنة اساسا ، لقد تيقن انه وبهذه الوسائل واالمكانات والنظم الموجود 

اليمكنه من تحقيق هدفه وحسب اصطالحه االستراتيجي الذي قسم 

ي كرسي القدرة ) السلطة ( الذي لم يصل اليه وبقي بالحصول عليه يعن

متحسرا عليه ليال ونهارا والذي تحول الى حقد اعمى . لذلك اتخذ قرارا 

بعزل الرجال عن الرئاسة وحسب قوله المجيء بعدد من النساء ويضعهن 

على رأس االمور ليحققن رغباته بشكل عملي . كان يعتقد ان الرجال لن 

 نساء هن افضل في تحقيق ما يصبوا اليه بشكل عملي .ينصاعوا له وان ال

 

في الحقيقة لم يعمل ذلك بدون سبب لقد اتخذ القرار المناسب بكل مكر 

ودهاء ولم يكن شيئا عجيبا وغريبا عن ذهنه بل كان عين الصواب لقد 

كانت اعمال النساء في المنظمة ومنذ سنوات اعمال ثانوية ) ليست ذات 

ن الدرجة الثانية ، لذا وعندما يعطى لهن مسؤولية اهمية ( ويعتبرن م

اساسية ورئيسية فانهن سيبذلن كل ما في وسعهن ويحققن ما يريده رجوي 

ثم ان هذا الموضوع صار محورا العضاء المنظمة وتشكيالتها وشغلهم 

الشاغل الن رجوي وحسب عادته ولصرف ذهن افراد المنظمة عن التفكير 

يعمل في بعض االحيان على طرح موضوع بشيء غير المطلوب منهم 



الشغالهم . وهذه المرة الزم الرجال التغيير ومنح تسلطتهم للنساء يعني 

استمرارا للمرحلة االولى التي طلقوا فيها النساء وفي هذه المرحلة سحبت 

 صفة القيادة منهم ومنحت للنساء .

 

في  هكذا عرض رجوي هذه الفكرة السخيفة على االعضاء المتقدمين

المنظمة ونال موافقتهم وباستشارة بعض المسؤولين حينذاك امثال محمد 

علي توحيدي وجابر زادة وابريشمجي وقالوا له ان فعلت ذلك فهو جيد جدا 

وبمعيار مريم الموجود لدينا وبتسليم االعمال بيد النساء سيحدث كثيرا من 

 التغيير .

 

النساء طاعة وذوبانا وامتثاال امرأة من بين اكثر  24واستمرارا لذلك اختار 

و ... الخ واعلنوا عن ان قيادة المنظمة هي بيد تلك النساء وبذلك حدثت 

ضجة في المنظمة لماذا ال يوجد اي رجل ضمن مجلس قيادة وكان جواب 

رجوي لهذه االعتراضات ان هذا القرار هو حصيلة فكرته وابداعه ومن 

ر وتقييم للنساء اللواتي ضمن االعتراضات كيف يمكن وبدون اي معيا

كانت وحتى االمس هن من المستويات الدنيا في التشكيالت ولمرة واحدة 

 يصبحن مسؤوالت عن الوحدات .

 

لكن رجوي وضمن لجوئه لالجواء التي هيأها بالقوة اعلن عن ان هذا االمر 

هو في الحقيقة حاصل ثورة مريم لمنح النساء فرصة التطوير والنمو ، قال 

يد تسليم جميع شؤون المنظمة بيد النساء وعندما اعلن ذلك كان انه ير

حازما وقاطعا والمجال بالرجوع عن القرار وبذلك فان على النساء ان 

ساعة تحت تصرف رجوي ليتمكن من العمل عليهن ووصل  24يكونن 

الحد الى ان العمل المستمر من قبل رجوي على افراد مجلس القيادة ومن 

اية مشكلة فقد قرأ صيغة العقد على جميع اعضاء مجلس  اجل ان ال يواجه

القيادة ) وفق نظرية الثورة االيدلوجية داخل المنظمة تحرم النساء على 



الرجال لكن جميع النساء هن حالل على رجوي يعني على الرجل طالق 

زوجته بنية زواجها من رجوي وبذلك يرى الرجل زوجته اصبحت زوجة 

 رجوي ( .

 

اء ) اعضاء مجلس القيادة ( على متابعة ما يريد رجوي بكل وعملت النس

اصرار ويذهبن الى الوحدات ويجبرن االفراد بتنفيذ ما يريد رجوي وبهذا 

الخصوص لدي  نقاط معينة وانا متأكد انها بالنسبة الفراد المجتمع غير قابلة 

 التصديق ساعرضها في فرصة مناسبة .

 

مه الوقت والسالمة الفرد المهم لديه هو طلبات رجوي لم تكن منطقية، اليه

االخذ برغباته وتنفيذها وباي ثمن كان، ما على النساء اال استالم  االوامر  

ثم يأتين الى المقر ويصدرن اوامرهن بتنفيذ العمل. ال يهمهم ان كان الفرد 

لم يأخذ وقته من النوم واالستراحة او ان كان يرقد في المستشفى يقولون 

ة ليس لدينا شيئا يفوق الموت في مثل هذه الظروف يجب ان وبكل صراح

نعمل اي يقفون على رؤوس االفراد ويطلبون منهم العمل الكثير حتى 

 يتحقق مطلبهم .  

 

------------------------------------------- 

 

  2009ايار/مايو  8ايران انترلنك، انجلترا، 

 

الزمرة والمكانية االعالن حاليا لذا بانتهاء مرحلة من انقاذ عدد من ضحايا 

ننشر ادناه الرسالة التي وصلتنا اليوم من احبتنا المتحررين مؤخرا في 

 العراق.



 

  

 

تنويه: لم ندرج اسماء محرري الرسالة وبعض من اجزائها حفاظا على 

 سلمتهم.

 

  

 

نهنيء جميع اعزتنا المتحررين ونتمنى لهم التوفيق ، هذا وسنوافي القراء 

 خر االخبار الحقا.با

 

  

 

--------- 

 

  

 

 السالم عليكم ...

 

  

 



.... 

 

  

 

 رجل وامراة تمكنا من كسر الحاجز والخروج من جهنم رجوي. 22نحن 

 

  

 

شكرا هلل؛ نحن الن في .... )مكان اقامتهم في العراق( نتطلع للمستقبل بكل 

االجباري  حرية وطمأنينة بعبدا عن الغسل االسبوعي واالجتماعات والعمل

 ونخطط طالبين العون من هللا النقاذ زمالئنا من ظلمة اشرف ... .

 

  

 

نحن االن جميعا بخير نقضي الوقت سوية ونسهر الليالي حتى منتصفها 

لمشاهدة برامج القنوات الفضائية التضحكوا علينا البعض منا وخالل االيام 

قد قضينا سنوات  االولى لم يجيد استعمال الـريمونت كنترول وكأنما كنا

طوال في مغارة !!! ، لنا رجاء بتقديم الشكر للمسؤولين العراقيين نيابة عنا 

لدورهم الفاعل وما بذلوه من جهود من اجل تحريرنا ، وليعلم العالم انهم لم 

لم يقصروا معنا بشيء ولم نرى منهم اال الجميل وهم على اتصال دائم معنا 

 لتلبية حاجاتنا.

 

  



 

باننا غرباء على الموبايل )الخلوي( لقد زودونا بالموبايل  هل تعلمون

لالتصال بكل من نريد االتصال به واينما كان ، علمونا على كيفية استخدام 

 االنترنيت وها نحن نقضي ساعات عديدة متجولين فيه.

 

  

 

لقد صد قنا ان هناك حياة اخرى خارج اشرف ، حياة تتعلق بجميع سكان 

 حرومين منها.العالم وقد كنا م

 

  

 

.... 

 

  

 

ان زمرة رجوي قد سلبت منا افضل سنوات حياتنا ورمتنا في سجنها المظلم 

اشرف ، قولوا ألولئك الذين يقضون حياتهم وهم مرتاحين في الغرب لماذا 

تظلموا حق َمْن يعاني االسر في اشرف وتدافعون عن الزمرة التي نال 

أتوا ويقضوا ثالثة اشهر في المنظمة افرادها النصيب االكبر من ظلمها ، لي

وليروا نظامها الداخلي حتى يفهموا ما يتجرعه افرادها من ظلم وليروا هل 

 يستطيعون الخروج منها!؟

 



  

 

 .... 

 

  

 

تطفح الهموم قلوبنا كالمنا الينتهي وها نحن اطفاال حديثي الوالدة اال ان 

 د و...وجهنا يبدو عليها الكبر لكثرة ما اصابها من تجاعي

 

  

 

.... 

 

  

 

انا االن حر طليق بعيدا عن جميع القيود الحركية ابكي حنينا لوالدتي 

ووالدي وزوجتي وولدي واالخرين من احبتي ، البكاء الذي كان وحتى 

االمس يعد عامال ضد القيم عند الزمرة اصبح اليوم يبعث لي امال ، اطلب 

جفاءبحق والدتي ووالدي من هللا ان يسامحني ويغفر لي لما ارتكبته من 

وزوجتي وولدي واالخرين من اهلي واني قد عاهدت نفسي وحتى انقطاع 

 النفس عني اال اتخلى عن مكافحة هذه الزمرة.

 



  

 

.... 

 

  

 

 ... )توقيع( 

 

------------------------------------------- 

 

  

 

 لطانيالقسم الثاني عشر من حوار مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول س

 

  

 

 عالقة رجوي مع الشعب العراقي قبل و بعد سقوط صدام

 

  

 



اسرة سحر: نود ان تحديثنا عن عالقة منظمة خلق مع الشعب العراقي 

 ومسؤوليه بعد سقوط صدام حسين.

 

  

 

السيدة بتول سلطاني: حول هذا الموضوع اتحدث اوال عن العالقة قبل 

وط ، عند لقاء السالم الذي دار سقوط صدام ثم اتحدث عن العالقة بعد السق

بين مسعود رجوي وطارق عزيز دار الحديث حول الخدمة التي يمكن ان 

يقدمها رجوي لصدام. ان تلبية طلبات واحتياجات منظمة خلق كانت تتصدر 

 1986برامج صدام والتي ازدادت اهميتها تدريجيا بحيث انه ومنذ عام 

سنة من خدمة مسعود  17حيث سقوط صدام اي فترة  2003وحتى عام 

رجوي تمت ادارة المنظمة وفقا الرادة ورغبة شخص صدام ، يجدر الذكر 

ان اغتيال صياد شيرازي كان بطلب من صدام حسين ايضا الن صياد 

شيرازي قد وقف بكل قوة وحزم امام وحدات الجيش العراقي اثناء الحرب 

ولذا طلب اغتياله  العراقية االيرانية ولذا فان لصدام حقدا شخصيا اتجاهه

وراح رجوي منفذا الطلب وكان تبريره بانه عدوا مشتركا ، يعني مجرد 

 حيلة شرعية لتبرير الجرائم التي يريد تنفيذها .

 

على اي حال فان رجوي قد حصل على هدايا كثيرة من صدام مقابل عمله 

ادة هذا ، وكان كثير التفاخر به وحتى قد اشار اليه في اجتماعات مجلس القي

وبعض االجتماعات العامة وحسب ما تتركه من تأثير عند المستويات 

العامة في التنظيم وكان يؤكد بان هذا العمل قد نال اهتمام صاحب البيت 

السيد الرئيس ) رجوي عندما يريد ذكر صدام يذكره بصاحب البيت او 

 السيد الرئيس ( ، وعند النظر لموضوع اغتيال صياد شيرازي نرى ان َمنْ 

اغتيل هو الذي وقف بحزم وصالبة امام العدو المتجاوز وبسبب مقاومته 



ووقوفه امام االجنبي عملوا على تلويث شخصيته اوال تم اغتياله وبعدها 

 وبدون حياء اخذوا يدافعون عن فعلتهم .

 

بدأ رجوي تجييش افراده فراح مستدعيا  87-86منذ ذلك الحين اي منذ عام 

من اقصى نقاط العالم من ايران وخارجها مستخدما  جميع انصاره االبرياء

جميع الطرق بالترغيب والترهيب لتجميعهم في العراق دون رحمة باي 

منهم ، يرسل المهربين لجمع الشباب الضال التائه والمدمنين والمجيء بهم 

الى تجنيد المنظمة الستغاللهم وفقا لمصالحهم ومطامعهم، تم اسكان هؤالء 

تي اخذها من صدام باسم معسكرات المنظمة ) استقر في في االماكن ال

منطقة بشمال بغداد باسم معسكر اشرف ( ، المنظمة ومنذ مجيئها كانت 

بحاجة لقسم يدير العالقات مع الحكومة العراقية لذلك اسس قسم باسم 

العالقات الخارجية وتحملت معصومة ملك احدى نساء مجلس القيادة 

استخدم في القسم ايضا كل من عباس داوري الذي مسؤولية هذا القسم كما 

يجيد شيئا من اللغة العربية واالخر مهدي ابريشمجي قبل سفره الى الخارج 

 وبهذه الصورة اتخذت العالقات مع العراق شكلها .

 

الى جانب ذلك فقد كانت لرجوي عالقات مباشرة وقد عبر عن اول لقاء له 

وكالمه كان حول كيفية تمكنه من كسر مع العراقيين باالنتصار والموفقية 

الجمود في عالقاتهم مع ممثلي البرلمان العراقي وكيف اقنعهم بمدى حبه 

واعجابه للسيد الرئيس ليتمكن عن هذا الطريق اللقاء بصدام ثم ليتمكن من 

استحصال امواال اكثر من صدام ، خالل فترة وجود صدام كان يأتي في 

صل عليه من اموال واسلحة و... الخ من االجتماع ويتحدث عما كان يح

صدام وحول عدد المجموعات العملياتية التي تم ارسالها الى داخل ايران 

عبر الحدود العراقية او تجهيزهم بجوازات السفر المزورة او االعمال التي 

تمكن افراد المهمات للدخول الى العراق او الخروج منه بحيث اليواجهون 

تسهيل امر مهماتهم( او حصوله على هويات بحيث المشاكل والمعوقات )



تجعلهم في حصانة عند السيطرات العراقية ، هذه هي مساعدات صدام 

 لرجوي مقابل االعمال التي كانت تنفذها المنظمة لصدام .

 

والشيء االخر ضمن هذا المجال هو توفير وتهيئة ساحات التمارين 

شهدت انا مجموعة دورات العسكرية )المناورات( واقامة الدورات وقد 

خصصت لتدريب النساء وكانوا المسؤولين عنها يستخدمون بعض الكلمات 

العربية وهم على معرفة بلغتنا والمدرسون والمدربون هم اساسا من قادة 

جيش صدام كما ان تدريب االتصاالت واالمن كان بواسطة ضباط 

 االستخبارات العراقيين .

 

ذ جميع طلبات العراقيين ، ان هذا التعامل مقابل ذلك فان رجوي كان ينف

كان يؤمن اموال للمنظمة لذلك تمكنت من توسيع نشاطاتها في مجموعة من 

الدول الغربية ومن الطبيعي وفي اي مكان تستطيع ان تنفق فيه االموال 

تتمكن من حل مشاكلك والمنظمة بواسطة االموال التي كانت تتقاضاها من 

ثير من االفراد لتحقيق اهدافها وعملت في بلدان صدام تمكنت من كسب الك

اخرى بشكل قانوني اوغيرقانوني وتقدمت في اعمالها، استمرت العالقات 

مع العراق بهذا الشكل بحيث ان اكثر االعمال التي تنفذها المنظمة كانت 

تنظم وفقا لمطاليب شخص صدام او حكومته دون النظر فيها ان كانت 

مة واسسها التنظيمة وفي مرحلة اجرت المنظمة تتطابق مع اصول المنظ

مناورات )تمرينات عسكرية( نظمها واشرف عليها بصورة مباشرة قادة 

الجيش العراقي مستخدمين اراضي االهالي من المواطنين وكانت جميع 

تدريبات قراءة الخرائط او غيرها من تدريبات بهذا الخصوص وفق النظام 

 العراقي .

 

قات حتى ارسلت المنظمة مجموعة من اعضائها برفقة استمرت هذه العال

مريم رجوي الى الخارج وذلك الدارة المنظمة واالحتفاظ بها في الخارج 



عند تعرض اشرف الى اي خطر. وعند الهجوم االمريكي على العراق قرر 

رجوي في حال تعرض القوات االمريكية لمعسكرات المنظمة فانه سيشن 

يرانية لكننا رأينا ان القوات االمريكية قد هجوما ويدخل االراضي اال

تعرضت لمعسكراتنا ولم يصدر من القيادة اي رد فعل و قد تبدل الهجوم 

على ايران واالطاحة بالحكومة عن هذا الطريق الى حلم لرجوي وسقط 

نظام صدام حاله كحال االنظمة الدكتاتورية االخرى وبسقوط حكومة صدام 

ذا السؤال ما الذي سيأول اليه وضعنا وما بدأت مرحلة جديدة وطرح ه

السياسة التي سنتبعها ، رأينا ان مسعود رجوي قد استحدث قسما اخرا 

واضافه الى جهاز عالقاته واجبه متابعة العالقة مع القوات االمريكية 

وكذلك الحكومة العراقية الجديدة واالشخاص العاملين في القسم هم انفسهم 

ات مع صدام اال انهم قد غيروا اسم القسم الى القسم الذين عملوا في العالق

االجتماعي والذي تحمل مسؤولية العالقة مع الشعب العراقي ايضا واطلقوا 

على هذا العمل تنظيميا مصطلح " التثقيب " ومن افضل نتائجه هو 

اصطياد صالح المطلك ومحافظ ديالى للعمل لصالحهم مستخدمين مختلف 

ياسية والفكرية والمالية المهم لديهم هو التأثير على الطرق العقائدية والس

هؤالء لالستفادة منهم في تحقيق اهدافهم ، وبدأوا بصرف االموال من اجل 

االحتفاظ باالفراد في الخارج ومن خالل عالقاتهم الداخلية واخذوا يطبلون 

ويزمرون بما لهم من مكانة واسعة بين افراد الشعب العراقي كما عمل 

االجتماعي وبشكل واسع على اقامة الوالئم للشخصيات العراقية القسم 

والمواطنين العراقيين من اهالي المدن المحيطة باشرف لالستفادة منهم 

اعالميا حتى كان من بين المدعوين من هو يأتي الجل وجبة طعام فقط 

وكان اكثرهم من معوقي الحرب وتستغل المنظمة ظروفهم المزرية وتبذل 

موال التي سرقتها من المصارف العراقية لكسب تأييدهم للمنظمة ، عليهم اال

لقد كنت في المنظمة قبل وبعد سقوط صدام لذا استطيع القول وبكل جرأة 

انه وقبل سقوط حكومة صدام لم يضع اي عراقي قدمه في اشرف بل كانت 

 المنظمة غريبة على الشعب العراقي .

 



الشعب العراقي من اجل جذبهم خصصت المنظمة بعض افرادها للعمل مع 

فقد كانوا يعطون الهدايا لالفراد الذين يتمكنون من كسب عدد من افراد 

الشعب العراقي بمختلف طبقاته ومهنه طبيب ، معلم ، كاسب وحتى العاطل 

عن العمل للمجيء بهم الى اشرف واالستفادة منهم لتسجيل لقاءات تلفزيونية 

 من افراد الشعب العراقي . معهم على ان للمنظمة من يؤيدهم

 

------------------------------------------- 

 

  

 

 القسم الحادي عشر من حوار مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطاني

 

  

 

 النظرية النضالية لمؤسسي منظمة خلق والمسيرة الخاوية لمسعود رجوي

 

  

 

اعتمدها  اسرة سحر: نود بيان صورة عن االرضية والفلسفة التي

المؤسسون االوائل لتشكيلهم منظمة خلق والى ما آلت اليه مسيرتها من 

 انحراف في الوقت الحاضر.

 



  

 

السيدة بتول سلطاني: حديثي حول موضوع النضال الذي تدعيه وتنادي به 

اليوم المنظمة، االدعاء الذي استند على اصول النضال وهو رأسمالنا 

خلق واصوله كيف اتخذت شكلها وماهي الرئيسي اي ادعاء نضال منظمة 

وجهتها في البداية وكيف اصبح االن واين هم من هذا النضال وما مدى 

 وفائهم الهداف النضال وتمسكهم بها .

 

م وضع مؤسسوا المنظمة حدودا بين الحق والباطل والذي 1965منذ عام 

كانوا  كان شيئا جديدا حينه حيث تبنوا النضال ضد ديكتاتورية الشاه الذين

يعتقدون بانه يمثل يد االمريكان وعلى هذا االساس تكونت فكرة القيام 

بالعمليات المسلحة للمنظمة ضد الشاه وضد االمريكان من مستشارين 

وممثلي الشركات التجارية واالقتصادية وحتى الثقافية والممثليات االمريكية 

 غير السياسية في ايران .

 

هم حتى بعد الضربة التي تلقوها عام استمر اعضاء المنظمة في نضال

م من اجل االطاحة بالنظام الشاهنشاهي رغم ما تعرضوا له من قتل 1971

داخل سجون الشاه وخارجها، وقد اعدم الكثير من الرفاق القريبين من 

مسعود رجوي وفي مستواه التنظيمي بل واعدم حتى ممن هو ادنى منه في 

لى قيد الحياة اال مسعود رجوي، ان ما التسلسل التنظيمي ايضا ولم يبقى ع

تقدمه المنظمة من مبررات بهذا الخصوص ليس موضوع بحثنا االن رغم 

ان كل ما قدمته المنظمة من ذرائع ومبررات هي في ذاتها تؤكد وتثبت 

الكثير من االتهامات والشبهات المطروحة حول الموضوع، انا وخالل هذه 

اتبعه رجوي بعد تلك الحوادث الفرصة اريد التعرض للطريق الذي 

 وما مدى ابتعاده عن اهداف المؤسسين . 1978وانتصار الثورة عام 

 



فعند اطالق سراح رجوي من السجن القى عدة كلمات في ملعب امجدية 

وامكان اخرى واستنادا للمعايير فان رجوي كان فاقدا المكانية قيادة 

الرغبة وبشكل مفرط  المنظمة اال انه وبمجرد اطالق سراحه ظهرت عليه

لقيادة الحركة والثورة وسعى لكسب تأييد االخرين لهذا التنصيب الذي 

نصب نفسه له، لم يقبل باقل من قائد ولم يقبل باالخرين منذ ذلك الوقت بدأ 

حقده ومعارضته لكثير من االمور واالفراد اي منذ استعداده لقيادة الثورة 

لخميني ويرون فيه مشروعية هذا في وقت كان جميع الشعب يتبعون ا

القيادة، في الواقع ان الحقد والحسد المفرط المتجذر في ذات رجوي لم 

يتمكن من اخفاءه بل كان واضحا عليه وعندما ذهبت مساعيه بهذا 

الخصوص هباءا ادراج الرياح اخذ العمل على اكتساب القدرة اي السعي 

لرأي للدستور للحصول على رئاسة الجمهورية وبسبب عدم اعطائه ا

االساسي للبالد لم يتم قبول ترشيحه لرئاسة الجمهورية، كل تلك االسباب 

اضافة الى حقده وحبه الذاتي للسلطة المالزمة له دائما قد جعلته يتخذ مسير 

الحقد والعناد العلني لثورة الشعب االيراني ثم نرى وبعد مرور وقت قصير 

لن عن شهره للسالح ضد يع 1981من عمر الثورة اي في اواسط عام 

الجمهورية االسالمية وحسب تصوري فان مرحلة المنظمة قد تغييرت 

تغيير  –بشكل كلي منذ ذلك الوقت وحتى ان رجوي يؤكد على هذا التعبير 

المرحلة، لكن تغيير المرحلة صار عبر االبتعاد عن منظمة شعبية وفي 

الجمهورية  الحقيقة ان اعالنه المعارضة المسلحة )في وقت حداثة

االسالمية وقد قدم الشعب فيه الكثير من التضحيات وتمر بالمجتمع ظروف 

صعبة( لم يكن اال بسبب عدم النيل من اهدافه الشخصية وباالخص 

اضمحالل شخصيته وبذلك فقد راح يعمل ما بوسعه ليسود االضطراب 

 وعدم االمن في المجتمع ليرفع من قيمته الشخصية.

 

ف االول من المرحلة المتوسطة واتذكر ان المنظمة انذاك كنت في الص

وبسبب تلك االحقاد اخذت تستغل اي حدث ولو كان صغيرا كانتقاد او اراء 

مخالفة في المدارس او االماكن االخرى وتعمل على تنظيمها، في تلك االيام 

لم تكن لي المعرفة بالمنظمة ولم اعرف ما هي اهدافها وليس لي العلم 



كن كانت لدي اراء في بعض االحيان حول االجواء السائدة ببرنامجها ل

فجاءت المنظمة وبكل سهولة مستغلة تلك االنتقادات البدائية والبسيطة 

وتمكنت من تجنيدي وضمي اليها، عملت المنظمة على فصل االفراد عن 

جميع ارتباطاتهم بشكل تدريجي، اي بهذه الصورة على الفرد وكخطوة 

ذويه ويذهب الى بيوت التنظيم وباسم الكفاح ضد اولى ان ينفصل عن 

الجمهورية االسالمية. ان افراد المنظمة كانوا نشطين جدا في المدارس 

ويؤثرون بقوة على كل من لديه راي مغاير، ما هي االنتقادات او االراء 

آنذاك؟ كمثال كان هناك الكثير ممن ال يرغب المشاركة في صالة الجماعة 

ك في صالة الجماعة او كان البعض لديه االعتراض يعارضون االشترا

على كيفية الحجاب او اعتراضات مشابهة اخرى، لقد وقع الكثير من اولئك 

االفراد صيدا سهال في فخ المنظمة حيث عملت عليهم بخطوات متتالية 

لجذب اهتمامهم نحو المنظمة ثم تأتي الخطوة التالية ليقولوا للفرد عليك 

وبذلك يوفرون االرضية اليجاد فرص اكثر من اجل كسبه  بمساعدتنا ماليا

للتنظيم، او كانوا يستخدمون عددا من االعضاء ذوي المستويات العليا في 

المنظمة ليركزوا على االفراد ممن يغلب عليهم الحماس والهيجان الثوري 

من اجل كسبهم ثم استخدامهم لكسب طلبة المدارس االخرين، اتذكر انهم 

طرقا متنوعة كاقامة السفرات الترفيهية تسلق الجبال وممارسة استخدموا 

الرياضة بشكل جماعي والخروج سوية للتنزه ثم يوقعون بهم في المصيدة 

 كل ذلك تحت عنوان النضال.

 

بعد اعالن المنظمة كفاحها المسلح كان بعض الشباب ممن وقع في فخ 

بعض العمليات منها المنظمة يقضي يومه في بيوت التنظيم وعليهم بتنفيذ 

ثقب اطارات سيارات حرس الثورة او جمع المعلومات عن االفراد من اجل 

اغتيالهم لقد توصلت الى هذه النتائج فيما بعد وعن طريق مطالعة واستماع 

لذكريات االخرين الن عمري انذاك لم يساعدني على مطالعة تلك 

لنظرية والسياسية الموضوعات او اكتساب التجارب ولم تكن لدي المعرفة ا

حول افكار رجوي واالعمال التي يقوم بها لقد شاهدت التحاق مجموعة من 

االفراد الناشطين والمضحين بالمنظمة وقد تبعتهم لنشاطهم وتضحيتهم 



فكنت اذهب معهم لتسلق الجبال او اشترك معهم في ممارسة الرياضية 

يقة الموضوع الجماعية وبذلك وبمرور الوقت وبدون اطالعي وعلمي بحق

 تم تجنيدي للمنظمة.

 

ان اشهار المنظمة للسالح بوجه النظام والحكومة وكل من يعمل لصالح 

الحكومة ادى الى اعتبار المنظمة غير قانونية واعتقل مجموعة من افرادها 

وتبعا لذلك هرب مسعود رجوي بصحبة بني صدر وخرج سالما من ايران 

اية اهمية لذلك في الوقت الذي كان عليه اال ان زوجته قد قتلت وهو لم يعير 

 ان يتوقع ذلك وينقدها.

 

وفي الخارج تمكنوا متوسلين بكل السبل من ايجاد مصادر لتغذيتهم ماليا 

وراحوا مستخدمين شتى الطرق بسحب الشباب، الشباب االبرياء كل منهم 

يسعى وراء حياته وهذا حقهم الطبيعي اال ان المنظمة كانت تسعى ورائهم 

الصطيادهم ثم اتخذت التشكيالت في الخارج شكلها وبدأت بنشاطاتها باذلين 

المبالغ الطائلة لتوسعتها، اذكر حينها ولخروج الشخص من ايران يكلف 

الف تومان، عملت المنظمة  على تجنيد االشخاص  30مبلغا اكثر من 

 العاطلين عن العمل ومن له مشاكل اجتماعية وارسالهم بطرق مختلفة الى

ف اشخاصا اخرين فمثال  الخارج وكان بعض االشخاص ممن تم تجنيده يعر 

ان الذي عرف زوجي للمنظمة كان ممن تم تجنيده مسبقا حيث عرف 

زوجي للمنظمة في الخارج وبعثت المنظمة شخصا اخر لجذبنا وارسالنا 

الى الخارج، قد يكون الشخص المرسل من المنظمة من مهربي المواد 

ربي االشخاص وقد يواجه االشخاص الكثير من االخطار المخدرة او مه

اثناء هروبهم الى الخارج اال انه لم يعد ذلك مهما بالنسبة لرجوي 

والمنظمة، فانا وزوجي عندما استغفلنا من قبل المنظمة وتقرر سفرنا مع 

مراسل المنظمة تركنا ايران مستخدمين الجمال لنقلنا عبر الحدود وواجهنا 

واستطيع ان اقول اننا قد واجهنا الموت حتى وصلنا الى مخاطر كثيرة 



الجانب االخر واتذكر ان  الكثير من الشباب حديثي الزواج قد قتلوا اثناء 

 الطريق.

 

كان هناك قسمين لدى المنظمة االول القسم المالي وهو مسؤول عن جمع 

كسب االموال وارسالها الى الخارج والقسم الثاني هو قسم التجنيد وواجبه 

االفراد ممن يعاني مشاكل اجتماعية وتجنيده وارساله الى الخارج، عملوا 

على تقوية هؤالء االفراد داخل تنظيماتهم وفي الخارج عملوا على استغفال 

االفراد بطرق شتى منها استخدامهم لعواطف االفراد او استخدام الطرق 

هذا المنوال حتى  الفكرية اي التأثير الفكري على االفراد استمر الحال على

تمكن مسعود رجوي من جمع مجموعة من االفراد حوله في فرنسا، وفيما 

بعد تمكنت من المطالعة حول المنظمة في مرحلتها تلك. وعند الحرب 

العراقية االيرانية الحرب المفروضة من قبل صدام على الشعب االيراني 

( هجومها على )وقد رأينا فيما بعد كيف شنت هذه الحكومة )حكومة صدام

الكويت(، وضع رجوي يده بيد صدام )صدام المتهور والمشاغب الذي ال 

يعرف حتى حق الجيرة وانا ال اعرف ما هي تبرير رجوي لعمله هذا 

وباسم النضال( والتقى به ذلك اللقاء الهزيل وعرضه لتلك الفكرة السخيفة 

د شن هجومه )فكرة السالم( في الوقت الذي كان صدام المتهور هو الذي ق

على ايران ليحتلها لكننا نرى ولالسف ان مسعود رجوي وباسم السالم 

يلتقي بصدام ويتعاضد مع عدو الشعب االيراني ويطلق على هذا اسم 

النضال من اجل السالم والحرية، كما كان تبريره لزواجه من فيروزة بني 

ار صدر ثم ثورته االيدلوجية وزواجه من مريم قجر عضدانلو ضمن اط

النضال وكذلك مجيئه من فرنسا الى العراق اي الى البلد الذي هو في حالة 

حرب مع ايران وسقوط اعداد من شعبه يوميا قتلى على يد صدام، وسحب 

جميع انصاره من البلدان الغربية الى العراق كان باسم النضال في وقت 

السياسي كانت جميع تلك االعمال واالساليب و... الخ هي من اجل التسلط 

فقط وان طرح اسم النضال والكفاح من اجل هذه االهداف ماهي اال خيانة 

 عظمى بحق الشعب االيراني .

 



الكثير من انصاره داخل الوطن وخارجه لم تنطلي عليهم تلك الخدع ولم 

يأتوا الى العراق انذاك كنت في ايران ولم تكن لدي المعرفة الكافية، 

اي تجنيد االفراد الذين لهم ارضية مناسبة واستمر الوضع على هذا الحال 

باستخدام ارذل الطرق يعطون الوعود للشباب العاطلين عن العمل 

والمدمنين على المواد المخدرة بارسالهم الى خارج الوطن للعمل وهناك 

يخدعوهم ليلقوا بهم في شباك صيدهم ونحن ايضا بسبب ما الم بنا من 

الخدع واذا بنا في العراق، يطلق على مشاكل اجتماعية وقعنا ضحايا هذه 

هذه الطرق اسم "استخدام المتطوعين" وفي حقيقتها كانت تخالف اساليب 

التجنيد في وقت المؤسسين االوائل للمنظمة التي كانت تتم على اسس 

انسانية ورفعية المستوى واليوم نواجه الفارق النوعي الملحوظ تلك طرق 

نسانية ورفعية المستوى اما االن استغفال التجنيد في عهد المؤسسين اسس ا

الشباب المدمن ، العاطل و .... الخ والذي لكل منهم  مشاكله االخالقية 

الخاصة و ... الخ وبطرق خبيثة دسائس الاخالقية من اجل االستعباد بشكل 

حديث في زمرة مسعود رجوي بالعراق، لم يكتفوا بذلك بل ويقطعون عنهم 

ال يبقى لديهم امال اال البقاء في العراق والمؤسف  جميع خطوط الرجعة كي

انهم يضعون هؤالء االفراد امام الجنود االيرانيين الذين جاءوا للدفاع عن 

حدود الوطن وقد يكون هؤالء سببا النتصار الوحدات العراقية ، ثم يذهب 

رجوي الى صدام ليستلم ثمن ذلك من اموال وهدايا وبهذه االموال والسالح 

يأخذها من صدام يعمل على تقوية  تجهيزاته ضد الشعب االيراني  التي

وعليه فان ما يسمى بـ )جيش التحرير( اتخذ شكله وبني على دماء وحيثية 

 مجموعة ليس لديها علما بشيء عما يدور حولها.

 

منذ ذلك الوقت بدأوا بارسال المجموعات الى داخل ايران ونفذت عمليات 

من الوحدات العراقية اتذكر انهم نفذوا عمليات في مهران وآفتاب و...الخ ض

اماكن لم يتمكن الجيش العراقي التغلغل فيها بل وقف مسعود امام الجنود 

االيرانيين واخذ بزج افراده كي تنتصر القوات العراقية في الحرب 

تصوروا الى اي مدى تصل الدناءة والخيانة وهو يطلق على هذه العمالة 

ضال انظروا مامدى الفاصل بين اهداف مؤسسين واالنحطاط اسم الن



المنظمة آنذاك وبين اعمال المنظمة خالل تلك السنوات التي استخدموا فيها 

المكر والخداع في هذا الوسط يقع افراده اسرى ايضا حيث لم يعد لديهم 

طريقا للخروج بل وحتى ال يستطيعون الهروب ومن يحصل له العلم 

ل اي شيء بعد النه ان اراد الهروب فما هي اال والمعرفة ال يتمكن من عم

ساعات واذا هو بيد المخابرات واالستخبارات ورجال امن صدام ليأخذ 

نصيبه من العقوبات الشديدة ثم يسلم الى مقر المنظمة وهناك يالقي انواع 

العقوبات ونهاية اما ان يرسل الى الحدود ويقتل هناك واما ان يرسل الى 

وغيرها ذات الظروف الصعبة، ان علم الشخص  معسكرات الرمادي

بمصيره هذا لم يعد يفكر بالهروب مطلقا وبذلك يبتلى االفراد ويصبحوا 

 اسرى وعلى كل حال يقبلون البقاء في المقر النه ليس لديهم حال اخرا.

 

انتهت الحرب العراقية االيرانية ولم تعد لديهم ذريعة لقتلهم الشعب االيراني 

ائهم وانصارهم من جانب اخر اال ان هذا االمر لم يروق و قتلهم العض

لرجوي فاخذ بارسال المجموعات العملياتية واالرهابية الى داخل ايران 

لتنفيذ العمليات المسلحة واالرهابية منها القصف الهاوني للمراكز والمباني 

الحكومية في طهران بشكل مستر حتى سقوط نظام صدام عندها رأينا كيف 

ود رجوي وباسلوب ماكر عزل نفسه عن مسؤولياته في التنظيم ان مسع

وراح ليحقق ما كان يحرص ويصبوا اليه مستفيدا من مريم رجوي 

ومجموعة من االفراد ممن كانوا في الرئاسة انذاك لينصب نفسه في اعلى 

مكانة في المنظمة واستقال من جميع مسؤولياته في التنظيم مانحا مريم 

الولى في المنظمة واصبح هو القائد وفي الحقيقة نصب رجوي المسؤولية ا

نفسه في مقام يفوق المنظمة وقد راينا جميعا ان الذي رفع شعار النضال من 

اجل التحرير اخذ يفاوض الضباط االمريكان عند سقوط صدام وعلى حين 

غرة اصبحوا مستشاري الضباط االمريكان ومن اجل احداث االضطرابات 

بالتحرش عند الحدود العراقية مع ايران واستخدموا افرادهم والشيطنة بدأوا 

في االجهزة العراقية والمجتمع العراقي وبدأوا بتقديم االستشارات للضباط 

 االمريكان بل وحتى راحوا متملقين يقدمون المساعدة لهم ايضا.

 



قدموا الهدايا واقاموا الوالئم واستضافوهم واقاموا العالقات مع ضباط 

االمريكان من اجل توفير الحماية لهم ولكي يتمكنوا عن هذا ومراتب 

الطريق من التخفيف عن انزوائهم نتيجة درجهم ضمن قائمة االرهاب 

وراحوا يبذلون مبالغ طائلة من اجل جمع التواقيع حتى ان رقم الخمسة 

ماليين ) الكاذب ( الذي ذكروه في وسائل االعالم والذي اخذوا يبالغون فيه 

ماليين من افراد المجتمع العراقي فهم  5انهم ينالون تأييد اكثر من ويدعون 

قد خصصوا مبالغ كثيرة لكل ذلك او صرفهم مبالغ كبيرة من اجل الحصول 

ولو على توقيع من افراد المجتمع العراقي ، نحن رأينا وبمرور الزمان الى 

للجنود  اين وصل النضال الذي ذكرته في بداية حديثي يعني تقديم الخدمات

والضباط االمريكان وبصورة عامة فان فلسفة نضال المؤسسين قد فقدت 

محتواها "العدو المشترك" وحل محلها الوقوف الى جانب االمريكان ، هذا 

ما يعمل به حاليا في المقر اي عمل من اجل الفات نظر االمريكان اليهم 

اجدين في هذه ومهما كلفهم ذلك من بذل االموال ، ان جميع االفراد المتو

القلعة قد سخروا في هذا الطريق ، طريق اسمه نضال الذي تستغله المنظمة 

 من اجل مصالحها ومنافعها الشخصية.

 

------------------------------------------- 

 

الجزء الرابع من حوار مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطاني العضو 

حول معسكري مريم )في فرنسا( المنفصلة عن مجلس قيادة منظمة خلق 

 واشرف )في العراق( 

 

  

 

افراد المنظمة الذين ارسلوا من العراق الى فرنسا واوربا ينتحلون 

 شخصيات كاذبة



 

  

 

مؤسسة اسرة سحر: ضمن شكرنا الجزيل للسيدة سلطاني، بما انك كنت 

عضوا في مجلس القيادة فبالتأكيد قد شهدتي تعامل المنظمة مع معارضيها 

المتذمرين من افرادها في اوفير سوراواز والخالص ايضا كالسجن و

والتعرض الجسدي، واستمرارا للحديث حول مقري المنظمة نود ان 

 تتحدثي لنا حول هذا الموضوع ؟

 

  

 

السيدة السلطاني: في الواقع ان كل من يبتعد عن المنظمة والي سبب تلصق 

احد االفراد بأسم حسين به تهمة العمالة فمثال قبل سقوط صدام تمكن 

مشعوفي وباستخدامه طرق متعددة االتصال بزوجة اخيه بصورة سرية 

وبين لها انه يتعرض لضغوط وعليها العمل لمساعدته، عملت بذلك المنظمة 

وجعلته هدفا في اجتماع قد اعدته لتوبيخه واهانته، كنموذج اخر جواد 

منظمة و الذي كان فيروزمند الذي شاهدته صدفة بين المنفصلين عن ال

نشطا جدا جريمته الوحيدة هو حصوله على معلومات عن طريق العراقيين 

تخص مساعدات العراق للمنظمة حيث كانت مصادره على صلة مع 

المنظمة واخبروهم بذلك مما سبب له المشاكل فحجزوه بشكل انفرادي في 

. هذه  غرفة حديدية )بنغال( ثم جعلوه هدفا في االجتماعات مرات عديدة

هي االجواء الحاكمة في مقر باريس ايضا، لقد قضيت عدة سنوات هناك 

فبالرغم من ان االفراد هناك هم من بين المستويات المتقدمة في التشكيالت 

واعضاء مجلس القيادة وهم قد مرروا عبر مرشحات كثيرة من اجل 

ن ارسالهم الى هناك اال ان الجميع لديهم جوازات سفر مزورة وينتحلو

شخصيات كاذبة، ومع كل هذا فقد اخذت جميع جوازات السفر من االفراد 



لكي يغلقوا جميع ابواب وامكانيات الخروج وبذريعة ان الفرد ال يتمكن من 

التغلب على التضاد )التناقض( بين ذاته واالجواء المحيطة به  مما يسبب له 

د عملوا بشكل على المشاكل لذا فهم يتخذون تلك التدابير، بالرغم من انهم ق

تربيت االفراد بحيث انه وفي اي لحظة تطرح هذه التناقضات امام الجميع 

لحلها مع هذا وعلى العموم فانهم لم يوفقوا واحيانا تظهر هذه التناقضات 

وتسبب المشاكل للمنظمة، هذا ما جعل المنظمة تسعى دائما وبكل الطرق  

ذلك التعامل في معسكر اشرف الممكنة للوقوف امام هذه االحتماالت، اما 

الذي ذكرته والذي الوجود له في اوفير سوراواز هو بسبب انهم حينما 

يشعرون ولو ببصيص تردد او مخالفة لفرد فسرعان ما يرجعونه الى 

معسكر اشرف، ولهذا السبب نرى ان زهرة اسدي من اعضاء مجلس 

 لقا. القيادة لم ترسل الى اوربا بل لم ترسل الى خارج اشرف مط

 

  

 

اسرة سحر: َمن هم المسؤولين عن مثل هذه االعمال في معسكر اشرف 

 ومعسكر مريم؟ 

 

  

 

السيدة سلطاني: عندما كنت في باريس كانت مهوش سبهري وبأسم مستعار 

)نسرين( هي المسؤولة عن مثل هذه االعمال وعلى مستويات ادنى كانت 

ه االعمال في العراق هو بهشته شادرو)تهمينه(، وكان المسؤول عن مثل هذ

محمد على توحيدي واسدهللا مثنى او سيد محمد سادات دربندي وباسم 

مستعار )كاك عادل( حيث كانوا يديرون حجز الـ)بنغال( وينفذون تلك 

االعمال، لكن وعند عودة مريم الى باريس في مرحلة سقوط صدام 



ي المعرفة اصبحت الضغوط في اشرف اقل مما كانت عليها سابقا وليست ل

 بظروف باريس.

 

  

 

اسرة سحر: ما مدى تمكن االفراد في المقرين من االتصال بدنيا الخارج 

 ولو عن طريق وسائل االعالم مثل االنترنيت والراديو والقنوات الفضائية ؟

 

السيدة سلطاني: في معسكر اشرف التوجد وسائل اعالم سوى اعالم 

ة للمنظمة وفقط بامكان االفراد التشكيالت والتي هي بحكم الجهة الرسمي

مشاهدة قناة الحرية )قناة المنظمة( كارتباط بدنيا الخارج لكنه وبعد سقوط 

صدام والسباب سياسية وتواجد االمريكان واالرتباط معهم في المعسكر 

اخذت المنظمة بانتقاء بعض اخبار الـ)سي ان ان( او )الجزيرة( وتسجيلها 

م وفي معسكر اشرف ال يمكن االرتباط بوسائل ثم بثها في القاعات بشكل عا

االعالم سوى بعض االفراد ممن يعملون على انتقاء البرامج وتسجيلها وهم 

من االفراد الموثوق بهم من قبل المنظمة او في مرحلة خاصة فتح 

االنترنيت العضاء مجلس القيادة حيث جهز كل عضو بجهاز كومبيوتر مع 

لك زودت جميع غرفهم بالقنوات الفضائية خط انترنيت وباالضافة الى ذ

)الجزيرة، سي ان ان، بي بي سي( او ان اعمدة المنظمة )مسامير المنظمة( 

امثال مهدي ابريشمجي، مهدي براعي، عباس داوري و ... الخ يمكنهم 

االستفادة من تلك القنوات ايضا لكنه سرعان ما قطعت هذه القنوات عن 

قالوا انهم قد خالفوا الضوابط واخذ غيرهم اعمدة )مسامير( المنظمة حيث 

 )ممن ال يجوز له مشاهدة تلك القنوات( باالستفادة من نفس الخط .

 

اما بالنسبة الستخدام االنترنيت فكان الذين يعملون في البحوث او االعالم 

يستخدمونه بشكل اكثر من غيرهم او ان بعض المسؤولين العاملين على 



ق او خارجه يمكنهم ايضا االسفادة من االنترنيت تجنيد االفراد في العرا

وكل ذلك يخضع للمراقبة العلنية والسرية في مكان عمل االفراد ، استخدام 

المرشحات )انتقاء بعض القنوات( هو احد وسائل مراقبة هؤالء االفراد 

وذلك عن طريق سيرفر مركزي، ان جميع العاملين على الكمبيوتر يتبعون 

 العاملين على تجنيد االفراد عن طريق االنترنيت يجب ضوابط خاصة فمثال

ان يكونوا من المتقدمين في مجلس القيادة وينجز هذا العمل عادة بما ال يقل 

 عن نفرين .

 

كما يجب ان تكون خلفيات المونيتورات باتجاه جدار الغرفة حتى يمكن 

الدخول مراقبة العمل من قبل المسؤول واليتمكن العامل على الكمبيوتر ب

على المواقع االخرى ، النقطة االخرى هي عدم السماح من االنصات الى 

الراديو )بالحقيقة عدم وجود راديو مطلقا( مرت مرحلة سمح لبعض االفراد 

)ممن كانت لديهم مشاكل( باالستماع للراديو لكنه وبعد فترة اخذت 

ات ايضا الراديوات منهم حتى ان راديوات السيارات قد اخرجت من السيار

، بعض االفراد كان يريد متابعة االخبار الرياضية وهكذا موضوعات اال 

ان المنظمة ال تفرق بين ذلك بل انها تنظر للجميع بعين االمن والتسمح 

باستخدامه، على العموم فان المنظمة قد خططت ونظمت عالقاتها الداخلية 

 نيا الخارج . بشكل ال يتمكن اي فرد من االرتباط باي مصدر اعالمي لد

 

كما ان مكتبة المنظمة تخضع للمراقبة واالشراف وحتى عند مجيء افراد 

الى المعسكر من خارج المنظمة وباي صفة )ضيوف ، محققين ، مراسلين 

و ... الخ( فقد كانت تتم التحضيرات قبل عدة ايام من الزيارة وفيها يعيين 

 االتصال بالزائرين.االفراد وواجباتهم لتلك الزيارة وبذلك ال يمكن 

 

  

 



اسرة سحر: ان امكن ان تقدمي توضيحا عن كيفية عقد االجتماعات في 

 الخالص واوفير سورواز .

 

  

 

السيدة سلطاني: لتشكيالت المنظمة وفي كل مرحلة مسؤوال ففي مرحلة 

كانت فهيمة ارواني وفي مرحلة اخرى كانت فرشته يكانه هي المسؤولة 

ل تشكيالت يكون ملزما االشراف على عقد عن التشكيالت وكل مسؤو

جميع االجتماعات، مسؤولي عقد االجتماعات التنفيذية ينتقون من بين افراد 

المستويات المتقدمة وللمستويات االولية يعيين مسؤول مجموعة ويعيين 

عضوا ليترأس مسؤولي المجموعات كما يعيين لالعضاء مسؤول قسم 

ي االقسام ويعيين عضو مجلس قيادة ويعيين مسؤول ركن ليترأس مسؤول

ليترأس مسؤولي االركان وفي النهاية يعيين مسؤول منظمة ليترأس اعضاء 

 مجلس القيادة .

 

يكون هذا التسلسل الزاميا في جميع المراحل وبمستوى واحد ولم يتغيير 

 واليزال يعمل به ايضا .

 

م كان 1994 اما االجتماعات االيدلوجية للتشكيالت فقد تغيرت فحتى عام

هناك اجتماعا تنظيمييا اسبوعيا للنقد والنقد الذاتي ولكن بعد ذلك بدأت 

مرحلة تشكيل المؤسسين الجدد حيث عقد اجتماعات العمليات الجارية 

وسميت هذه العملية واالجتماعات بالـ"الجهاد االكبر" وجعلوا مكانتها تفوق 

"العرق االحمر" في  حتى مكانة الشهادة كما اطلقوا عليها مصطلحا اخرا

تلك المرحلة كنت في اوربا وكانوا يبعثون بفلم تلك االجتماع الى مقر 

باريس ليعرض علينا في تلك المرحلة اخذوا بارسال االفراد من اوربا الى 

بغداد على شكل مجموعات وحينها كانت هناك ثالث مقرات رئيسية ومقر 



لون الى بغداد وحسب ما محسن هو احد هذه المقرات ، االفراد الذين يرس

يقول مسعود رجوي يجب ان يستحموا لكي تتساقط االوساخ عنهم والتي 

هي نتيجة التناقضات التي لم يعترفوا بها ثم يدخلوا اجتماعات العمليات 

الجارية، لقد اطلقت مريم على هذه البحوث اسم الجهازين والعرف 

في جهاز  االيدلوجي وقالت يجب ان يعرض على الجهازين، االول

استمرار الكفاح والمقاومة والجهاز الثوري والجوهر االنساني لكل فرد 

 واالخر في جهاز اخالقة الحيوانية .

 

رجوي يقول ان هذه االجتماعات والعمليات الجارية هي بمثابة صالة 

 المغرب والعشاء .

 

ويجب العمل للوقاية من حدوث اي انفعال او تذمر ، هذا ما كان يطرح 

م وبشكل تدريجي اخذ يتابع بشكل 1991شفوية ثم ومنذ عام  بصورة

مكتوب بحيث كان لكل فرد دفتر باسم العمليات الجارية وعليه ان يكتب كل 

مسائله اليومية فيه ثم عليه ان يقرأ ما كتبه امام الجميع في االجتماع ثم تغير 

هذا الدفتر الى استمارة حيث وضعنا لكل صفحة عنوان حسبما تشرحه 

سرين، محور البحث في وسط الصفحة والى اليمين يكتب نوع جنس الفرد ن

)انثى، ذكر( ثم يكتب فيما تبقى من الورقة تناقضات الفرد ومسائله 

 الشخصية .

 

وفي كثير من هذه االجتماع كانت النقاشات تجر الى العراك ثم يتدخل 

مسؤول االجتماع ويعمل على حل الموضوع ثم وبعد فترة بدأت 

تماعات المعروفة بـ"الغسل االسبوعي" الفارق بين هذه االجتماعات االج

وبين العمليات الجارية هو انه في الغسل االسبوعي يجب ان تكتب جميع 

الرغبات الجنسية للفرد، وعقد هذه االجتماعات كانت اسبوعية للرجال )اي 



 مرة في االسبوع( ويومية للنساء وآنية بالنسبة للنساء من اعضاء مجلس

 القيادة .

 

كما كانت تعقد اجتماعات دورية وعلى مستويات مختلفة وفقا لطلب مسعود 

 او مريم .

 

وكانت تتخذ النتائج في هذه االجتماعات او في مجلس القيادة، كما كانت 

تعقد اجتماعات الثورة بشكل منفصل وتدار من قبل مسعود ومريم وكانت 

على الفرد ان يجتاز العشر  لها موضوعتها الخاصة وعلى هذا االساس كان

فقرات االولى للثورة لكي تقبل ثوريته او عليه التأخير )باسيو( او عليه 

تسليم مسؤوليته والحضور في االجتماعات حتى يمكن تغييره وتقبل 

ثوريته. على كل حال فان االجتماعات االيدلوجية كانت تعقد بكل قوة ودقة 

اكثر تعقيدا ، المنظمة  في معسكري مريم واشرف لكن ظروف اوربا

ولحفظ االستعداد الدائم لكل انجاز وعمليات لصالح المنظمة كانت تشرك 

 قواتها بهذه االجتماعات وتعتبرها بمثابة الماكنة المحركة لعمل التشكيالت . 

 

------------------------------------------- 

 

 االوربيرسالة السيدة بتول سلطاني الموجهة العضاء البرلمان 

 

  

 



وجهت السيدة بتول سلطاني العضو المنفصلة عن مجلس القيادة منظمة 

خلق الرسالة التالية العضاء البرلمان االوربي حول وضعية زمرة خلق 

 االرهابية في العراق ومقرهم المسمى بـ)معسكر اشرف(:

 

  

 

 بتول سلطاني 

 

 بغداد

 

Batul_Soltani_Sahar@yahoo.com 

 

  

 

 2009نيسان أبريل /  20

 

  

 

انا بتول سلطاني، انفصلت عن منظمة خلق قبل سنتين )حينها كنت احدى 

م غادرت ايران عام 1965اعضاء قيادتها( ولدت في مدينة اصفهان عام 

شهور  8م برفقة زوجي لاللتحاق بالمنظمة وقد مر على زواجنا 1986



بلغ م دخلت العراق عن طريق باكستان وقد 1987وكنت حبلى وفي عام 

 طفلي االول الشهرين من العمر، وفي العراق ولدت طفلي الثاني.

 

  

 

م اعلن مسعود ومريم رجوي قادة منظمة خلق برنامج 1991في عام  

الطالق االجباري للمتزوجين من اعضاء المنظمة والزمنا على تنفيذ ذلك 

اي االنفصال عن ازواجنا وارسال جميع اطفالنا الى اوربا وامريكا ارسلت 

اشهر ( الى هولندا ) طبعا  6سنوات ( الى السويد وارسل ابني )  5ابنتي ) 

بهويات مزورة ( واني لم اتمكن من رؤيتهم منذ ذلك الحين وحتى االن ، لقد 

اعترضت على ذلك القرار حينها لكن ليس في اليد من حيلة الني قد 

 تورطت مع زمرة تخريبية خطرة، الزالت منظمة خلق االرهابية تقف

 حائال لتمنع من اتصالي الطبيعي مع اطفالي.

 

  

 

م( بجواز سفر 1997 –م 1994ارسلت الى انكلترا لمدة ثالث سنوات )

مزور سكنت مع جماعة في بيت يعود للمنظمة للعمل على الكمبيوتر، لم 

 اتمكن خالل تلك الفترة ايضا من اللقاء باطفالي.

 

  

 

المنظمة واعلم جيدا بحال لقد قضيت عقدين من سنوات حياتي مع هذه 

االفراد المتواجدين في معسكر اشرف والذي يدار كسجن. في اواخر عام 



م وبعد المخاطرة بحياتي تمكنت من الوصول الى مقر القوات 2006

االمريكية القريب هاربة من معسكر اشرف امضيت فترة سنة الجئة عندهم 

هدي لمساعدة لينتهي المطاف بي واستقر في بغداد وها انا ابذل ج

المنفصلين عن منظمة خلق في العراق، سافرت الى كردستان العراق والى 

تركيا من اجل تقديم المساعدة لالعضاء السابقين من منظمة خلق الذين 

 هربوا من معسكر اشرف وهم االن يمرون بظروف صعبة .

 

  

 

لقد اجريت عدة لقاءات مع مؤسسة اسرة سحر في بغداد بخصوص تجربتي 

اجزاء من هذه اللقاءات مترجمة الى  10منظمة خلق، نشرت لحد االن مع 

 االنكليزية يمكنكم االطالع عليها بواسطة الرابط : 

 

http://www.saharngo.com/en-index.html 

 

  

 

الموضوع الرئيسي بخصوص منظمة خلق هو انتهاكها لحقوق االنسان 

م( ان قادة زمرة 2005مايو/مايس  –)تقرير منظمة رعاية حقوق االنسان 

رجوي االر هابية لم يراعوا اهم الحقوق االنسانية العضاء الزمرة االسرى 

 فكريا بعد العمل عليهم مستخدمين الطرق النفسية المعقدة . 

 

فردا في معسكر اشرف ليس لديهم اي اتصال  3400فهناك ما يقارب 

ن على البقاء بالعالم الخارجي )خارج المنظمة( وهم يعتقدون بانهم مجبرو



في هذا المعسكر وهم مثل اتباع جميع الفرق )الطوائف( يتصورون ان عالم 

الخارج هو عالم شيطاني وفاسد وان هذا المعسكر هو السبيل النقاذهم 

 والفوز بالجنة.

 

  

 

لقد اطلعت ان البرلمان االوربي وبناءا على طلب من مؤيدي هذه الزمرة 

القادم مصوبة حول معسكر اشرف في  االرهابية سيناقش اوائل االسبوع

 العراق  مقر قيادة جيش التحرير الوطني. 

 

  

 

سنة اود ان الفت نظر 20وبصفتي كعضو في منظمة خلق لفترة قاربت 

جميع اعضاء المجالس االوربية ليركزوا جل اهتمامهم حول المواضيع 

 الرئيسية ادناه والتي تصب في صالح ساكني معسكر اشرف :

 

تمكين جميع االعضاء الحرية لالستفادة من وسائط االتصال             -

كالبريد والتلفون لالتصال باهلهم وذويهم وتوفير سبل اللقاء بافراد اسرهم 

الذين يأتون الى العراق لمالقاتهم على ان يكون اللقاء خارج معسكر اشرف 

 وبدون رقيب من مسؤولي المنظمة . 

 

عضاء الحرية لالطالع على وسائل االعالم تمكين جميع اال            -

 العامة والكتب والمنشورات دون قيد من قبل مسؤولي المنظمة .



 

تمكين جميع االعضاء حرية اللقاء بالمسؤولين العراقيين مباشرة             -

دون المرور بقناة مسؤولي المنظمة )بهذا الخصوص على المسؤولين 

ءات الفردية خارج معسكر اشرف مع جميع العراقيين ابتداءا اجراء اللقا

االفراد المتواجدين في المعسكر لتشخيص ممن يريد البقاء  في المنظمة او 

تركها( هنا أأكد ان الخطر الرئيسي الذي يهدد حياة ساكني اشرف هو من 

قبل قادة الزمرة النهم ولمرات عديدة قد حذروا في حالة عدم السماح لهم 

الحالي بانهم سيرغمون جميع اتباعهم باالنتحار  بادارة الزمرة بالشكل

مدن غربية  10م في 2003الجماعي مثلما حدث في يونيو/ حزيران عام 

 بعد اعتقال مريم رجوي في باريس بتهمة التخطيط لالرهاب وادارته .

 

  

 

اعلن استعداد لل قاء وفي اي مكان وزمان بكل من يرغب معرفة حقيقة ما 

عسكر )الزمرة المرعبة( اشرف في العر اق كما الذي يجري في داخل م

اطلب من جميع اعضاء البرلمانات ان يأخذوا بنظر االعتبار وضعية حقوق 

االنسان بخصوص االعضاء االسرى في منظمة خلق بالعراق وكذلك 

 المواقف المحقة للحكومة العراقية.

 

  

 

 مع الشكر الجزيل  

 

------------------------------------------- 



 

الجزء الثالث من حوار مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطاني العضو 

المنفصلة عن مجلس قيادة منظمة خلق حول معسكري مريم )في فرنسا( 

 واشرف )في العراق( 

 

  

 

 مسعود يقول: يجب ان اتملك حتى كنه ذات االفراد

 

  

 

سي وميول مؤسسة اسرة سحر: السيدة سلطاني لكل فرد وبكل اتجاه سيا

اجتماعية وباي مقدار وفي كل وقت فهو يخصص وقتا الموره الشخصية 

والتفكير في ذاته، ما هي الحدود والحريات الشخصية لالفراد )كالمالكية 

الفردية، اوقات الفراغ والعالقات الشخصية كاختيار االصدقاء( وكيف تحدد 

 في المنظمة واساسا كم تعطى لها من اهمية؟    

 

  

 

دة سلطاني: ال يوجد شيء في المنظمة اسمه " شخصي " ابتداءا وعند السي

دخول الفرد يقولون له ويمارسون عمليا شيئا تحت اسم التضاد)التعارض( 

بين الفرد والجماعة )الجميع( ويهذبونه على ترك جميع رغباته من اجل 

اشياء )الجميع( لذلك فهم ومنذ البداية يلزمون الفرد بتسليم كل ما يمتلك من 



شخصية للمنظمة من قبيل الذهب، البيت، السيارة،...الخ ليصبح مجردا من 

كل شيء ولم يعد له شيء بعنوان ملك شخصي، حتى المالبس واي شيء 

 شخصي آخر يجب ان يتجرد عنها .

 

ان وسائل االفراد معرضة للتفتيش من قبل المسؤول بشكل دائمي ومتى 

يذكر مقارنة مع امتالك فكر ومشاعر  مايشاء )المسؤول( ولم يعد هذا بشيء

االفراد والتحكم بها من قبل المنظمة حتى وصل االمر الى ان مسعود 

رجوي وبخصوص تعميق مسألة الطالق يقول: ان ما في اعماق مشاعر 

وضمير الفرد والتي هي بيد عفريتة او ملعون )الزوجة والزوج في 

لي )اي ملكه( . يقولون المنظمة تطلق عليهم هذه الصفات( يجب ان يكون 

االعتراف علنا عن ادق اللحظات الشخصية واالشياء حتى تلك التي تمر في 

 ذهن الفرد والتي تتعارض مع قيم المنظمة وتشكيالتها . 

 

وعلى هذا فان تجريد الصالحيات والحدود الشخصية هي مسألة تفوق 

شيء  مسألة المالكية حتى تصل االمور الى تحكمهم وسيطرتهم على كل

 يمر في الذهن .

 

وبذلك تصبح حتى ال تملك ذهنك ومخيلتك واحالمك ، لهذا على االفراد 

)البوح بكل رغباتهم الجنسية( في االجتماعات المعروفة بعنوان الغسل، 

فمثال عليه ان يعترف بعدد المرات التي اثير بها جنسيا وما سبب ذلك و ... 

ا الخارج )خارج المنظمة( او احد الخ ، او مثال إن يتذكر صديق له في دني

اقاربه او اي شخص مر بذهنه واخذ وقتا يفكر به فيجب عيله ان يعترف 

بذلك امام الجميع ونتيجة ذلك الصاق مختلف الماركات به ويجلس على 

كرسي االتهام ليحاكم نفسه ويعترف بعدم قطع عالقاته مع دنيا الخارج 

فان التفكير في مثل هكذا امور  والزال يمتلك ارضية االنفصال، وبعبارة

 هو مدان وممنوع ويطلقون عليه عنوان التيهان الفكري. 



 

ان مسألة وقت الفراغ الذي ذكرته يرتبط بكيفية توقيت البرامج اليومية اي 

انه منذ االستيقاض وحتى ابتداء وقت االستراحة وبذلك فان وجود فراغ 

ضافية لملء مثل هذه يجب مأله من قبل المنظمة حيث لديها برامج ا

االوقات )االمر ال يختلف بين العراق وفرنسا( فمثال بعد اجتماع العمليات 

مساءا( يترك االفراد وعندها يمكنهم  23 – 22الجارية اليومي )الساعة 

مطالعة الكتب والتي تكون مضامينها هي تلك االشياء التي تقوم المنظمة 

عليها وفق مفاهيمها ومصالحها هذا بتعليمها لالفراد بشكل عملي وبتربيتهم 

هو مفهوم وقت فراغ االفراد وهناك اجتماعات اخرى باسم الغسل 

االسبوعي تعقد كل يوم جمعة، يعني عقد اهم اجتماع للمنظمة في يوم يكون 

فيه حتى االموات احرارا انهم جعلوا هذا اليوم الذي له مفهوما خاصا لدى 

فان الحديث عن اوقات الفراغ والعطل في الجميع الى يوم مملوء بالعمل لذا 

مثل هذه الظروف يدعو للضحك، حتى ممارسة الرياضة واللعب تدخل 

ضمن التدريبات فمثال انظر الى المسابقات التي تقام بين المقرات في 

اشرف باسم "سيمرغ" هذا اوج ما يمكن ان يطلق عليه وقت فراغ ولهو في 

يع الفرق هو عدم وجود شيء باسم المنظمة ، إن المتعارف عليه ضمن جم

 وقت فراغ .

 

وقت الفراغ يعني ترك الفرد وشأنه إن نظرنا الى وقت الفراغ بهذا المنظار 

 فهو يعني بالضبط الحكم بالعدو اللدود للمنظمة . 

 

انهم يعتقدون ان اي مفسدة ) خطر ( تأتي من صلب هذه الفرصة والوقت 

للتفكير باشياء غير تلك االشياء وهذا يعني منح الفرد الوقت والفرصة 

المطلوب التفكير بها اي ايجاد ثقب في الذهن الذي تم اعداده وبذلك يمكن 

ان تنفذ اليه افكار خارجية عن اطار الفرقة مما تجعله يستيقض من الحالة 

 التي هو فيها .



 

  

 

اسرة سحر: في مقر اوفيرسوراواز  ومقارنة مع مقر الخالص في العراق 

لوسائل المستخدمة كعقوبات ، اقصد وبشكل دقيق توقيف ، سجون ما هي ا

و ... الخ  وما مدى حدودها؟ هل هي عقوبة على شكل واحد ام تتخذ اشكال 

 مختلفة؟

 

  

 

السيدة سلطاني: وحتى سقوط صدام كان هناك سجن كبير في معسكر 

اشرف يودع فيه المخالف والمجرم حسب رأيهم ، وعادة يكون الشخص هو 

خالف لعمل المنظمة عموما او ممن تظن المنظمة بانه يقصد االنفصال الم

عنها وكذلك اصحاب الجرائم كمن له عالقة ارتباط بالنساء او حتى ممن قد 

قام بارسال كارت تهنئة وما شابه ذلك ، يودع هؤالء في هذا السجن 

ويعرضون للضرب او ان يؤاخذون امام الجميع، ان الفرد الذي لم يحضر 

تماع المحاضرات يستدعى الى اجتماع ليكون هدفا فيه لتوبيخه واهانته الس

من قبل الجميع يسبق ذلك اعداد االجواء بتحريك الحاضرين ضده ووفقا 

للسيناريو ينهض احد الحاضرين وياخذ بالدفاع عنه النقاذه من ذلك الموقف 

ير وبهذا الخصوص فقد قدم عناصر نظام صدام وجهازه االمني العون الكث

للمنظمة حيث يقضي مثل هؤالء االفراد فترة سنتين في سجن معسكر 

اشرف وبعنوان الخروج من المنظمة وان اصر الفرد على موقفه للخروج 

من المنظمة  يحول الى العراقيين )عناصر نظام صدام وجهازه االمني( 

سنوات بتهمة الدخول غير القانوني  8ليرمى في سجن ابي غريب لمدة 

جميع هذه االعمال من اجل غلق االبواب بوجه المتذمرين من  للعراق ،

 المنظمة . 



 

اليوم التالي من سقوط  صدام حسين ووفق سيناريو وتحذير مسعود الغي 

هذا السجن واجريت عليه تغييرات سريعة جدا وانتقل اليه جميع اعضاء 

ميع مجلس القيادة ثم تم اعداد مكان آخر بعنوان " الخروج " ونقل اليه ج

نزالء ذلك السجن ولعلم المنظمة بان المكان "الجديد" سيخضع الشراف 

ومراقبة االمريكان عملوا على تزويده بكل المستلزمات الترفيهية والصحية 

وكذلك اجهزة االتصال ليكون وفق المواصفات الحديثة وزود بعدة قنوات 

صال مع فضائية وخطوط انترنيت متظاهرين ان هذا المكان مفتوح وعلى ات

دنيا الخارج. بعد هذا التغيير اي سقوط صدام حدث تغيير على العالقات 

الداخلية في المنظمة اجبارا فقد الغيت االجتماعات السابقة وتوقفوا عن 

ضرب االفراد والسباب والشتم وإن صادف ان اعتدى مسؤول في اجتماع 

ييرات على فرد ضربا او هتكا فسرعان ما ينحى عن مسؤوليته هذه التغ

حدثت ضمن المستويات الدنيا وحسب المستويات فان الضغوط كانت اكثر 

شدة بالنسبة للمسؤولين ولكن بصورة سرية وبكل حذر حيث كان المخالفين 

بمعسكر اشرف  49من اعضاء مجلس القيادة يودعون في مكان باسم 

 مجهزا بطوق من االسالك الشائكة حتى ال يفكروا بالهروب . 

 

يام طلب مسعود رجوي من مجلس القيادة القيام بحركة في في تلك اال

المنظمة ليتساقط المتذبذ والمتردد وحسب تعبيره ) ليتساقط التفاح الفاسد ( 

وقال ايضا: نحن في المنظمة ليس لدينا خبز زائد فقد انتهى وقت االحتفاظ 

قد  باالفراد المستائين من المنظمة ومن يريد االنفصال عنها اي ان المنظمة

غيرت من اوضاعها وفقا للظروف الجديدة ، هنا يعلم ان استخدام اساليب 

القوة والسجن والضرب ... الخ من اجل ابقاء المخالفين لم يعد عمليا وليس 

له اي تأثير ال بل يكون سببا في ايجاد المشاكل له ، في الواقع كان مجبرا 

يكان بان باب الخروج على قوله هذا آنذاك وفي الوقت ذاته كان يلوح لالمر

من المنظمة مفتوح دائما لكل من يريد تركها ، كما انه يقول للباقين في 

المنظمة بانكم االوفياء والخلص ، مثلما ذكرت ان هذه االحداث كانت في 

صفوف المستويات الدنيا في المنظمة ، اما وبعد مجيء االمريكان فقد ازداد 



وحتى على مستوى مجلس القيادة الضغط والتحكم في المستويات العليا 

 بحيث اخذوا بارسال اي من يظن به الى مسعود اجل استجوابه. 

 

------------------------------------------- 

 

الجزء الثاني من حوار مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطاني العضو 

المنفصلة عن مجلس قيادة منظمة خلق حول معسكري مريم )في فرنسا( و 

 اشرف )في العراق( .

 

  

 

 منظمة خلق تشكل اضبارة شخصية

 

 لجميع مجاوري مقرها في اوفير سوراواز

 

  

 

اسرة سحر: الحديث حول وضعية ابنية هذين المقرين )معسكر مريم في 

فرنسا ومعسكر اشرف في العراق(، المنظمة قامت ببناء جميع ابنية 

 المعسكرين نرجوا بيان صورة عن تلك االبنية؟

 

  



 

السيدة سلطاني: ليس هناك تشابها بين ابنية المعسكرين من ناحية الشكل . 

شي د مقر اشرف على شكل معسكر بينما شي د مقر مريم على الطراز الحديث 

االوربي ليتناسب مع موقعه هذا من ناحية الشكل اما المحتوى فليس هناك 

جتماعات وفي فرق بينهما ، ففي معسكر الخالص هناك مكانا خاصا لعقد اال

اوفير سوراواز نالحظ وجود مكانا مخصصا لعقد هذه  االجتماعات ايضا، 

في معسكر الخالص هناك قاعات للنوم وفي اوفير سوراواز هناك غرف 

فردا واحيانا اليسع المكان مما يضطر  40_30كبيرة لنوم االفراد تسع 

 البعض  للنوم خارج الغرف .

 

  

 

 ت الخاصة الموجودة في المعسكرين ؟ اسرة سحر: ما هي االمكانيا

 

  

 

السيدة سلطاني: في اوفير سوراواز هناك انظمة اتصال تستخدم لالتصال 

مع العراق ريسيفرات وهوائيات وصحون وخمسة خطوط تلفون ذات 

خصوصية بحيث ان المخاطب اليمكنه معرفة من اين يتصل به، نالحظ 

وجد بناية خاصة وجود مثل هذه الخطوط في الخالص ايضا كما ت

لالتصاالت لمراقبة جميع المكالمات يخضع العمل في هذه البناية لضوابط 

خاصة منها عدم السماح بالعمل بشكل انفرادي وينتخب العاملين وفق 

مواصفات خاصة ، في اوفير سوراواز هناك غرفة كبيرة لعمل مجلس 

 القيادة .

 



ليها " بنغال " بينما في معسكر الخالص نصبت غرفة حديدية يطلق ع

يحجز فيها المتذمرين )المعارضين( من اعضاء مجلس القيادة ويقوم احد 

 االفراد بحراستها .

 

  

 

 اسرة سحر: كيفية تنظيم افراد مقر فرنسا ؟

 

  

 

م كان مشابها لتنظيم معسكر العراق، 1995السيدة سلطاني: التنظيم عام 

المسؤوليات كانت اغلب مسؤولي المنظمة يرتبطون بـ )مهوش سبهري( و

 بالشكل التالي :

 

مهناز ميمنت: مسؤولة عن العالقات )المالقاة _ الضيافة _ المجاورين _ 

 السياسة _ الجمعيات الخيرية _ المالية الخاصة والمالية االجتماعية( .

 

محبوبة جمشيدي )آذر(: مسؤولة الحماية واالمن الداخلي )اقسام الدوريات 

 صية( .والحراسة والحماية الشخ

 

شهرزاد صدر حاج سيد جوادي: مسؤولة المكتب ) كل ما يرتبط بالمكاتب 

والمالية والمطبخ و ... ( وهي مسؤولة عن لجان المجلس مثل اللجنة 

 االمنية وضد االرهاب ... ايضا .



 

 اسرة سحر: كيف كانت االتصاالت ؟

 

  

 

مقر العراق   السيدة سلطاني: قسم االتصاالت في مقر فرنسا هو كما عليه في

باستثناء بعض القيود فكما ذكرت هناك عدة خطوط تلفونية ، صحن 

لالتصال وريسيفرات واجهزة مركزية اخرى لالرتباط االرضية داخل 

 باريس .

 

  

 

 اسرة سحر: كيف كانت العالقات مع الخارج والساكنين جوار للمقرين ؟

 

  

 

ت في كال المقرين ، السيدة سلطاني: مثل هكذا عالقات تتبع قسم العالقا

والمسؤول عن القسم في فرنسا مهناز ميمنت، قسم المجاورين في اوفير 

سوراواز هو محور مهم والعمل عليه كان بصورة واسعة من اجل التعرف 

 على جيران المقر .

 

  



 

 اسرة سحر: هل باالمكان توضيح كيف يتم التعرف على جيران المقر ؟

 

  

 

ا المعنى ان المنظمة وقبل بدء العمل او السيدة سلطاني: التعرف بهذ

االستقرار في مكان ما تقوم بجمع معلومات اولية عن المكان ومن يحيط به 

ثم تتخذ قرارها وفقا لتلك المعلومات حيث انهم يقس مون المنطقة الى حلقات 

 متعددة 

 

جيران الحلقة االولى : يعملون على جمع ادق المعلومات عن افراد هذه 

من الناحية االخالقية ، التحرك اليومي ، العادات ، الرغبات ،  الحلقة ،

الوضع السياسي ، ...الخ ، ثم اقامة العالقة مع االفراد بعد وضع سيناريو 

مسبق للتعرف عليهم ومالقاتهم ، ثم ينظمون اضبارة شخصية لكل فرد بعد 

ها فمثال اللقاء االول معه وعلى اساس رغبات وميول الفرد تبدأ االقسام بعمل

ان كان الفرد يهوى الزينة والمجوهرات يبدأ قسم الهدايا بتحركه لشراء 

الذهب كهدية له وكهذا وعلى اساس الوضع الفردي يعملون مع الجيران من 

اجل اقامة العالقة معهم ونفس االعمال يقومون بها في العراق ايضا ، 

العشائر  يبذلون امواال طائلة في معسكر اشرف من اجل دعوة روؤساء

لكسب تأييدهم ، اتذكر انهم قد وجهوا الدعوة لمجموعة من ساكني محافظة 

رأسا من الغنم ووزعوها على سكنة المناطق  15ديالى ونحروا لهم 

المحيطة بالمقر كل ذلك من اجل كسب تأييد اهالي المنطقة لهم واستغاللهم 

ون منهم مراقبة في مصلحتهم كاعالنهم التأييد السياسي للمنظمة ، كما يطلب

اي تردد في المنطقة واخبار المنظمة بذلك ، وفي فرنسا يتبعون نفس االلية 

ايضا فمثال كان يسكن بجوار المقر في اوفير سوراواز المطربين )ادره 

وساندرين( فراحت المنظمة بالعمل حتى تمكنت من اقامة عالقات بين 



ة وبواسطته تم هذين المطربين والموسيقي محمد شمس الموالي للمنظم

جلبهم ضمن الفرقة الموسيقية للمنظمة وبدأوا بالتعاون معها وقد غنوا احدى 

اغاني المطرب منصور المعروف في لوس انجلوس )الذي يمجد فيها 

 محبيه( وقد بدلوها حيث مجدوا فيها مريم رجوي .

 

  

 

اسرة سحر: لقد تحدثتي عن اصل الطالق بعنوان الشرط االول لقبول الفرد 

في عضوية المنظمة في فرنسا والعراق ، ما هو مصير االطفال الذين 

 ولدوا قبل الطالق واالسر الموجودة وكيف تعاملت المنظمة مع ذلك ؟

 

  

 

السيدة سلطاني: كما ذكرت ان جميع المتزوجين في المنظمة قد انفصلوا 

عن بعضهم البعض وقد الغي كل زواج بعد االعالن عن الثورة االيدلوجية 

م  ، ان العضو الجديد في المنظمة او الذي ادخل المنظمة يجبر  1989عام 

على امضاء وقبول اي تعهد لذا فليس لديه طريق للتراجع او التمرد لذلك 

فاول تعهد يأخذ من االفراد الجدد هو تعهد الطالق ، ثم وبعد ذلك عليه 

ه بيت او اسرة التعهد بترك عائلته وذويه يقولون له ليس لدينا هنا شيئا اسم

بعد ذلك ال يسمح له االتصال بذويه ، المنظمة هي التي تقرر االتصال 

 بذويه وفق مصلحتها ومتطلباتها .

 

فمثال في مرحلة ارادت المنظمة تجنيد االفراد من ضمن عوائل افرادها 

وجلبهم الى العراق، لذلك استخدمت طرقا متعددة فمثال قالوا الفشين 

ات بان شقيقك يرغب االلتحاق بالمنظمة لذا يجب عليك كالنتري لدينا معلوم



كتابة رسالة له تشير فيها بانك تعمل في شركة بالمانيا وبالفعل فقد كتب 

افشين رسالة وقامت المنظمة بايصال الرسالة الى اخيه )الذي ال يعلم بمكان 

اخيه( عن طريق احد المهربين عندها تصور ان اخيه يعمل في المانيا لذا 

ق المهرب معتقدا بانه سيذهب به الى المانيا واذا به في العراق في راف

 معسكر اشرف . 

 

والنموذج االخر هو انا ، قالوا لي اننا سمعنا بان الوضع المالي لوالدك جيد 

جدا ويملك اراضي كثيرة اتصلي به واخبريه بانك مصابة بالسرطان وانت 

ذا سيكون مؤلم الهلي لم بحاجة لمبلغ من المال للعالج رفضت وقلت ان ه

تهم المنظمة تلك االمور مطلقا ، بعد مرور فترة جاءوا وقالوا لقد غي رنا 

السيناريو  اتصلي بهم واطلبي مبلغا من المال بذريعة احتياجك لتوكيل محام 

او شراء سيارة ، وكنموذج اخر قالوا الحدى النساء )فهيمة سماواتيان( 

ك بتوكيل محام وبذلك جاءت اسرتها اتصلي بذويك واعرضي عليهم حاجت

دوالرا باالضافة الى مقدار من الذهب  5000الى مقر اشرف واخذت منهم 

واشياء اخرى وما ان خرجت هذه العائلة من المعسكر حتى اخذت المنظمة 

جميع المبلغ منها ، النموذج االخر هو بهزاد صفاري حيث تمكن من خدع 

منهم بذريعة توكيل محام والخروج من  مليون تومان 50والديه واخذه مبلغ 

العراق . اقصد ان اي اتصال لالفراد مع ذويهم يكون لمثل هذه االسباب 

ويتم حسب ضوابط خاصة كوجوب تواجد مسؤول عن االتصال اثناء 

المكالمة . مثل هذه االعمال يطلق عليها اسم اعمال مالية اجتماعية ، عند 

طلبات يثبت ذلك في اضبارته كنقطة امتناع الفرد عن تلبية مثل هذه ال

 سوداء . 

 

وإن راح احد االفراى بمتابعة اخبار واحوال ذويه عندها تتصرف معه 

المنظمة بشدة حيث تقوم بتحقيره واهانته  فيقال له ما الذي حدث نشم منك 

راحة االنفصال والتعفن ثم بعد ذلك يجعلونه كهدف في اجتماع ويتم توبيخه 

ميع حتى يأخذه الندم على حياته هذه  وكانت المنظمة تمتنع واهانته امام الج



والترحب بقدوم ذوي االفراد الى معسكر اشرف لمالقاة ابنائهم ويقولون 

 لالفراد بان هذه المالقاة لها خطراتها ، يقولون ليذهب االهل في الوحل .

 

قل  وإن كان لديهم شكا باحد االفراد وجاء ذويه لمالقاته فيقولون لمسؤوله 

له نحن نثق بك اال ان ذويك قد وقعوا تحت ضغط وزارة االطالعات 

)المخابرات( ولهذا السبب ال تذهب لمالقاتهم !!! وفي بعض االحيان وان 

كان لديهم الثقة الكاملة بالفرد فهم ايضا ال يجازفون فيأخذون بتأخير االسرة 

قاة . ذهب اخي ويعملون على الفرد من اجل اعداده كيفما يريدون قبل المال

الى ايطاليا وكتب رسالة لي وبعثها بواسطة المنظمة اال انهم سلموها لي بعد 

سنتين من مغادرته ايطاليا ، المنظمة تريد قطع عالقة االفراد مع العالم 

الخارجي )خارج المنظمة( من اجل اطاعتها واالنصياع اليها اكثر فاكثر . 

ن ناحية االرتباطات النه عند ارسال مقر اوفير سوراواز كان اكثر انفتاحا م

الفرد اليه يمرر في مرشحات عبور ليثبت والئه وثباته وانه اليشكل خطرا 

حيث ال يعد اهمية لذويه بعد، ان انتقاء االفراد من اجل ارسالهم الى الخارج 

 يتم بدقة بالغة.  

 

------------------------------------------- 

 

نشرة مؤسسة اسرة سحر الخبرية باللغة العربية و  صدر العدد الثامن من

 وزعت على نطاق واسع

 

  

 

 )باللغة العربية( 8لالتصال بنشرة مؤسسة اسرة سحر الخبرية 



 

  

 

لالشتراك والحصول على نشرة مؤسسة اسرة سحر الخبرية اتصلوا ) 

عنوان ، البريد االلكتروني او ارقام هواتف ( مؤسسة اسرة سحر في 

 و اورباالعراق ا

 

------------------------------------------- 

 

 مستشارية االمن القومي ترد على بيان مجاهدي خلق !!

 

مستشارية االمن القومي ترد على بيان مجاهدي خلق بشأن منع دخول 

 اطباء الى معسكر اشرف

 

 

 بغداد ـ الملف برس 

 

لق الذي ادعت ردت مستشارية االمن القومي على بيان لحركة مجاهدي خ

فيه سيدة من سكنة معسكر اشرف بقيام السلطات العراقية بمنع دخول طبيب 

الجراء جراحة عاجلة لها وقال بيان للمستشارية" اصدرت هذه المنظمة 

مؤخرا  بيانا  تضمن جملة من التخرصات واالكاذيب المفضوحة وان 

فأنها تؤكد  الحكومة العراقية اذ تعبر عن استيائها لهذا السلوك الشائن

رغبتها في عدم االنجرار الى هذا االسلوب الرخيص وتعلن تمسكها 



بمباديء الشفافية في التعامل مع هذا الملف وتعلن الحقيقة كاملة ليطلع عليها 

الرأي العام والحكومات والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق االنسان مجددة 

انية كافة لسكان المخيم بما التزامها بضمان تهيئة وتوفير االحتياجات االنس

في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والدواء ومستلزمات ادامة الحياة اليومية 

وتلقي العالج في المستشفيات الحكومية في ديالى او بغداد خاصة للحاالت 

المستعجلة التي تتطلب اجراء عمليات جراحية مستعجلة مع توفير وسائط 

( ، اما الطلب بان ينتقل االطباء من  النقل الصحية ) االسعاف الفوري

المستشفيات الى داخل المخيم فهذا امر يثير االستغراب والدهشة ويكشف 

عن نوايا مبيتة لدى دهاقنة العنف والجريمة بكسر القاعدة المعمول بها وهي 

ان ) المريض ينقل الى المستشفى وليس العكس (. ودعا البيان قيادات 

لحقيقة وان المتاجرة بمصير المتواجدين في مخيم المخيم االذعان للحق وا

 اشرف لن تجدي نفعا  وان حبل الكذب قصير". على حسب البيان.

 

------------------------------------------- 

 

  

 

 تشابه معسكري مريم و اشرف في محتواهما

 

  

 

الجزء االول من حوار مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطاني العضو 

منفصلة عن مجلس قيادة منظمة خلق حول معسكري مريم )في فرنسا( ال

 واشرف )في العراق( .



 

  

 

مؤسسة اسرة سحر: حديثنا مع السيدة بتول سلطاني العضو المنفصلة عن 

مجلس قيادة منظمة خلق يدور حول مقرات تواجد تشكيالت المنظمة في 

ن مدينة الخالص حي اوفير سوراواز في فرنسا واالخر الذي يقع بالقرب م

 في العراق وتحت عنوان معسكرات مريم واشرف .

 

 نرحب بالسيدة سلطاني ونطلب منها تقديم عرض كلي عن هذه االماكن .

 

  

 

السيدة بتول سلطاني: وانا ارحب بكم ايضا واملي ان اتمكن من تقديم جوابا 

شافيا نظرا لما للموضوع من اهمية حيث معايشتي للوضع وما لدي  من 

علومات حوله وبعنوان مقدمة اود االشارة الى ان المنظمة اعتبرت غير م

قانونية بعد اعالنها المواجهة المسلحة مع الجمهورية االسالمية في ايران 

م  واخذ الكثير من اعضائها وانصارها بالهروب الى بلدان 1981عام 

ر اخرى مثل تركيا وباكستان متخذين هذه الدول كممر ليستقروا في المق

الرئيسي للمنظمة في حي اوفيرسوراواز شمال باريس )في فرنسا( وكذلك 

انتقال البعض االخر الى البلدان االوربية االخرى . مقر المنظمة في حي 

اوفيرسوراواز المسمى حاليا بمعسكر مريم اتخذ شكله عند هروب مسعود 

رجوي من ايران الى فرنسا واستمر في نشاطاته بعد اخراج مسعود من 

م ، ثم التحاق االفراد المتواجدين في 1987فرنسا وذهابه الى العراق عام 

باريس تدريجيا وعلى شكل مجاميع بمسعود ومريم في العراق. ان العالقات 

السائدة بين االفراد ان كانت في مقر اوفيرسوراواز ام في مقر الخالص هي 



لذا كان  عالقات فرقوية صرفة ولمسعود رجوي دورا مهما في تثبيتها .

على المنظمة بعد انتقال مسعود والكثير من افراده الى العراق وباي شكل 

االبقاء على تلك العالقات في كال المكانين ) معسكر مريم واشرف ( لما 

لذلك من اهمية ، اقول باي شكل ومهما بلغ من ثمن وذلك الن المنظمة قد 

في الفخ وسحبتهم عملت وبطرق مختلفة على اصطياد المهاجرين وايقاعهم 

 الى معسكراتها .

 

لذلك كان وقبل كل شيء ان يهذب هؤالء بشكل وتغسل ادمغتهم بحيث ال 

يفكروا بعد بالخروج من كال المقرين . لذا كان البد من تجريد هؤالء 

 االبرياء ابتداءا ليكونوا تحت ارادة وتصرف رجوي بصورة كاملة . 

 

رة اخرى الى المقر االول في م عادت مريم رجوي م1993لكنه وفي عام 

اوفيرسوراواز واصبح هذا المقر اكثر نشاطا صادف ذلك مع انتخاب مريم 

رجوي بعنوان رئيس جمهورية المجلس الوطني للمقاومة وفي تلك المرحلة 

مكتبا في فرنسا وباقي الدول االوربية االخرى بعنوان مكاتب 24افتتح 

رئيسي اوفيرسوراواز ومريم رئاسة الجمهورية جميعها تابعة للمقر ال

رجوي، لكنه وعند غلق تلك المكاتب حيث ادراج المنظمة والمجلس 

الوطني للمقاومة ضمن القوائم االرهابية اضطرت مريم رجوي للعودة مرة 

اخرى الى العراق ، وما ان سقط صدام حسين في العراق عادت مريم 

أة من اعضاء امر 400رجوي الى مقر اوفيرسوراواز  في باريس برفقة 

 مجلس قيادتها والكوادر المتدربة .

 

المقر الثاني اي معسكر الخالص ) اشرف ( اصبح بمسؤولية مجكان 

بارسائي بصورة مباشرة ومن اجل استقراره بعد سقوط حكومة صدام في 

العراق بدأ بتوسيع نشاطاته لكن وخالفا لظاهر االمر اي المسافة الكبيرة 

ال انه اليوجد هناك فارق كبير بين نمط الحياة  بين معسكري مريم واشرف ا



في هذين المقرين اي ان الفرد اليشعر انه في اوربا ام في العراق بسبب ان 

القوانين الحاكمة في معسكر الخالص بالعراق هي ذاتها التي تحكم معسكر 

 اوفيرسوراواز في فرنسا .

 

وذلك وفقا  قد تكون بعض االمور مختلفة في فرنسا عما هي في العراق

للعرف والقوانين الخاصة هناك لكن المنظمة ووفقا لظروف كل بلد تسعى 

بمالئمة قوانينها الفرقوية وتجعلها فاعلة مستغلة ظروف وموقعية كل بلد 

والحريات االجتماعية والفردية الموجودة فيه فعلى سبيل المثال انك التجد 

هذه الحالة  اي شخص في معسكر اشرف له زوجة او له صديق ، نفس

 تماما نجدها حاكمة في معسكر مريم بفرنسا .

 

  

 

اسرة سحر: السيدة سلطاني في معسكر اشرف تستخدم االسالك الشائكة 

واالسلحة كجرء من السيطرة على االفراد ، ما هي طرق السيطرة في 

 معسكر مريم في الوقت الحاضر؟

 

  

 

في معسكر اشرف حيث السيدة بتول سلطاني: االن يبدو انه اليوجد سالح 

تجول الحراس داخله دون سالح ، احدى اساليب السيطرة المهمة بالنسبة 

للترددات هي المفارز الجوالة داخل المعسكر ، هناك مفارز مماثلة ايضا 

في معسكر مريم بفرنسا ايضا اضيف ان هناك رجال من قوات الدرك 

ن الخارج حاله الفرنسية خارج معسكر مريم في اوفيرسوراواز لحمايته م

حال اي سجن او معسكر لالسرى حمايته بالضبط مثل غوانتانامو ، اما في 



الداخل فهو بيد المنظمة السيطرة داخل هذا المقر هي عبارة عن غرفة 

جاهزة عند المدخل يتواجد فيها الحراس كما يتواجدون ايضا في الطرق 

مقرين نظام حماية الداخلية للمعسكر وحتى تواجدهم على السطوح . لهذين ال

موحد  نظام حماية من خارج المقرات وافراد لالشراف على داخل المقرات 

، الحماية بعهدة قوات ) ليست تابعة للمنظمة ( الشرطة الفرنسية في 

اوفيرسوراواز او قوات التحالف في العراق . اما جهاز السيطرة الداخلي 

 فهو بعهدة قوات المنظمة بصورة كاملة . 

 

ة الداخلية مهمتها السيطرة على اي تنقل وتردد داخل معسكرات السيطر

مريم واشرف ، وال يحمل افرادها االسلحة ) في اشرف كانوا يحملون 

السالح اال ان القوات االمريكية في العراق قد جردتهم السالح ( لكن الجميع 

يحملون معهم اقراص السيانيد ، وحسب علمي ان هذا القسم في اوفير 

ز هو بمسؤولية محبوبة جمشيدي ) آذر ( . وفي المقرين هناك سوراوا

حماية سرية )غير معروفة( من قبل المنظمة وفي اطراف المعسكرين هناك 

دوريات لمفارز بصورة عادية افرادها يرتدون الزي المحلي ويقومون 

بتسجيل اي تحرك او اي تغيير او اي تنقل مشكوك ، كما يقوم بذلك افراد 

 متواجدين على سطوح االنبية في اوفير سوراواز .الحراسة ال

 

  

 

اسرة سحر: كيف يكون التجول والتنقل داخل هذين المقرين وما هي 

 ضوابطه ومحدودياته؟

 

  

 



السيدة بتول سلطاني: ان من واجبات جهاز السيطرة الداخلية هو السيطرة 

على التجول، فال يسمح الي شخص بالتجول بصورة فردية . غير ان 

لفارق بين معسكر الخالص ومعسكر اوفير سوراواز هو ان التجول في ا

معسكر اشرف يكون على شكل شخصين اما في اوفير سوراواز فهو على 

 شكل مجاميع الكثر من ثالثة اشخاص .

 

ان االشخاص الذين يدخلون المقر يجب ان يكون لديهم كارت دخول او 

ذه السمة في مقر حسب اصطالحهم سمة دخول مسؤولية اعطاء مثل ه

الخالص تكون بعهدة نسرين ) مهوش سبهري الشخصية الثالثة في المنظمة 

اي تلي مسعود ومريم ( ، وللخروج من اوفيرسوراواز فباالضافة الى 

تدقيق ذلك الكارت ) الحاوي على السمة ( يتم تدقيق االفراد على ان ال 

نسا اسمه العالقات يكونوا اقل من ثالثة افراد ، كما ان هناك قسم في فر

واجبه المتابعة مع الشرطة الفرنسية وعرض طلباتهم واحتياجاتهم ومتابعة 

مثل هذه االمور ومثل هذا القسم وبنفس االسم كان في معسكر الخالص 

ايضا ابان عهد صدام حسين في العراق واجبه العالقة مع المخابرات 

حت العالقة مع العراقية )الجهاز االمني( وبعد سقوط صدام حسين اصب

 القوات العسكرية االمريكية .

 

  

 

اسرة سحر: ان العالقات الداخلية في معسكر اشرف تتمثل في عقد 

االجتماعات منها الغسل االسبوعي و ) العمليات الجارية ( وامثالها، اريد 

 السؤال عن كيفية اجراء مثل هذه العالقات وباي صورة ؟ 

 

  



 

قع يجب العمل على جميع الخطوط الرئيسية السيدة بتول سلطاني: في الوا

للمنظمة بنمط واحد واليفرق بينها ، لكنها تكون اكثر حدية وصرامة حسب 

جغرافية ومكان تلك االخطار والخطوط الحمراء . فمثال في اوفير سوراواز  

واوربا وبسبب قولهم خطر المجتمع البروجوازي وتعدد اشكاله وحدته 

و لذا يكون عقد مثل هذه االجتماعات على مستوى وكثرة االرتباط بهذا الج

اعلى واكثر شدة من حيث الكمية والنوعية. البأس هنا بذكر مقولة عن 

مسعود رجوي حول اهمية اقامة هذه االجتماعات حيث يقول :" ان 

العمليات الجارية والغسل االسبوعي و ... الخ لالفراد هو بمثابة صالة 

ن هذه االجتماعات بحكم الواجبات الدينية المغرب والعشاء " وبذلك تكو

واليسمح الي مسؤول بتغييرها ، في الواقع ليس هناك فارق بين اوفير 

 سوراواز  والخالص . 

 

اذكر عندما كنت في باريس كانوا ينتقون اعنف واشد المسؤولين لعقد هذه 

االجتماعات ) الغسل والعمليات الجارية ( واذكر نسرين كنموذج على ذلك. 

ان جميع اعضاء مجلس القيادة الذين تواجدوا في اوفير سوراواز  

واشتركوا في االجتماعات التي عقدتها نسرين يذكرون جيدا سبباها 

 وشتامها. 

 

وبسبب الخطر البروجوازي في الغرب فانهم يتشددون كثيرا عند انتقائهم 

لالفراد من اجل ارسالهم الى باريس حتى اليتأثر الفرد بذلك الجو 

 واليصيبهم الضرر واليلحق بالمنظمة المشاكل كاالنفصال عنها .

 

  

 



اسرة سحر: سؤالي االخر حول الطالق بصورة جماعية يجب ان يكون 

تنفيذ هذا االمر في الخالص اسهل عما هو في اوفير سوراواز  ، اريد 

 معرفة كيف ينفذ هذا الركن المهم للثورة االيدلوجية في باريس ؟

 

  

 

ول سلطاني: بصورة عامة على جميع اعضاء المنظمة ان ينفذوا السيدة بت

 قوانينها واوامرها اينما كانوا في هذه الكرة االرضية .

 

في هذا الموضوع اليوجد اي فارق ايضا فاالفراد في اوفير سوراواز  

كامثالهم في الخالص يجب عليهم التطليق بصورة جماعية وحاليا انتم 

ي طفل او اية عالقة بين االفراد خارج المدار الترون في هذه المقرات ا

التنظيمي ، ان االصدقاء او االزواج او االطفال ليس لهم وجود في هذه 

ف هؤالء االفراد باالعداء .  التشكيالت بتاتا بل يعر 

 

  

 

اسرة سحر: نظرا لكون احتكاك االفراد في اوفير سوراواز  مع المجتمع 

الخالص ، كيف هي عالقة هؤالء االفراد مع الحر اكثر مما عليه االفراد في 

اسرهم واقاربهم ؟ هل يرغبون بذلك ولكن ال يتمكنون منه ، ام ليس لديهم 

 رغبة داخلية باالرتباط مع ذويهم ؟

 

  



 

السيدة بتول سلطاني: صحيح ان امكانية اتصال االفراد في اوفير سوراواز  

هؤالء االفراد هم ثقة مع خارج التشكيالت وذويهم هي اكثر اال ان اكثر 

التشكيالت ) تعرضوا لغسل الدماغ بشكل اكثر وبصورة كاملة ( وعلى هذا 

االساس يتم التشدد في عملية انتقائهم وذكرت سابقا ان هؤالء االفراد هم 

يدققون انفسهم بانفسهم كما تستخدم طرق واساليب اخرى من اجل السيطرة 

ما يتخذون بيتا جماعيا لهم في عليهم ولمنع حدوث اي ارتباط وكمثال عند

اوربا سرعان ما يغيرونه ليكون كمعسكر اشرف فيقومون بجمع السجاد 

واالرائك وكل شيء فيه و يلغى منه كل ما له وجود في الحياة العادية 

 ويحتفظون باالفراد بعيدا عن االنظار .

 

انا اي يجعلون االجواء اجواءا جافة عسكرية مشابهة الجواء اشرف تماما ، 

عندما كنت هناك لم اشعر اني في اوربا ابدا وكانت صورة جو معسكر 

اشرف امام عيني ، ان افراد المنظمة رغم وجودهم في اوربا لعدة سنوات 

اال انهم لم لم يشاهدوا شيئا فيها حتى شوارعها ، عندما تقرر ارسالي الى 

ت الى اوربا اخذت افكر كيف هي صورة الدول االوربية لكن وعندما ذهب

هناك وجدت كل شيء كما هو في اشرف تلك االجتماعات الغسل 

االسبوعي تدار من قبل نسرين وتلك االلفاظ البذيئة والضرب ... الخ كله 

 موجود في اوربا ، لم ادرك وجودي في بلد اوربي . 

 

  

 

اسرة سحر: كيف هي البرامج اليومية ) الصباحة والمسائية ( والعمل 

 ماذج اشرف تجرى في اوربا ؟الجماعي ؟ هل هي ن

 



  

 

 السيدة بتول سلطاني: نعم بتلك الصورة والكيفية بل وحتى اكثر جدية . 

 

بسبب شدة خطر البروجوازية والجذب نحو الحياة العادية هناك ، هم 

يقولون ذلك ويعللون ضغطهم الشديد لهذا السبب فمثال كنت ارغب اقامة 

الخروج من المقر واتنزه خارجه  عالقة صداقة مع االخرين او كنت اريد

لبعض الوقت  اال اني لم اتمكن )انهم قد احاطوا باالفراد بشكل ال يتمكن 

احدا من فعل ذلك( ان مجرد شعور الفرد بمثل هذه الرغبات عليه ان يكتب 

ذلك ويحرره على الورق ويقرأه امام االخرين ونتيجته تحمل السب والشتائم 

ن الى الخارج يزودون بجوازات سفر مزورة ، ان االفراد الذين يرسلو

وباسماء مستعارة وما ان يصل الفرد حتى يؤخذ منه الجواز وان ظن بالفرد 

سوء سرعان ما يعاد الى العراق وحسب اصطالحهم حتى يتم اعداده 

واصالحه مرة اخرى وهناك يحجز بمفرده في غرفة حديدية )بنغال( حسب 

 الخيانة . تعبيرهم وتلصق به تهمة العمالة و
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 مستشارية االمن القومي: 

 

 تمنع دخول فريق مسح النوايا” مخيم اشرف“قيادات 
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الت مستشارية االمن القومي، الجمعة، ان قيادات مخيم أشرف تمنع دخول ق

فريق مسح النوايا التابع لوزارة حقوق االنسان لممارسة مهام عمله بتحديد 

 خيارات السكان ما بين العودة الى ايران او اختيار بلد ثالث.

 

 

مخيم  اللجنة المكلفة بأنهاء ملف“وقال بيان لمستشارية االمن القومي ان 

أشرف عقدت أجتماعها الدوري برئاسة ممثل مستشار االمن القومي 

وبحضور جميع اعضاء اللجنة وجرى خالل االجتماع بحث المواضيع 

 ”.المدرجة على جدول االعمال

قيادات المخيم ما “ونقل البيان عن ممثل مستشار االمن القومي قوله ان 

المخيم من خالل  زالت تمارس دورها السلطوي وتصادر حريات سكان

منعها لدخول فريق مسح النوايا التابع الى وزارة حقوق االنسان الى داخل 

المخيم، لممارسة مهام عمله بتحديد خيارات السكان، ما بين العودة الى 

الحكومة لن تتراجع عن ” ، مشددا على ان”ايران او اختيار بلد ثالث

 ”.قرارها بأغالق المخيم

 

 



القيادات، في أطار نفس الممارسات، ما زالت تمنع  تلك“وقال البيان ان 

اتخاذ الترتيبات الالزمة لتسهيل مهمة زيارات العوائل ألبناءهم من سكان 

المخيم في اصرار واضح على خرق حقوق االنسان رغم محاوالت 

الحكومة العراقية بتسهيل تلك الزيارات في اطار التزاماتها وتعهداتها وفق 

 ”.واحترام حقوق االنسانالمواثيق الدولية 

 

 

تلك المحاوالت غير المجدية والتي تتمثل في وضع العصا ” واشار الى ان 

امام أية محاولة من الحكومة العراقية لتقديم المساعدات والتسهيالت 

االنسانية لن تثني الحكومة من مواصلة تعاملها االنساني مع سكان مخيم 

اصرار تلك القيادات على نهجهم  اشرف وان تلك االفعال لدليل واضح على

” االرهابي وتمسكهم بخيارات ممارسة االعمال العدائية ضد العراق وشعبه

الدانة تلك التصرفات التي تمثل خرقا  ” . ودعا البيان المنظمات الدولية

 ”.واضحا  لحقوق االنسان

 

------------------------------------------- 

 

 سسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطانيالقسم العاشر من حوار مؤ

 

  

 

االفراد الذين يذهبون لتنفيذ العمليات االنتحارية كانوا يلتقون برجوي قبل 

 ذهابهم حيث كان يقيم مأدبة على شرفهم ويقول لهم :

 



"انا اقول لكم؛ عليكم ان ال تقعوا بيد العدو وانتم احياء بل عليكم باالنتحار 

 كان يقول ذلك بكل صراحة". عند القاء القبض عليكم "

 

  

 

  

 

  

 

السيدة بتول سلطاني : الموضوع االخر والذي تعطى له المنظمة اهمية 

بالغة عما سواه هو كيفية تنظيم عالقة الفرد مع خارجه)خارج ذاته( والتي 

يعبرون عنها بـ "نقطة خارج الذات"، في الواقع خصصت في المنظمة 

لها باقي االمور شكلها وتجد معناها، المادة مكانة مميزة للقائد تأخذ من خال

االولى في الثورة االيدلوجية تقول: هناك حائال بين الفرد والقائد ويجب 

العمل على رفع هذا الحائل، فمثال يقول مسعود وبكل صراحة من هو 

الحائل بينكم ؟ اريد ان تكون مريم هي الحائل . واليريد ان يكون الحائل اي 

االم ، االب، الزوج، ...االخ( فهو يعني ان يكونوا معه شخص اخر مثل ) 

فقط ، الن مريم هو االسم المستعار لرجوي وهذا احتيال ايضا حيث يريد 

ان يقول وبصورة غير مباشرة ان االسرة واالقارب والزوجة و...االخ  

الجميع هم مريم. وما مريم اال العوبة ليس اال فما عليها اال ان تأتي وتتحدث 

م مسعود ، اي انهم جاءوا واستحدثوا جهازا هدفه التفكير بكيفية باس

السيطرة على االفراد لسوقهم وتوجيههم في مسير ليصبحوا على استعداد 

 لتنفيذ العمليات في اي لحظة يرغب بها مسعود . 

 



وبهذه الصورة فانهم يتملكون الفرد وما اختيار مريم اال لهذا السبب حيث 

وجة زميله ثم زواجه منها وتنصيبها بمكانة المسؤول جاء مسعود واختار ز

االول في المنظمة والتي قالت هي على الجميع ان يحذوا حذوي واختيرت 

 اول مجموعة لمجلس القيادة على هذا االساس.  

 

ان هؤالء االفراد هم الذين ينفذون مايريد مسعود اي تنفيذ و بكل دقة جميع 

 هدافه.طلبات ورغبات مسعود التي تحقق ا

 

لماذا عزلوا الرجال عن مسؤولياتهم؟ كي ال يطرحوا اي انتقاد او يبينوا 

 وجهة نظرهم حول اي امر يصدره مسعود. 

 

كان في المنظمة رجال يفوقون مسعود بالمعلومات والقابليات فما كانت هذه 

العملية اال لحصر هؤالء في زجاجة وارغامهم على الطاعة والخضوع ، 

هن اكثر واسرع استجابة للجهاز من الرجال وتنفيذ كل ما كما ان النساء 

يريده مسعود حيث لم يكن لديهن شيئا، ثم بدأوا بتعليمهن طرق التغلب 

والهيمنة على الرجال كي يطعوهن وحتى ال يستاء احدا من الرجال ويعيق 

حركة المنظمة راحوا باعطاء بعض العناوين للرجال مثل مساير المنظمة، 

ئز( المنظمة ... وحولت اليهم بعض االمور الخاصة بالرجال اعمدة )ركا

حيث انهم رأوا ان بعض االمور ال يمكن تحويلها للنساء حسب العرف 

التنظيمي لكنه وفي النهاية فان اخص مسائل الرجال ترجع الى تلك النساء ) 

مجلس القيادة ( لدراستها و البت بها ، فكانت نسرين )مهوش سبهري( في 

عات هي المتصدية لمواجهة الكثير من االمور لذا قالوا هناك امور االجتما

يجب ان تتابع من قبل الرجال وحسب اصطالحهم "المسامير" وبهذه 

الذريعة جاءوا بعدد من الرجال ومنحوهم عنوان " مسامير" و قالوا لهم انتم 

 اعمدة )ركائز( المنظمة. 

 



اجتماعات المنظمة ان موضوع القيادة قد وصل الى طريق مسدود في 

 واماكن كثيرة اخرى مما اضطر رجوي للمجئ بنفسه لينهي الموضوع .

 

يوما _ شهرا( حضر رجوي  15لذلك عقدت اجتماعات ىامت عدة ايام ) 

قسما منها لتوجيه االفراد لعل احد االفراد قد استاء من المنظمة او قد 

ه وياخذ بمناقشته حصلت لديه ابهام حول المنظمة لذا فيقوم رجوي باستدعائ

وبعد الرد والبدل يتم الصلح بينهم لذا فهو يتعامل معهم وكأنه يعلم كل شئ 

 عنهم وعن امورهم الشخصية . 

 

او على سبيل المثال عند ابتداء االجتماعات يبدأون بحمد وتمجيد مسعود 

حول امكاناته، شخصيته ، نشاطاته، متابعاته، عدم نومه، ثوريته،.... ثم 

تعالوا واشربوا من تلك العين ، بهذه الصورة كانت مريم تبذل كل يقولون: 

جهدها للتعريف بمسعود، حتى كانت تقول: انا قاصرة عن التعريف 

بمسعود ، اقصد انه كان لمريم برنامج لخدع االفراد وعرض صورة عن 

مسعود على انه شخصية ممتازة ، فهي كانت تعمل على االفراد بصورة 

لها ان مسعود يفوق االمام صاحب الزمان مكانة اي انهم مكثفة بحيث يقال 

يقولون ان مسعود يسبق الزمن. لديهم استراتيجية سخيفة جدا فمثال 

يطرحون انهم سيدخلون ايران ويطيحون بالنظام لكن االفراد الذين لهم 

معرفة بسيطة بالسياسة يعلمون ان هذا الشئ غير ممكن عندها تأتي مريم 

يمكنكم فهم ودرك هذا الموضوع الن ما يقوله مسعود  وتقول: يحتمل ال

يمكن فهمه ودركه بعد عشر سنوات ، او ان ما يدور االن في رأس مسعود 

من افكار نحن وبعد عشر سنوات نقول ان مسعود يقول هكذا او مثال حول 

رئاسة خاتمي فان المنظمة وفي االساس ال تقبل باي شخصية وترفضها ، 

سنوات  5ية رئاسة خاتمي وقالت اال تذكرون انه وقبل جاءت مريم عند نها

ان مسعود قد قال ما يقال االن بان خاتمي سوف ال ياتي بشئ ولم يعمل شئ 

 للشعب اي انها تأتي وتصنع من مسعود اسطورة .

 



او مثال كان هناك بحثا بعنوان امام الزمان ، يرغمون االفراد بالقول: انت 

مرة طبيب االسنان يحيى )حسين فرصت( قد امام الزمان، اتذكر انه في 

اخذ يتكلم بمكبرات الصوت و يقول: " وهللا انت احسن من امام الزمان انت 

حجة زماننا" وبدأ يمجد ويحمد فستأنس مسعود وقال مخاطبا الطبيب: يحيى 

ساقلع اسنانك ، االن تريد ان تقول لماذا تتحدث بذلك ؟ ثم استمر الدكتور 

وهللا ما اقوله هو الصواب حتى راح مسعود يصفق له ، يحيى يقول : كال 

وفي بعض االحيان كان مسعود هو الذي يمجد بمريم ، فكان رد فعل مريم 

في بعض االحيان هو تركها لالجتماع كاعتراض حيث لم يحلو لها ما 

 يجري . 

 

هناك مسألة اخرى وهي ان مسعود يطلع على جميع التقارير التي تخص 

المسؤولين بتقديم جميع التقارير المتعلقة باالفراد اليه . فان  االفراد ويرغم

كان هناك من قطع عالقته بالمنظمة او ان هرب احد االفراد عندها يستدعي 

 مسؤوله ويبوخه.  

 

ومن اجل كسب ود االفراد كانوا بين الحين واالخر يقدمون هدايا ) ساعات 

مرة قدموا هدايا العضاء  يدوية باسم مريم او عقد من الذهب للنساء( وفي

مجلس القيادة قطعة ذهبية رسمت صورت مسعود في احدى جهتيها وفي 

مرة اخرى اعطوا حقائب وقالوا هذه هدايا مسعود او كان ياتي مسعود وبعد 

استشارة مسامير او ركائز المنظمة وهويمازح االفراد ويقدم لهم الهدايا  

ف دينار ومرة اخرى جاء وقال وفي مرة اخرى منح االفراد مبلغ عشرة اال

هذه هدية العيد وكان يسعى بهذا المزاح ان يجعل جوا لطيفا ليقيم عالقته مع 

 االفراد . 

 



هناك مبحثا اخر بخصوص اعمال القيادة مع االفراد وهو ان كل موضوع 

يريدون طرحه بخصوص العالقات الداخلية للمنظمة كانوا يطرحونه في 

 ادة اوال لغربلته. اجتماعاتهم في مجلس القي

 

وان كان هناك اشكال من الناحية الشرعية فيقوم جالل كنجةاي بتصحيح 

البحث له فمثال عندما كان بحث حول االنتحار واحراق النفس الن قتل 

النفس في االسالم حرام وال يمكن تبرير ذلك بتاتا، يجدر الذكر هنا ان 

رية يلتقون رجوي قبل ذهابهم و االفراد الذين يذهبون لتنفيذ العمليات االنتحا

هو يقول لهم : اني انا الذي اقول لكم ال تقعوا بايدي العدو وانتم احياء بل 

عليكم في هذه الحالة باالنتحار وكان يقول ذلك بكل صراحة ومن اجل 

تبرير ذلك واعطاء الشرعية اتذكر مرة جاء السيد كنجةاي واخذ يسرد 

أمون استغالله وهو اليريد االنصياع المر قصة االمام الرضا عندما اراد الم

المأمون فاعطاه المأمون فاكهة وهي مسمومة وقد اكلها االمام واستشهد، 

االن السيد جالل كنجةاي هكذا يعطي االستشارة لرجوي بان المام الرضا 

يعلم بمسمومية الفاكهة لكنه قد اكلها كي ال تصل يد المأمون اليه ، هكذا 

ال ويتوسلون بالحديث والقران ويفسرونه حسب رغباتهم يعملون اقذر االعم

 من اجل اعطاء الصورة الشرعية والفقهية والقانونية لرجوي ورغباته .

 

وهكذا فان مجلس القيادة يعطي مريم رجوي مكانة اعلى من قيادتها 

للمنظمة ، اي ان تمجيد رجوي لنفسه او ما تقوم به مريم من تمجيد لرجوي 

ه قائد لجيل من طالئع جميع الثورات في العالم كما ان يوحي بصورة وكأن

 رجوي هو نموذجا للعالم برمته.

 

وبعد تنحيه عن جميع مسؤولياته في المنظمة واصبح زعيما عاما وقوميا 

اعتقد بانه قائدا لهذا العالم ونائبا بل وفي بعد االحيان اعلى مقاما من امام 

الزمان يقولون فيه ان االرض الزمان ، هؤالء لديهم موضوعا يسمى حجة 



والزمان ال يخلوا من حجة هللا ابدا ويستندون بايات من القران ويصورها 

بشكل لالعضاء بان رجوي هو حجة الزمان وحاليا وبعد تنحيه واختفائه 

عن االنظار اخذت مريم تقوم بهذا الدور نيابة عنه، فهي تأتي ببعض 

تهئ اجواء لتصور شخصية كاذبة اللوردات وممثلي البرلمانات المختلفة و

 لرجوي على انها شخصية مرموقة عالميا وتعطي صورة كاذبة عنه. 

 

------------------------------------------- 

 

 عراقية شاملة مستقلة –جريدة حوارات االلکترونية 

 

14 – 02 – 2009  

 

  

 

ظ على أكد تصميم بغداد على طرد مجاهدي خلق .. زيباري: نرجح الحفا

 أميركا -العراق -مثلث إيران

 

  

 

http://www.hewarat.dk/hewarat_data.php?sid=18621 

 

  



 

مهر االيرانيه :: قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان استضافة 

بالده لمحادثات ايرانية واميركية، تمثل اولوية في السياسة الخارجية 

الى »الة مهر االيرانية لالنباء امس للعراق. واشار زيباري في تصريح لوك

، «واشنطن على االوضاع في العراق -التأثير الذي يتركه محور طهران 

ان ايران باعتبارها اهم دول الجوار العراقي وبلدا لديه عالقات »وقال 

متميزة مع بغداد ويتبنى سياسة بنوايا حسنة، يحظى بأهمية بالغة على 

وان دور اميركا المؤثر في العراق باعتبارها صعيد الديبلوماسية العراقية، 

 «.العبا له وجود مباشر في البالد، ال يمكن انكاره

 

 

 

 

وردا على سؤال بشأن تصريحات وزير الخارجية االيراني منوشهر متكي 

االخيرة، التي اوضح فيها بأنه لم تعد هناك اسباب موضوعية لحوار بين 

على كل حال فإن بين ايران »ري ايران واميركا بشأن العراق، قال زيبا

 -واميركا قضايا ينبغي عليهما حلها، اال اننا نرجح الحفاظ على مثلث ايران

 « اميركا من اجل تعزيز مكانة العراق الجديد -العراق

 «. نحن نرحب بأية مبادرة او فكرة، في هذا االطار»واضاف 

محتمل  وفي قسم آخر من حديثه رفض الوزير العراقي فكرة اي تسامح

لبغداد في قضية مجموعة مجاهدي خلق االيرانية )المناوئة للنظام 

ان العراق شكل لجنة، لمتابعة قضية طرد هذه الزمرة من »االيراني(، وقال 

 «.البالد

 

  



 

ان الحكومة العراقية اتخذت قرارها بشأن زمرة مجاهدي خلق، »واضاف 

جادة لقضية طرد عناصر  وقد شكلت لجنة بهذا الشأن من اجل القيام بمتابعة

 «.هذه الزمرة، من العراق

 

 

وحول الجهود المبذولة الطالق سراح الديبلوماسيين االيرانيين، المختطفين 

منذ عدة اشهر من قبل القوات االميركية في مدينة اربيل بشمال العراق، قال 

نحن ندرك هواجس ايران ونأمل ان تثمر المشاورات الجارية مع »زيباري 

ن بهذا الشأن، وسنبلغ اخواننا في ايران قريبا انباء سارة  في هذا واشنط

 «.المجال

 

------------------------------------------- 

 

 قناة االصالة و االعتدال –قناة الفرات الفضائية 

 

  

 

مستشارية األمن القومي: قيادات مخيم اشرف تعرقل لقاء أسر إيرانية 

 بأبنائها

 

  

 



  م12/02/2009

 

 

قالت الدائرة االعالمية في مستشارية األمن القومي إنه خالل اليومين 

الماضيين وصلت عدة أسر إيرانية لزيارة أبنائها في مخيم أشرف، لكن 

 قيادات المخيم عرقلت اجراء اللقاء.

 

 

وقالت الدائرة االعالمية لمستشارية االمن القومي في بيان اصدرته :" أن 

قبلت تلك األسر وسهلت وصولهم إلى المخيم، كما تم الحكومة العراقية است

إدخالها إلى األماكن والقاعات المخصصة لالستقبال، مضيفا أن قيادات 

المخيم رفضت إخراج أبناء تلك األسر للقاء ذويها وأصروا على ان يكون 

اللقاء بحضورهم ودون إعطاء الحرية لتلك األسر باالنفراد بأبنائها. وندد 

 -من قبل قياداته  -اإلجراء معتبرا أن منع سكان مخيم أشرف  البيان بهذا

من االلتقاء بأسرهم ورؤية ذويهم يمثل خرقا كبيرا لمبادئ حقوق اإلنسان 

وجريمة ضد االنسانية ارتكبتها قيادات المخيم. كما طالب البيان بإدانة دولية 

لمخيم ضد لتلك االفعال والتصرفات التي وصفها بـالمشينة من قبل قيادات ا

سكانه، مشيرا إلى ان الحكومة رغم ذلك سوف لن تأُل جهدا في تسهيل 

مهمة تلك األسر لزيارة أبنائها وااللتزام بمعايير حقوق اإلنسان وتوفير 

 الحماية والرعاية الكاملة لتلك األسر وألفراد المخيم.

 

  

 

  



 

 ي خلقمستشارية األمن القومي: العراق ليس خيارا متاحا لمنظمة مجاهد

 

 م 14/02/2009

 

  

 

 

قالت مستشارية األمن القومي ان العراق ليس خيارا متاحا لمنظمة مجاهدي 

 خلق .

 

 

 وقال بيان للدائرة اإلعالمية

 

 

في مكتب مستشار األمن القومي تلقت الوكالة الوطنية العراقية 

 لالنباء/نينا/نسخة منه ان اللجنة المكلفة بإنهاء ملف وجود منظمة مجاهدي

خلق في العراق عقدت اجتماعا  مع السفير االسترالي في بغداد روبرت 

 تايسن لمتابعة قضية مجاهدي خلق . 

 



واضاف البيان :"ان ممثل مستشار األمن القومي أكد ضرورة إخراج هذه 

المنظمة من األراضي العراقية , وبشكل طوعي وحسب رغبتهم بالعودة 

 لعراق ليس خيارا متاحا لهم". إلى إيران أو اختيار بلد ثالث وان ا

 

واضاف:"انه تم خالل االجتماع بحث قضية امتالك بعض أفراد مخيم 

اشرف الجنسية االسترالية وإمكانية تخييرهم بالعودة إلى إيران أو اللجوء 

إلى استراليا كما طلبت اللجنة من الحكومة االسترالية أن تستقبل من يريد 

 استراليا". الخروج من المخيم والذهاب إلى 

 

وتابع البيان:"ان السفير االسترالي أكد ان األمور بدأت اآلن بالوضوح 

خصوصا بعد لقاء مستشار األمن القومي موفق الربيعي بسفراء الدول 

المعتمدين في العراق وانه سيرفع طلبا إلى حكومته بقبول أو تجديد اللجوء 

 لمن يرغب من أفراد المخيم بالذهاب إلى استراليا".

 

وتابع:"انه شدد على ان الحكومة االسترالية مهتمة جدا  بتطوير العالقات 

 الثنائية مع العراق ومساعدتها في إنهاء مشكلة سكان مخيم اشرف

 

------------------------------------------- 

 

  

 

 المؤتمر صحيفة يومية مستقلة شاملة 

 



2009-02-04 

 

 

 

 جذرت في جهازها النظري اعمال القسوة والعنف تنظ رت وت

 

  

 

وجود منظمة )مجاهدي خلق( على ارض العراق ال يعوداال بالخطرعلى 

 العراقيين 

 

  

 

قد ال يكون هناك شيء جديد في التقرير االخير الذي اصدرته وزارة 

الخارجية االمريكية حول منظمة خلق االيرانية ألن المنظمة، وكما هي 

جموعة ارهابية من وجهة نظر الحكومة عليه في السنوات الماضية، هي م

االمريكية، غير ان ما ادلت به مؤخرا وزيرة الخارجية االمريكية كاندوليزا 

رايس من تصريح بعد نشر القائمة الجديدة بان المنظمة ذات طبيعة 

 ارهابية، يجب التوقف عنده والتأمل فيه..

 

 

والتزمت  تسعى منظمة خلق بالتظاهر على انها قد تخلت عن االرهاب

النضال السلمي، والثبات ذلك تستدل بانها ومنذ سنوات لم تقم باعمال عنف 



بصورة عملية، غير ان دراسة المتخصصين في وزارة الخارجية االمريكية 

لم تعتمد على عمل السنوات االخيرة للمنظمة بل اعتمدت على دراسة 

اسات هذه الطبيعة االرهابية لمنظمة خلق التي رسخت في ايدلوجية وسي

 المنظمة والتي ال يمكنها االنفصال عنها

 

 

ان ما يتعلق ببحوث وتحقيقات المتخصصين فان منظمة خلق هي زمرة 

تدميرية وتمتاز بخصوصية ارهابية ورغم عدم امتالكها للسالح والمعسكر 

فهي تحتفظ بهذه الميزة في داخلها وال تفرط بها، لذلك ومن وجهة فنية )ان 

الت والمصالح السياسية( فان دراسة ونقد طبيعة )ذات( ال ندخل المعاد

مجموعة لها االولوية على عملها لبرهة من الزمن وان لم تقيم طبيعتها 

بشكل صحيح فان النظرة الى عملها ستكون خاطئة كما وقع الكثير من غير 

اصحاب االختصاص في مثل هذا الخطأ )هذا بصرف النظر عن الذين 

 تقتضيه مصالح اليوم السياسية(.  يعملون وبعلم وفق ما

 

  

 

ان تصنيف المجموعات االرهابية من قبل مختلف الدول يعتمد وقبل كل 

شئ على المصالح االمنية الوطنية )ولو انه في السنوات االخيرة تدخل 

العامل السياسي شيئا في هذه القوائم( والسبب في ذلك هو قيامها بعمل 

تي لها قدرات االرهاب ووضعها تحت جوهري وذلك بتحديد المنظمات ال

مراقبتها بصورة مباشرة ان تحديد الطبيعة االرهابية لمجموعة يعتمد على 

مواقف وعمل تلك المجموعة لفترة طويلة كما يعتمد ايضا على معايير 

متعددة اخرى، وتتطلب الدراسة العميقة في كل الجوانب، هنا ال نريد 

عى لدراسة الموضوع بشكل معمق القصاص قبل وقوع الجريمة لكننا نس

 وال نتخذ من ادعاءات منظمة خلق المرحلية مالكا. 



 

  

 

الطبيعة التي نتحدث عنها لها ماض طويل في عمل المنظمة وكالمنا هو ان 

هذه الطبيعة وهذه الخصوصية سوف يتجلى واقعها بشكل عملي عند توفر 

 الظروف المناسبة وستعيد تلك االعمال السابقة. 

 

  

 

في تقرير مفصل للجهاز االمني االلماني صدر مؤخرا حول هذه الزمرة، 

نرى انه لم يذكر عدم وجود اي دليل او اية وثيقة تدل على ان هذه المنظمة 

قد تخلت عن عنفها السابق، ان هذا التقرير يدل على ان المنظمة المذكورة 

 ضوع.ويبدو ان جميع المتخصصين متفقون على هذا المو Cultهي فرقة 

 

 

الطبيعة الفرقوية واالرهابية لمنظمة خلق تفرض عليها )على المنظمة( 

استخدام العنف في كل زمان تتوفر فيه الظروف المالئمة، الن اعمال 

القسوة والعنف قد نظ رت وتجذرت في جهازها النظري لذلك فان وجود 

مثل هذه المنظمة وفي اي مكان يشكل خطرا على المحيط التي هي فيه 

هي تدميرية من الناحية االمنية واالجتماعية وتعد خطرا في ذاتها لذا يجب و

 تحديدها والقضاء عليها، 

 

  



 

ولالسف الشديد فان الجسم الرئيس لهذه المنظمة في بلدنا حاليا والذي لم 

 يكن لها اي ارتباط بالعراق في اي زمان. 

 

  

 

اء لمقتضيات مصالحه لقد جاء الديكتاتور صدام بهذه القوة الى العراق بن

االرهابية المرحلية وقد تركها مع كثير من المشاكل ارثا لنا. الغرب الذي 

استخدم هذه المنظمة ضد الجمهورية االسالمية االيرانية اخذ االن يتهرب 

من مسؤوليته ويرفض استقبالها في اراضيه وكأنما الغرب يريد دفن 

ن المفيد منها وتحولها الى خطر النفايات الذرية في العراق بعد االستفادة م

يهدده. ان وجود هذه المنظمة على ارض العراق ال يعود اال بالخطر على 

الشعب العراقي، وليس هناك من سبب كي يتحمل العراقيين عواقب هذه 

النفايات الذرية في ارضه، لذا يجب على الغرب )الذي يعلم جيدا بخطر 

 اراضيه.منظمة خلق قبل غيره( االحتفاظ بها في 

 

  

 

 

 

------------------------------------------- 

 

  



 

 القسم التاسع من حوار مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطاني

 

  

 

 المسامير، الركائز وقديسات مجلس قيادة منظمة خلق!!! 

 

  

 

Batul_soltani_sahar@yahoo.com 

 

  

 

  

 

اشرة دون مقدمة ونرجوا اسرة سحر: السيدة سلطاني ندخل بالموضوع مب

 مواصلة موضوع العالقات الداخلية لمنظمة خلق.

 

  

 



السيدة بتول سلطاني: لقد تذكرت كالما واود بدء حديثنا لهذا اليوم به، اتذكر 

يوما ان نسرين )مهوش سبهري( وفي احد اجتماعات مجلس القيادة قالت: 

كل تجعل الفرد يجب عليكم ترتيب عمل االفراد ممن هم تحت مسؤوليتكم بش

عندما يصل الى سريره لينام وكأنه جسد مقطوع الرأس اي ال يمكنه التفكير 

بشئ مطلقا من كثرة العمل وشدة التعب اي يجب عليكم تكليفهم بالعمل 

الكثير وملء وقتهم ليكونوا اجسادا فقط عند حلول وقت نومهم النه من 

ن عمل ويتذكروا الممكن ان ياخذوا بالتفكير عند وجود ساعة فراغ دو

ذويهم من زوجة واوالد و...الخ وعندها تبدأ الشبهات واالعتراضات على 

المنظمة ويلتحقون بالمعترضين والمستائين من المنظمة او على المسؤولين 

 مراجعة برامج اعمال افرادهم يوميا ألال يكون لديهم وقت فراغ . 

 

 يأخذ الفرد كفايته النوم يجب ان يكون باقل ما يمكن حيث يقولون يجب ال

من النوم النه في الليل وقبل نومه سيجد الفرصة للتفكير مع ذاته وهذا 

 التفكير مختليا لوحده سيعود بالضرر على المنظمة و عالقاتها الداخلية .

 

تصور انه عندما نقول وسعة وابعاد السيطرة التشكيالتية ال يمكن الحد ان 

لق عليه العمل البدني لالفراد النه يدرك معنى ذلك . هناك موضوع اخر يط

عندما نقول بان الفرد الفالني )ليس لديه وقت فراغ( اي ان وقته مملوء لكنه 

في المنظمة هناك ضابطة العمل البدني والتي تعني يجب ممارسة العمل 

البدني لجميع االفراد حتى وان كان الفرد عمله فكري كأن يعمل على 

ساعة وليس لديه وقت فراغ لكن يجب عليه   18-17الكمبيوتر مثال لمدة 

مزاولة اعمال بدنية ال تقل عن الساعتين من الوقت يوميا ، فعلى سبيل 

المثال يرسل من عمله على الكمبيوتر للعمل في المطبخ وبشكل مكثف لمدة 

 ثالثة ساعات وتحت امرة مسؤول المطبخ . 

 



د هو فرض تقديس الموضوع االخر ضمن السيطرة التشكيالتية على االفرا

اعضاء مجلس القيادة وعدم الطعن بهم وكذلك المسامير والركائز الذين هم 

عددا من المسؤولين ذوي المناصب العالية امثال رحمن )عباس داوري( و 

جواد برائي و رضا مرادي و اسد هللا مثنى والذين هم من مسؤولي قسم 

 الرجال والذي يجب على الجميع احترامهم واطاعتهم .

 

ان المنظمة لم تتخذ اي موقف ضدي بالرغم من اجرائي للكثير من 

المقابالت و حديثي مع وسائل االعالم االجنبية وكذلك نشاطاتي ضمن 

مؤسسة اسرة سحر ، لماذا لم تفعل المنظمة هذا ؟ في الوقت الذي بامكانهم 

وا وبكل بساطة ان يزوروا وثيقة او ان يوجهوا  لي اي اتهام لكنهم لم يفعل

 ذلك ، لماذا ؟ 

 

السبب هو انهم ال يريدوا ان يأخذ الموضوع مأخذه و ينتشر بين االفراد 

داخل المنظمة ويعلم االفراد ان احدى هذه القدسيات قد هربت ، لهذا السبب 

لم يتخذوا اي موقف حيالي النه و بمجرد اعالن اي شئ ولو عن طريق 

نفرا من اعضاء  25-20عن موقعهم في االنترنت النه  سيطلع ما ال يقل 

مجلس القيادة العاملين في الموقع على الموضوع والمنظمة ال تريد ذلك 

 اساسا .

 

هناك امرا اخرا ضمن موضوع السيطرة التشكيالتية ال بأس االشارة اليه 

وهو ما يطلق عليه قطع او قص االرتباط مع الحياة العادية وفن البقاء على 

وهذا االصل يشابه ما موجود في سائر الفرق الثورية او )ثوري البقاء( 

االخرى وابسط االمور في هذا المحور هو ترك )التخلي عن( االسرة اي 

يجب على الفرد ترك جميع ذويه واصدقائه واالبتعاد عنهم ونسيانهم. فبعد 

موضوع الثورة يجب على الفرد ان يأتي ويقضي مرحلة يطلق عليها 

جته او ان كان لديه طفل فعليه ان يتجاوز الطالق االيدلوجي وان يطلق زو



عواطفه ويتخلى عنه ثم ينضم للمنظمة ، عندها يتم التأكيد عليه بعدم 

امتالكه الي شيء حتى وان كان راديو صغيرا، لماذا كل ذلك ؟ بسبب ان 

الراديو سيكون واسطة لربطه واتصاله بالمجتمع والعالم الخارجي ، او في 

سمح للفرد بمشاهدة او االستماع الى وسائل االعالم العالقات الداخلية ال ي

سوى القنوات التي تبث داخل المنظمة فقط ، علما بانهم ال يبثوا اخبار 

وسائل االعالم االخرى واحيانا يأخذون بعض االخبار ويقطعونها حسب ما 

يرتأون من مصلحة فيها ثم يبثوها وهذا فقط من اجل ان يقولوا بانهم يبثوا 

 جزيرة او سي ان ان . اخبار ال

 

او في حاالت االنذار فيأخذزن حذرهم وتكون المراقبة مشددة الال تكون 

ارتباطات بين افرادهم وبين افراد المجتمع او مع العراقيين الذي يترددون 

عليهم والذين يدعونهم الى المعسكر بسبب هذا االصل قطع االرتباط مع 

ديهم مقولة وهي ليس من المهم ان العالم الخارجي وفن ثوري البقاء حيث ل

يكون الفرد ثوريا بل المهم البقاء على ثوريته اي البقاء واالستمرار في هذا 

 المسير ولذلك يقولون نحن نساعدكم للبقاء على ثوريتكم ، كيف نساعهم ؟ 

 

ارسالنا اطفالكم الى الخارج وحللنا ما يعارض ويخالف مبادئك لتكون حرا 

 ا اوج الدجل والتمثيل . طليقا ، تالحظون هن

 

ان المنظمة تعمل كل ذلك من اجل مصالحها وفي النهاية يصبح الفرد هو 

المطلوب للمنظمة حيث ارسلوا اطفاله الى الخارج و فصلوهم عنه ، او 

على سبيل المثال يجب على الفرد ان يسلم كل ما لديه من صور او ذكريات 

العالقات الودية مع اي فرد اخر  عن الماضي للمنظمة او يقولون مثال ايجاد

ممنوعة اي اليسمح الي فرد باقامة عالقات ودية مع االخرين يعني ايجاد 

 عالم عنيف بعيد عن اية عاطفة . 

 



او يأتون ويأخذوا جميع ما يملكه الفرد من وثائق تدل على هويته من جواز 

قطعون سفر، هوية االحوال المدنية، او اي كارت يدل على هويته وبذلك ي

عنه االرتباط بالعالم الخارجي. ثم هناك شيئا اخرا يطلق عليه تعارض الفرد 

مع الجماعة الن اول ما يراه الفرد عند دخوله المنظمة هو دخوله وسط 

مجتمع يعمل الجميع فيه على تنبيهه وتحذيره والبدء بمواجهة حياة صعبة , 

تعمل على اذابة هذا يأتون ويقولون ان فن الثورية والبقاء عليها هو ان 

التعارض الجماعة والفرد في ذاتك يروجون لمثل هذه الحياة و يمنحوها 

مكانة عالية وبذلك يعملون على قطع عالقة الفرد بحياته الماضية تدريجيا و 

 يصبح مجرد فقرة يحركوه كيفما يريدون ويشاؤون . 

 

------------------------------------------- 

 

  

 

 ات االعضاء المنفصلين عن منظمة خلق في التلفزيون الفرنسيصدى نشاط

 

  

 

تقريرا حول النشاطات التي   France24اعدت قناة التلفزيون الفرنسية 

يقوم بها المنفصلين عن منظمة خلق في مجال حقوق االنسان من اجل 

تحرير رفاقهم االسرى في معسكر اشرف بالعراق نورد ادناه ترجمة 

 للتقرير: 

 

  



 

 

 

  

 

 لمشاهدة البرنامج باللغة الفرنسية اضغط الرابط

 

  

 

France 24; UNE SEMAINE EN ASIE 

 

  

 

َمْن هم اعضاء منظمة خلق االيرانية؟ هذه المجموعة الحزبية المعارضة 

 االيرانية الملفقة من الماركسية واالسالم وال نعلم عنها اال القليل . 

 

التلفزيونية ( سافرا  24وبي قناة فرانس فابيان تلما والكساندرا رونار) مند

الى ايران و التقا اعضاءا كانوا قد قضوا فترة كاعضاء في المنظمة 

 وتمكنوا من العودة الى بلدهم بعد انفصالهم عنها. 

 

  



 

اصغر فرزين كان يعتقد سابقا ان عليه قضاء ما تبقى من حياته في المنفى 

انفصاله عن المنظمة شمله عفو  اال انه االن قد عاد الى بلده حيث وبعد

المسؤولين في ايران وهو االن يطوي مرحلة العودة الى الحياة االجتماعية 

، هذه بداية جديدة اال انها ال تمحو الماضي مطلقا، اصغر تجول في ذهنه 

 ذكريات خاصة عن المنظمة . 

 

  

 

)اصغر فرزين(: "المنظمة تصور للعالم الخارجي صورة عنها تختلف 

ما عن حقيقة ما في داخلها ، المنظمة تدعي انها تناضل من اجل تحرير تما

النساء ، حقوق االنسان والمساوات بين الناس لكن الحقيقة هي ان الفرد عند 

التحاقه بالمنظمة يتبين له انه قد تورط مع فرقة ال يمكن ان يقوم لها وجود 

 قيدات الكثيرة". في مجتمع عادي ، يواجه اعضاء المنظمة الممنوعات والتع

 

  

 

سنة في لوجستي المنظمة ومن وجهة نظره ان  20اصغر خدم فترة تقارب 

 المنظمة ما هي اال مجموعة معارضة لحكومة رجال الدين. 

 

  

 



)اصغر فرزين(: "منظمة خلق تحمل عقيدة ذات تركيبة من الماركسية 

ي خدمة نضال واالسالم . كان من المقرر ان تكون هذه التركيبة العقائدية ف

المنظمة وتوفير مستلزمات التقدم االجتماعي لكنها وبمرور الزمن قد 

تحولت الى ايدلوجية فرقة . اعضاء المنظمة يتواجدون بصورة جماعية 

معزولين )في حالة انزواء( في مخيم عسكري )معسكر( وبهذه الصورة 

 تعمل المنظمة على استغاللهم" . 

 

  

 

لمنظمة بعد تنفيذه لعملية لم تنال النجاح ارش صامتی بور انفصل عن ا

كافته فقد احد ذراعيه وهو االن مسؤول جمعية النجاة التي تهدف مساعدة 

االعضاء السابقين في منظمة خلق من اجل اعادتهم الى الحياة العادية 

 واالجتماعية .

 

  

 

)ارش صامتی بور(: "تتشكل جمعية النجاة من اعضاء سابقين في منظمة 

ذلك ذوي بعض اعضاء المنظمة من الذين اليزالون في معسكر خلق وك

اشرف. لنا نشاطات في مجاالت مختلفة ، لدينا اتصال مع ذوي اعضاء 

المنظمة ، ونعمل مع منظمات حقوق االنسان  خارج البلد كما نقدم 

المساعدة لجميع الذين يريدون االنفصال عن المنظمة . ان الحكومة 

قد اصدرت عفوا عن كل َمْن ينفصل عن المنظمة  االيرانية وكما تعلمون

 ويريد العودة الى البلد بشكل طوعي". 

 

  



 

ال زالت منظمة خلق باقية ضمن قوائم اروبا وامريكا للمجموعات االرهابية 

، قادة المنظمة وبعنوان انهم قد جردوا من اسلحتهم راحوا يطالبون برفع 

النشاط السياسي . طبعا ، تلك الملصقة عنهم كي يتمكنوا من مزاولة 

االعضاء السابقين في المنظمة يوجهون اتهامات للمنظمة وقادتها ، لكن قادة 

 المنظمة لم يردوا بجواب مقنع عن تلك االتهامات . 

 

------------------------------------------- 

 

  

 

 مكتب مستشار االمن القومي: 

 

سه للسلطات العراقية بعد فشله في احد افراد منظمة خلق االرهابية يسلم نف

 تفجير نفسه
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سلم احد افراد منظمة خلق االرهابية نفسه الى القوات االمنية العراقية بعد 

ال بيان لمكتب مستشار فشله في تفجير نفسه داخل مقر للقوات االمنية . وق

االمن القومي موفق الربيعي ان احد سكان معسكر اشرف سلم نفسه الى 

 قوات االمن العراقية وهو "يتمتع االن بالحماية والرعاية الكاملتين" .

 

  

 

وقد نقل الشخص الذي ينتمي الى المنظمة بحسب البيان :" ان قيادات 

ط والترهيب وغسل الدماغ المنظمة االرهابية تمارس ابشع انواع الضغو

ضد فراد المعسكر . واضاف في افادة قدمها تحريريا بانه قد ارسل من قبل 

المنظمة وبتخطيط دقيق من اجل ان يقوم باالنتحار عند وصوله الى مقر 

 القوات االمنية العراقي .

 

  

 



وقال بيان مكتب المستشار ان التخطيط لهذه الفعلة الشنعاء من قبل قيادات  

المنظمة في معسكر اشرف تهدف إلى إحراج القوات االمنية العراقية  هذه

وخلق مأزق لها ألنها هي المسؤولة عن امن المعسكر وتوفير الحماية 

لسكانه . كما اعتبرها محاولة إلحداث ضجة إعالمية في العالمين العربي 

والدولي وخاصة في أوربا وأمريكا وتثبيط همة وعزيمة كل من يحاول او 

كر من سكان معسكر اشرف بالخروج او اللجوء الى القوات األمنية يف

 العراقية . 

 

 

واضاف انه :" البد من التذكير بان الحكومة العراقية وقواتنا األمنية 

متحسبة تماما لخطط ونوايا قيادات المنظمة الخبيثة ومحاوالتها البائسة 

الحكومة العراقية  لخلق أزمة إلثارة الرأي العام العالمي ، مؤكدا :" إن

ستقوم باالتصال بالمنظمات الدولية لغرض تسهيل ترحيله وحسب رغبته 

أما العودة إلى إيران او الذهاب إلى دولة ثالثة مع التأكيد على التزام العراق 

بالتعهدات والتطمينات التي قدمتها إلى الواليات المتحدة ومن خاللها الى 

 المجتمع الدولي.

 

  

 

  

 

 ة سحر:مؤسسة اسر

 



لقد اتضح اآلن للجميع صواب الرأي القائل بان انتحار عناصر من منظمة 

م  ما كان اال نتيجة عمل تنظيمي 2003خلق )احراق انفسهم( في اوربا عام 

% ، كما انه يدل على ان المنظمة الزالت تستخدم العنف واالساليب 100

قيقة بالطبيعة االرهابية في تحقيق مآربها ويتضح لمن لديه المعرفة الد

االرهابية والفرقوية للمنظمة بان هذه الطبيعة هي ثابتة وغير قابلة للتغيير، 

ان زعماء المنظمة يعتقدون ان بارتكابهم مثل هكذا اعمال الانسانية يمك نهم 

 الخروج من مأزقهم في العراق.

 

------------------------------------------- 

 

  

 

شرة مؤسسة اسرة سحر الخبرية باللغة العربية و صدر العدد التاسع من ن

 وزعت على نطاق واسع

 

  

 

 )باللغة العربية( 7لالتصال بنشرة مؤسسة اسرة سحر الخبرية   

 

  

 



لالشتراك والحصول على نشرة مؤسسة اسرة سحر الخبرية اتصلوا ) 

عنوان ، البريد االلكتروني او ارقام هواتف ( مؤسسة اسرة سحر في 

 و اورباالعراق ا

 

------------------------------------------- 

 

 القسم الثامن من حوار مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطاني

 

  

 

 مسعود رجوي:

 

يجب تسليط السكينة والطبر والمسدس على جميع االفراد و بشكل  

 دائمي!!!

 

  

 

Batul_soltani_sahar@yahoo.com 

 

  

 



سلطاني ونرجوا منها مواصلة حديثها عن  اسرة سحر: نرحب بالسيدة

 المحاور التي ارتكزت عليها منظمة  خلق  في عالقاتها الداخلية. 

 

  

 

السيدة بتول سلطاني: ان من اهم محاور السيطرة التشكيالتية هو العمل 

الجماعي اي انهم اليحبذون العمل الفردي مطلقا لذلك اليكلف اي فرد بعمل 

كان العمل "الخياطة" على سبيل المثال فال يكلف  لوحده مطلقا ، حتى وان

شخصا بمفرده بالعمل او حتى زراعة الخضرة ، او حصادها )حيث 

يزرعون الخضرة لمصرفها داخل المعسكر( فيجب ذهاب شخصين او اكثر 

الى االرض من اجل الزراعة ويجب ان يكون احدهم من المسؤولين 

ناط عمل الى اشخاص هم في واالخر ضمن درجة ادنى من المسؤول ، الي

مستوى )درجة( واحد مطلقا كي ال تنشأ بينهما عالقة ودية ، العالقة الودية 

في نظر المنظمة بين االفراد هي باالساس غير محبذة ومرفوضة ، لذا 

يجب ان تكون العالقات بين االفراد في التنظيم جافة وعالقة مراقبة البعض 

 لبعضهم االخر. 

 

  

 

شير الى احد محاور السيطرة والذي يطلق عليه اسم محفل هنا ال باس ا

)تجمع ال اكثر من شخص واحد( المنظمة تنبذ اي تجمع لشخصين فما اكثر 

وتبادل الحديث فيما بينهما فيقال انه قد عقد تجمعا ويقال انه قد فتح شعبة 

لحرس الثورة في معسكر اشرف )يعنون بذلك التجسس( لذلك جاءوا 

بخصوص من يذهب للعمل كي التقوم بينهم عالقات ودية ووضعوا ضوابط 

فان كانوا يعرفون ان هناك عالقة ودية بين شخصين مكلفين بعمل ما حتى 

 وان كان احدهم مسؤوال عن االخر فيفرق بينهما.



 

  

 

احد اساليب السيطرة هو وضع شخص مرافق )يالزم( الشخص الذي جاء 

قوط صدام( وبذريعة انه ياتي لينجز ذويه لمالقاته )حيث اصبح قانونا بعد س

اعمال الشخص المعني بالمالقاة حتى يخفف عنه العناء ويسهل امر مالقاته 

وهكذا من ذرائع ، اي انه وتحت عناوين مختلفة اليتركون الشخص يذهب 

للمالقاة بمفرده فهم يحرجون الشخص كما انهم يصلون الى ماربهم فعند 

يمكن للشخص المعني التحدث باالمور تواجد شخص اخر عند المالقاة ال

السياسية مع ذويه، المنظمة ال تحبذ مجئ ذوي االفراد الى معسكر اشرف 

واجراء المالقاة فهم يبذلون قصارى جهودهم لعدم اجراء المالقاة ويسعون 

كذلك بعدم اخبار الشخص المعني بمجئ ذويه لمالقاته ، هذا ما حصل معي 

تصل بمكاتب المنظمة من اجل اللقاء بي فانهم عند مجئ اخي الى ايطاليا وا

لم يطلعوني على ذلك او رسالة والدي الذي بعثها لي لم يسلموها لي اال بعد 

 مضي فترة طويلة عليها بعد ان تاكدوا من مغادرة اخي ايطاليا.

 

  

 

لذا فان المنظمة تعمل بكل حذر ، اي ان المنظمة تبذل قصارى جهودها من 

لشخص بالتفكير بالمجتمع العادي اي يفكر بامور خارج اجل ان ال ياخذ ا

المنظمة اي تفكير بالزوج او الزوجة او االطفال وبهذا الخصوص حتى 

االتصال بذويه غير ممكن فمثال قد يكون الفرد بحاجة الى مبلغ من المال 

فيريد االتصال بذويه من اجل ذلك فراحت المنظمة بوضع  ضابطة لذلك 

ر اثناء االتصال وبعنوان المسؤول عن االتصال توجب حضور شخص اخ

هكذا فرضوا سيطرتهم على االفراد حتى العمل على االنترنت فال يسمح 

لالفراد العمل على الكومبيوتر بشكل فردي وال يسمح العمل على كومبيوتر 



متصل بشبكة  االينترنت ، بل يجب  الجلوس مع شخص اخر ليس لديه 

( بل يكون مراقب فقط وبهذا الخصوص ايضا عمل اخر )على الكومبيوتر 

فان شاشات الكومبيوترات يجب ان تكون نحو داخل الغرفة وليس نحو 

جدار الغرفة كي يمكن مراقبة عمله بان ال يتمكن الشخص من االتصال 

 بالعالم الخارجي. 

 

  

 

ومن اعمال السيطرة التشكيالتية ايضا ان المنظمة وحتى في المرحلة التى 

ح فيها بالزواج قبل مرحلة الثورة االيدلوجية اي عندما كان الزواج كان يسم

مشروعا اي قبل تحريمه فما كان على االفراد اال ان يعرضوا طلب 

زواجهم على المنظمة وتقوم المنظمة باختيار الطرف االخر للزواج حيث 

انهم يختارون االفراد على اساس اال تكون عالقة مودة بين الزوجين بل 

 الزواج تشكيالتيا. يكون 

 

  

 

او عند ارسال االطفال الى الخارج ، لماذا المنظمة تفعل ذلك ؟  الجواب هو 

لقطع العالقة بين الطفل وامه اوال ثم ارسال االطفال كال  في جهة من اوربا 

وخارج العراق بعنوان رهائن عند المنظمة  ، وهذا ما جرى معي االن ، 

سرعان ما ذهبوا الى ابنتي وجاءوا بها حيث وبمجرد خروجي من المنظمة 

الى العراق الى معسكر اشرف لكي ترى والدها وال ادري لماذا لم ياتوا بها 

خالل تلك السنوات التي كنت عندهم ولو لمرة واحدة ، ثم ارسلوها من 

السويد الى هولندا لتتحدث مع اخيها وتقنعه بعدم الرد على اتصاالتي به ، 

الجهود من اجل السيطرة  وتحديد المنفصلين عن انظروا كيف يبذولون 

 المنظمة.



 

  

 

ومن اساليب السيطرة االخرى هو تنظيم ساعات العمل من قبل المسؤول 

لالفراد الذين تحت امرته ، اي العمل باكثر وقت ممكن . حتى ان مسعود 

رجوي قال : لقد وضعت اخواتكم في مجلس القيادة مسؤوالت للعمل لكي ال 

جال المنظمة سوى جلودهم وعظامهم ، او ما قاله : يجب ان تسلط يبقوا لر

السكينة والطبر والمسدس على جميع االفراد دائما اي يجب ان يكون ضغط 

 العمل باعلى درجاته كي ال يترك مجاال للتفكير . 

 

------------------------------------------- 

 

  

 

 منظمة خلق مشكلة َمْن ؟

 

  

 

الال ايرانية ومنذ سقوط النظام الصدامي في العراق وهي تبحث منظمة خلق 

عن بديل آخر في الغرب، المنظمة وفي مرحلة سلطة الديكتاتور صدام 

حسين بذلت جهدا لتتحول الى"منظمة خلق العراقية" وها هي اليوم تسعى 

 لتكون "منظمة خلق االسرائيلية" !

 



  

 

 هيئة تحرير سحر 

 

 مؤسسة اسرة سحر

 

  بغداد

 

 م2009/ نياير  2كانون 13

 

  

 

م حيث طرح موضوع الثورة االيدلوجية والقائد االوحد في 1985منذ عام 

منظمة خلق ووصول الخصوصيات الفرقوية في هذه المنظمة ذروتها 

وكمالها وكذلك انتقال قيادة المنظمة الى العراق لتكون في ظل ديكتاتورية 

ان وفي قمع الشعب العراقي صدام حسين ومشاركتها في الحرب ضد اير

بعنوان القوة الضاربة الخاصة لصدام حسين لم يعد لمنظمة خلق وجود 

ومكانة داخل ايران البل وقد اصبحت تبعث لالشمئزاز والكراهية حسب 

 وجهة نظر الشعب االيراني.

 

منذ ذلك الحين وحتى سقوط صدام فان مجمل نشاطات منظمة خلق ضد 

ة الى الدعايات السياسية في الغرب تتلحض في النظام االيراني باالضاف

هجماتها واعمالها التخريبية عند الحدود وارسالها المجموعات االرهابية 



من العراق الى داخل ايران بدعم من القوات االمنية الصدامية. الهجمات 

واالعمال االرهابية للمنظمة وصلت نهايتها عند االطاحة بدكتاتور العراق 

م، 2003من اسلحتها من قبل القوات االمريكيية عام البائد وجردت 

وانحصرت اعمالها ضمن دائرة تلك الدعايات السياسية في الغرب، دعايات 

 من اجل فتح منفذ لالستمرار بمزاولة االرهاب. 

 

  

 

ل على  لذلك ومنذ تلك المرحلة ولحد االن فان منظمة خلق وقيادتها لم تعو 

ومن اجل الحصول على السلطة في  الشعب االيراني بل راحت معولة

ايران على قوة اجنبية وهي االن تبحث عن راع لها )عمن يحتضنها( بديال 

عن صدام حسين )وطبعا هذه المرة في الغرب( وركزت استراتيجتها على 

 حماية االعداء امثال امريكا، اسرائيل وبريطانيا بدال عن العدو البائد.

 

   

 

ة خلق حاليا يتمثل ضمن اطار معسكر من جهة اخرى فان وجود منظم

اشرف )معسكر منظمة خلق في العراق ( ومعسكر مريم )المعسكراالوربي 

لمنظمة خلق في فرنسا( ويعتبر هذا الموضوع بالدرجة االولى مشكلة 

الحكومة العراقية الجديدة ثم مشكلة الدول الغربية ولم يمثل اية اهمية 

 .بالنسبة للجمهورية االسالمية مطلقا

 

  

 



ان ما يعود على الحكومة العراقية بخصوص الموضوع فانها تعتبر منظمة 

خلق ارهابية وهي من جملة المشاكل التي خلفتها ديكتاتورية صدام حسين 

وتشكل خطرا لالمن الداخلي في البلد وهي )الحكومة العراقية( عازمة على 

لتي تستخدم غلق معسكر اشرف بصورة نهائية وتطلب من البلدان الغربية ا

هذه المنظمة ضد الجمهورية االسالمية بقبول عناصر المنظمة في بلدانهم 

 لمرحلة تقاعدتهم.

 

  

 

منذ فترة بدأت اوربا استخدام اسلوب سياسي من اجل اخراج وشطب اسم 

 منظمة خلق من القوائم االرهابية . 

 

ا الدول بادرت بريطانيا بدرج المنظمة )والي سبب( في هذه القائمة ثم تلته

االوربية االخرى وها هي بريطانيا مرة اخرى تبادر بشط اسم المنظمة من 

 القائمة ويحتمل سراية هذا الموضوع على باقي دول االتحاد االوربي ايضا.

 

  

 

ما هي التأثيرات والمشاكل الناتجة عن وجود اسم المنظمة او عدمه في 

 قائمة االرهاب لالتحاد االوربي ؟

 

  

 



يران فان موضوع المنظمة يتعلق بماضي البلد ووجود اسم بالنسبة ال

المنظمة ضمن اي قائمة لالرهاب في اوربا لم يعد له اي تاثير عليها فهي لم 

تحصل على اي شيء عندما ادرجت المنظمة في القوائم المعنية وسوف لن 

يسبب خروج المنظمة من تلك القوائم اية مشكلة في مسيرتها لكن االمر 

 اما مع المنظمة.يختلف تم

 

  

 

اما مايتعلق باالتحاد االوربي فان موضوع المنظمة يتعلق بهم وهم يعلمون 

جيدا بخصوص امنهم القومي كيف يتصرفون مع زمرة ارهابية تتواجد 

على اراضيهم، وان كانت اوربا قد اقتنعت بان هذه المنظمة قد تخلت عن 

له شيئا من الواقعية اي ارهابها فنحن ايضا نتمنى ان يكون هذا الموضوع 

ان تتخلى المنظمة وقيادتها عن االرهاب اال انه وليومنا هذا لم نحصل على 

 اشارة تدل على صحة الموضوع.

 

  

 

اما من وجهة نظر الحكومة العراقية العازمة على اخراج عناصر المنظمة 

)التي وضعت يدها بيد صدام حسين لقتل االبرياء العزل( من العراق فان 

اسم المنظمة من قائمة االرهاب لالتحاد االوربي يعد امرا مفرحا لهم  شطب

حيث لم تبقى بعد ذريعة لدى الغرب يتمسكون بها لرفض قبولهم في بلدانهم 

، في اخر لقاء لنا مع وزارة الخارجية العراقية ذك رونا بانهم قد دعوا جميع 

قبول عناصر  سفراء الدول االوربية الى اجتماع في بغداد وطلبوا منهم

المنظمة في بلدانهم وبعنوان اللجوء السياسي اال ان جميعهم امتنعوا عن 

ذلك بذريعة ان المنظمة مدرجة ضمن قائمة االرهاب لالتحاد االوربي اما 



االن وسوف يرفع هذا المانع من طريقهم فبامكان العراق معاودة طرح 

 الطلب مرة اخرى.

 

  

 

خروج المنظمة من قائمة االرهاب هم في ان الجهة الوحيدة المتضررة من 

الحقيقة اولئك  الذين تقدمهم الزمرة التخريبة )من عناصرها( ضحايا لها 

وهم يعدون ذلك فوزا وانتصارا لهم ويستغلونه لالستمرار باسرهم للعقول 

وعلى تلك العوائل التي تنتظر احبتها بفارغ الصبر ان تدفع ثمن ذلك 

 ن االطالع على اخبارهم.وتعاني الفراق والحرمان م

 

  

 

ان منظمة خلق تسعى وباية وسيلة لربط موضوع اغالق معسكر اشرف 

بايران، الغرب استخدم االسلوب ذاته ويسعى حاليا لرفع قيمة المنظمة في 

تعامله مع الجمهورية االسالمية وقد يكون قرار اخراجهم من قائمة 

منذ فترة يصب في هذا  االرهاب لالتحاد االوربي الذي بدأ بالتروج له

المضمار. منظمة خلق تسعى ومن خالل اعالمها بتكوين صورة مفادها ان 

منظمة خلق هي المعضلة االساسية للنظام االيراني وان الجمهورية 

االسالمية تعمل على تسليم ساكني معسكر اشرف الى ايران لتحيلهم الى 

بمنظمة خلق يتمكن ان المحاكم وتعذيبهم واعدامهم ، ان من له ابسط معرفة 

يستشف ان المنظمة تتبع سياسة الهروب الى االمام في تحركها هذا وهي 

تعمل على خلق اجواء غايتها تزيف اصل الموضوع، بالتاكيد ان 

الجمهورية االسالمية التريد استالم جثث بقت عالة على صاحب المأتم، ال 

المنظمة المتذمرة بل ان منطق النظام االيراني هو االستفادة من عناصر 

وبصورة ذكية للعمل ضد المنظمة )حسب ما ادرج في مقالة نشرتها 



ديسمبر /1كانون23صحيفة فيغارو الفرنسية للكاتب جورج مالبرونو في 

م نقال عن احد الدبلوماسيين الغربيين في طهران( ومن الواضح جدا 2008

فرقوية لمنظمة سيسعدها نقلهم الى اوربا لكي ترجع العوامل االرهابية وال

خلق اولئك البشرعلى هيئة اناس آليين الى مكانها االصلي، يجدر الذكر 

ايضا انه وفي عهد دكتاتورية صدام حسين كانت قيادة المنظمة تمانع ارسال 

المنفصلين عنها الى اوربا بل كانوا يفضلون تسليمهم الى النظام االيراني 

جراء ضد المنفصلين عن ويقولون بكل صراحة ان النظام لن يتخذ اي ا

 المنظمة ممن لم يحمل السالح.

 

  

 

ان قادة منظمة خلق تدعي إن رحلت  القوات االمريكية عن معسكر اشرف 

وتركت المسؤولية االمنية للقوات العراقية فسوف لن يكون لعناصرها 

االمان داخل العراق ، قد يكونوا على حقيقة في ادعائهم هذا الن الكثير من 

وشيعة العراق يعتبرون هذه المنظمة عدوهم اللدود الشتراكها مع االكراد 

صدام حسين بقمعهم وهم االن يريدون االنتقام من هذه الزمرة. ان استمرار 

احتفاظ حكومة الواليات المتحدة االمريكية بقواتها في العراق من اجل 

ية حماية منظمة خلق لم يعد حال منطقيا بل ان الحل هو على الدول االورب

التي تريد شطب اسم المنظمة من قوائمها لالرهاب ان تستقبل هؤالء في 

بلدانهم ليكونوا في مأمن افضل علما بان اغلب تلك العناصر كانوا الجئين 

سياسين في الدول الغربية ومن هناك تم تجنيدهم وزجهم في جيش التحرير 

 الوطني وارسلوا الى العراق.

 

  

 



قائمة االرهاب لالتحاد االوربي او شطبه  ان بقاء اسم منظمة خلق ضمن

منها واستمرار بقاء القوات االمريكية خارج معسكر اشرف من عدمه ال 

يؤثر على احد وليس باالمر المهم بالنسبة لنا انما ما يتعلق بمؤسسة اسرة 

سحر ويهمها وتؤكد عليه هو التعامل مع ساكني معسكر اشرف اي السماح 

ل الحرية خارج المعسكر المذكور دون حضور رقيب لهم بالتقاء ذويهم بكام

من عناصر المنظمة ومنحهم حرية االرتباط بالعالم الخارجي والكف عن 

تسليط الضغوط النفسية عليهم والتحكم بعقولهم ونحن بدورنا سنواصل بذل 

 جهودنا بالعراق في مجال حقوق االنسان حتى يتحقق هذا الهدف.      

 

------------------------------------------- 

 

  

 

 العداله 

 

 عباوی: نسعی لحسم ملف معسکر اشرف باسرع وقت ممکن

 

 

 

 

 

  

 



  

 

  

 

 التاخی  

 

 ارهاب مطلق السراح !!

 

 سامي کاظم فرج

 

e-mail: samikhdm@yahoo.com  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  



 

  

 

 جريدة الصباح

 

 2009انـي كانـون الـثـ 12االثنين  -( اخر تحديث 1576العــدد )

 

 الحكومة تعمل على إيجاد مكان بديل لمنظمة )مجاهدي خلق( خارج العراق

 

  

 

 

 

 الصباح  -بغداد 

 

قالت وزارة الخارجية: ان الحكومة تعمل بالتنسيق مع منظمة االمم المتحدة 

اليجاد مكان بديل لعناصر منظمة )مجاهدي خلق( خارج العراق. وذكر 

وي: "سبق وان اتخذت الحكومة قرارا وكيل وزير الخارجية لبيد عبا

بتصفية هذا المعسكر، وتوجيه طلب لسكانه بالخروج من العراق، والتعاون 

مع المنظمات الدولية"، الفتا الى انه "تم إخبارهم بعدم إمكانية بقائهم في 

العراق، إما بعودة طوعية إلى بلدهم إيران والتنسيق مع منظمة الصليب 

ة اإليرانية لضمان حقوقهم وحمايتهم، أو أن يجدوا األحمر الدولي والحكوم

مالذا أو إعادة تنظيم في بلد ثالث.واكد ان الحكومة ستعمل بالتعاون مع 



منظمة االمم المتحدة إليجاد دول بإمكانها استقبال عدد من هؤالء، ونحن 

نسعى لتصفية هذا المعسكر بأسرع وقت ممكن وإنهاء هذه المشكلة"، الفتا 

جود سقف زمني الخراج افراد المنظمة من العراق.ونفى عباوي الى عدم و

رغبة الحكومة باجبار اعضاء منظمة مجاهدي خلق على العودة إلى إيران، 

قائال: "هذا غير مطروح أبدا، وقد اكدنا سابقا ونؤكد االن بأننا لن نقوم 

باعادة اي شخص خارج ارادته، ونحن طلبنا من الذين يرغبون وبشكل 

 عودة الى ايران، مفاتحة الجانب االيراني الستقبالهم.طوعي ال

 

------------------------------------------- 

 

  

 

ممثلوا االحزاب، الجهات سياسية والعشائر العراقية يعبرون عن استيائهم 

 لتواجد منظمة خلق في العراق

 

  

 

 قسم االخبار

 

 مؤسسة اسرة سحر
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طالبت العشرات من االسر المتضررة من االعمال االرهابية التي مارستها 

منظمة خلق بمعية عدد من المسؤولين البرلمانيين والسياسيين والقانونيين 

العراقيين، في ملتقى لهم عقد في فندق المنصور ببغداد، طالبوا بمحاكمة 

 وطرد المنظمة من االراضي العراقية.

 

  

 

بمعية اسرهم المتضررة من ممارسات المنظمة صور  وحمل المشاركون

ذويهم الضحايا ورددوا شعار "الموت لرجوي" مطالبين الحكومة العراقية 

 بطرد المنظمة من العراق.

 

  

 

 

 

  

 

وفي اشارة الى الدعم الذي قدمه صدام حسين للزمرة من اجل تنفيذها 

االئتالف العمليات االرهابية في العراق اكد طه درع السعدي عضو 

العراقي الموحد وممثل محافظة ديالى في البرلمان العراقي ان المنظمة 



وبعد سقوط نظام صدام حسين راحت تقدم دعمها لتنظيم القاعدة بل الى 

 جميع اشكال االرهاب في العراق للنيل من العراقيين.

 

  

 

 واضاف، انه وفقا للدستور العراقي فانه اليمكن الية مجموعة ارهابية ان

 تمارس نشاطا داخل االراضي العراقية وقد ابلغت المنظمة بتركها العراق.

 

  

 

 

 

  

 

وتابع قائال: ان المنظمة كانت وفي ظل حماية القوات االمريكية تمارس 

نشاطات سياسية واعالمية في معسكر اشرف اال انه وبعد تسلم الحكومة 

 شاط.العراقية مسؤولية المعسكر فلن يعد لها حق ممارسة اي ن

 

  

 

واضاف، ان المنظمة هي ارهابية ترتبط بنظام صدام حسين والشبكات 

 االرهابية العالمية وتريد النيل من الشعب العراقي.



 

  

 

 

 

  

 

احد الحاضرين قد حمل صورة لشاب بيده؛ قال:ان هذه العصابة االرهابية 

 م  كما اعاقت اخي االخر واثنتين من نساء1991قد قتلت احد اخوتي عام 

اسرتنا، واضاف "ان خمسة من افراد اسرته راحوا ضحايا على ايدي هذه 

الزمرة االرهابية التي ارتكبت في عهد نظام صدام وبدعم منه مجازر 

 وجرائم بحق الشعب العراقي.

 

  

 

وقال احد معاوني السيد موفق الربيعي مستشار االمن القومي العراقي ان  

ع وقت وهناك طريقان امامهم اما على عناصر المنظمة ترك العراق باسر

العودة الى بلدهم "ايران" مستفيدين من العفو العام او الرحيل الى دولة 

 اخرى.

 

  

 

 



 

  

 

وبين ان العراق يريد اقامة عالقات طيبة وواضحة مع دول الجوار لذا فان 

رئيس الوزراء السيد نوري المالكي يؤكد على إخراج هذه المنظمة 

اق وقد سلم مسؤولية اللجنة المختصة بهذا الشأن االرهابية من العر

 لمستشار االمن القومي.

 

  

 

وكانت قد علقت كثير من اليافطات داخل صالة الملتقى تطالب اخراج 

المنظمة الفوري من العراق جاء في احداها "القوى الوطنية واالحزاب 

ب اخراج السياسية والمنظمات االجتماعية والشعبية والعشائر العراقية تطال

 المنظمة العاجل من االراضي العراقية واغالق معسكر اشرف نهائيا".

 

  

 

 

 

  

 

هذا وتناقلت وسائل االعالم العراقية المختلفة خبر انعقاد الملتقى، فقد نقل 

 راديو دجلة خبر الملتقى بالشكل التالي:



 

  

 

 

 

  

 

دي خلق من " بغداد ....اقامة مهرجان تاييدا  لقرار الحكومة بإخراج مجاه

 العراق

 

  

 

تحت شعار )سيادة القانون على كل االراضي العراقية( اقام المركز 

العراقي للتنمية االعالمية مهرجانا  حاشدا  تاييدا  لقرار الحكومة باخراج 

 منظمة مجاهدي خلق االيرانية من العراق. 

 

 

سراج وافتتح المهرجان رئيس المركز العراقي للتنمية االعالمية عدنان ال

واشاد في كلمة له بقرار الحكومة بإخراج المنظمة من االراضي العراقية 

 التي تتخذ من معسكر اشرف بمحافظة ديالى مقرا لها. 

 

 



من جانبه اكد عضو مجلس النواب علي العالق على ان العراق يريد اقامة 

عالقات طيبة وواضحة مع دول الجوار لذى بادرت الحكومة بإخراج هذه 

 من العراق الن الدستور اليسمح بوجودها على ارضنا." المنظمة

 

  

 

 لمشاهدة نص الخبر اضغط الرابط: 

 

http://www.radiodijla.com/cgi-

bin/news/news_item.pl?id=2009-01-12%2010:07:49  
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 جريدة الخطوة
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 منظمة خلق وعراق خال  من صدام حسين

 

  

 

 نظرة الى معسكر اشرف من وجهة الحكومة العراقية الحالية

 

  

 

يتضح ان منظمة خلق تقف مصرة على بقائها في العراق واالحتفاظ 

به بمعسكر اشرف )معسكر الخالص( خالفا لرغبات حكومة العراق وشع

 ومهما يكلفها ذلك االمر من ثمن باهض .

 

لقد استضاف صدام حسين المنظمة اثناء حربه مع ايران لتمكنها من اجراء 

توصيات الدكتاتور البائد من اعمال داخل المدن االيرانية وعبر االراضي 

العراقية وكذلك مساعته واشتراكها في الحرب عندها اصبح صدام حسين 

يد للمنظمة وحتى اليوم في العالم  فهو قد زودها المتبني الحكومي الوح

بمختلف التجهيزات ووضع الكثير من االمكانيات وعلى رأسها واهمها 

معسكر اشرف تحت تصرفها، ان دعوة قيادة المنظمة وقواتها الى العراق 

جاءت بناءا  على حاجة نظام صدام حسين اثناء حربه على ايران. ان ما 

اعمال قتل ودمار ضد الشعب العراقي والشعب قامت به منظمة خلق من 

االيراني وحتى ضد المنفصلين عنها ومعارضيها من داخلها كان نتيجة ما 

حصلت عليه من تلك االمكانيات التي زودها بها نظام صدام حسين، اآلن 



وقد انتهت الحرب وانتهى صدام ايضا فمن اجل اي شيء بقيت المنظمة في 

قاء فيه؟ اي ان السؤال االساسي: ما هي الفائدة العراق وهي تصر  على الب

 التي تجنيها المنظمة من العراق بدون صدام حسين واسناده لها؟

 

في مقاالت متعددة ومن مصادر مختلفة ذكرت اسبابا الصرار المنظمة على 

بقائها في العراق وفي معسكر اشرف ، في هذا المقال نود التطرق ألهم 

اال ما ندر لحد االن . صحيح ان حاجة المنظمة سبب والذي لم يشار اليه 

الى مكان معزول وبعيد يخدمها في السيطرة على عقول عناصرها حالها 

حال جميع الفرق االخرى في هذا الموضوع وصحيح ان المنظمة بحاجة 

الى قوات ومعسكر بالقرب من الحدود العراقية مع ايران وصحيح ان 

تدار المنظمة في اعالمها الموجه معسكر اشرف يمثل مظهرا  لقوة واق

للغربيين وجميع االسباب االخرى وحتى ما تطرحه قيادة المنظمة تحت 

ض  عنوان المخاطر االمنية ماهي سوى ذريعة ليس إال ، لكن من يعر 

ارواح ساكني اشرف للخطر هم قادة المنظمة انفسهم  كل ذلك صحيح لكن 

ان تتمسك بالبقاء في معسكر  هذه االسباب ليست بكافية لتجعل من المنظمة

 اشرف ال بل هناك سببا اساسيا اخرا!

 

عند سقوط نظام صدام حسين قبل خمس سنوات ونصف اخذت قيادة 

المنظمة بالبحث عن بديل لصدام حسين وبطبيعة الحال فان الدول المحتلة 

للعراق كانت اول بديل ، لذا ومن وجهة نظر المنظمة فان على امريكا 

لء الفراغ الذي تركه صدام  لذلك طرحت مريم رجوي حال  وبريطانيا م

بهذا الخصوص والذي لم يالقي استقباال على المستوى الدولي ولم يملء 

احدا  ذلك الفراغ مطلقا ، لقد طلبت مريم رجوي ولمرات عديدة من امريكا 

والغرب باخراج اسم منظمتها من قائمة المجموعات االرهابية والعمل على 

رضية المناسبة وتمكينهم من شن هجوم عسكري على ايران تهيئة اال

 وباسناد القوات االمريكية المتواجدة في العراق .

 



  

 

الحقيقة المسل مة هي ان االمل الوحيد لمنظمة خلق في هذه المرحلة هو 

عودة النظام البائد في العراق  واشعال فتيل حرب جديدة بين العراق وايران 

. 

 

ى المنظمة االمل بعودة النظام العراقي البائد وشنه الحرب الحقيقة هي ان لد

 مرة اخرى على ايران.

 

حاليا تسعى العناصر المرتبطة ببقايا صدام حسين بمجيء نظام شبيه للنظام 

البائد الستالم الحكم وان منظمة خلق على ارتباط بهذه التحركات وهي تبذل 

 نهم في العراق .قصارى جهودها من اسناد ودعم لتقوية ماموجود م

 

نعلم ان قيادة منظمة خلق كانت على صلة وثيقة مع صدام حسين ونظامه 

بشكل قد وصف مسعود رجوي صلته بصدام )في احدى مباحثاته حسب ما 

نشر بعد سقوط النظام العراقي البائد( بصلة الدم  التي هي ارفع واسمى من 

كتاتور صدام لم العقيدة ، اليوم وبعد خمس سنوات ونصف من اسقاط الد

 نسمع المنظمة تتفوه بكلمة واحدة في نقد هذا النظام . 

 

يظهر ان المنظمة التريد عراقا  امنا  والتريد استقرارا  للحكومة الحالية كما 

التريد نظاما  ديمقراطيا  حاكما  النه سوف لن يتصور لها مستقبال في العراق 

تفاظ بمعسكر اشرف عليها بعد ، لذا فعليها وفي آن واحد مع سعيها لالح

ايضا السعي من اجل احالل دكتاتور آخر من نوع صدام حسين الستالم 

السطلة في العراق لهذا لسبب نراها قد ذهبت تتبنى جميع المعارضين 

لحكومة السيد نوري المالكي والمتطرفين وبقايا النظام البائد ، وفي الوقت 



عسكر اشرف وتحت حماية القوات ذاته فان الحكومة العراقية تعلم جيدا ان م

االمريكية قد تبدل الى مكان امن لهذه الجماعات حاليا ، معسكر اشرف هو 

 آخر معقل لنظام صدام حسين اليزال قائما.

 

ان ماتريده المنظمة وقيادتها هو الرجوع الى الظروف السابقة يعني الى ما 

ت الحسنة القائمة قبل هجوم امريكا وبريطانيا على العراق لذا فان العالقا

على اساس االحترام المتبادل بين العراق وايران التصب وباي عنوان في 

مصلحة منظمة خلق ، السياسة العلينة التي تتبعها قيادة المنظمة حاليا هي 

العمل بالفتن من اجل تدهور العالقات فيما بين البلدين. ان الديمقراطية في 

ر يقطع امل المنظمة من العراق العراق وتعايشه السلمي مع دول الجوا

تماما ، لذا فان المنظمة تسعى وبدسائس على ارجاع الظروف السابقة 

 وتعمل على انعدام استقرار العراق الن االستقرار خالفا الهدافها .

 

لقد حولت المنظمة معسكر اشرف حاليا الى مالذ امن لمعارضي الحكومة 

ا تسعى لمنع استقرار حكومة العراقية وخصوصا اذناب النظام البائد كم

ديمقراطية في العراق الن الفتن واالرهاب في تضاد مع الديمقراطية 

واالستقرار ، المنظمة تتالئم مع زمرة صدام حسين واملها الوحيد عودة 

العناصر المرتبطة بالسلطة في العراق مرة اخرى لتعكر العالقات بين 

كة بين النظام العراقي المباد العراق وايران ، لقد كانت هناك مصالح مشتر

 ومسعود رجوي كما ان سياساتهما كانت متطابقة وعلى وفاق كامل .

 

المنظمة تصر  على بقائها في العراق لزعزعة االستقرار االمني فيه ولكي 

التدع من احالل الديمقراطية )ارهاب( هذا اوال  وان التدع الحكومة 

ها شرقا )دسائس وفتن( ثانيا  ، العراقية من اقامة عالقات حسنة مع جارت

المنظمة ومن اجل بقائها في العراق البد لها ان تقوم بالتحريك الطائفي حتى 

 يمكنها االصطياد في الماء العكر.



 

من وجهة نظر الحكومة العراقية فان لقطع االمل من عودة النظام البائد عن 

منظمة من انصاره )الذي يتحقق من خالل الغاء معسكر اشرف واخراج ال

 العراق( االثر البلغ في استقرار الوضع االمني في البلد.

 

ان بقايا النظام البائد ومسعود رجوي هم على تحالف استراتيجي بعيد لذا 

فان قوة وضعف اي منهما تتعلق بالجانب االخر وحاليا يمثل معسكر اشرف 

ميين من )مركز التقاء القوى المعارضة للحكومة العراقية( نقطة امل الصدا

 اجل الوصول الى السلطة مرة اخرى .

 

لقد اتخذ مجلس الوزراء العراقي وبذكاء في هذه السنة قرارا شجاعا )القرار 

( تضمن ستة فقرات تتعلق بمنظمة خلق. من الواضح جدا ان 216رقم 

الحكومة العراقية يساورها القلق من وجود المنظمة في العراق ومن 

ي تريد الغاء معسكر اشرف واخراج تحركات معسكر اشرف لذا فه

المنظمة من العراق لكي ينعم البلد باالمن واالستقرار مقابل ذلك فان منظمة 

خلق هي االخرى تسعى جاهدة للبقاء تحت حماية القوات االمريكية وباي 

ذريعة من اجل ان تكون لها يدا مبسوطة للتدخل في الشؤون الداخلية 

 للعراق . 

 

  

 

 

 

 



 

 و عراق خال من صدام حسين منظمة  خلق

 

  

 

------------------------------------------- 

 

  

 

 الفرات

 

 

 

 موفق الربيعي: ابلغنا منظمة خلق بالرحيل من العراق

 

  –م 22/12/2008

 

  

 



أبلغت الحکومة ُاعضاَء منظمة  خلق االرهابية في معسكر  اشرف قراَرها 

هم او بلد  بانهاء  وجود  المنظمة  واغالق  الم عسكر  وترحيل  ساكنيه  الى بالد 

 ثالث.

 

  

 

 

 

 

جاء ذلك على لسان  مستشار  االمن  القومي موفق الربيعي الذي زاَر  

معسكر اشرف بصحبة  وفد  من وزارات  الدفاع  والداخلية  والعدل 

والمهجرين والمهاجرين وحقوق  االنسان وجهاز  المخابرات  الى جانب  قادة  

ات  االمريكية. واكد الربيعي العضاء  منظمة  خلق إنَّ العراَق يَعدَ من القو

منظمتَهم ارهابية  لما ارتكبتهُ من جرائَم ضد العراقيين وطلب الربيعي من 

اعضاء  منظمة  خلق االرهابية التعهدَ بوقف  جميع  نشاطات هم وعالقات هم مع 

فةَ ذلك ستضعُهم امام الجهات  والشخصيات  العراقية مشيرا  الى أنَّ مخال

 مساءلة  القانون  العراقي 

 

  

 

  

 

  



 

 البينة الجديدة 

 

  

 

 م2008كانون االول/  /23( الثالثاء 725السنة الثالثة العدد )

 

  

 

 يوما... مهلة امام منظمة )مجاهدي خلق( لمغادرة العراق30

 

  

 

 بغداد / البينة الجديدة / سمير العراقي 

 

  

 

 

 

سمية مطلعة لـ )البينة الجديدة( ان الجهة الحكومية برئاسة اكدت معلومات ر

مستشار االمن القومي الدكتور موفق الربيعي اكتشفت خالل زيارتها الى 



معسكر اشرف في ديالى والذي تتخذ منه منظمة )مجاهدي خلق( المعارضة 

للنظام االيراني مقرا لها وجود شعارات وملصقات معادية للحكومة العراقية 

 . 

 

 

واضافت المعلومات ان الربيعي ابلغ المسؤولين عن معسكر اشرف 

( يوما او اللجوء الى دولة 30بوجوب مغادرة العراق خالل مهلة امدها )

اخرى .. وقال لهم بالحرف الواحد ان الحكومة منزعجة لوجود المنظمة 

على االرض العراقية وان عليها ايقاف اي نشاط سياسي او ثقافي او 

ضد اية دولة مجاورة للعراق وان المنظمة وافقت على المقترحات اجتماعي 

الحكومية العراقية ووعدت بمغادرة العراق خالل المهلة التي حددتها 

 الحكومة .

 

  

 

 جريدة الخطوة

 

                                     27العدد 

 

27/12/2008 

 

  

 



 خطوة باتجاه فرض القانون  

 

 

 

 اشرف نهائيا العراق يغلق معسكر

 

  

 

  

 

  

 

 المنهال 

 

 37العدد 

 

 م2008هـ  / كانون االول 1429ذو الحجة 

 

  

 

  



 

 منظمة خلق من المقاومة الى االرتزاق

 

  

 

  

 

 6الصفحة 

 

  

 

 خلق من المقاومة الى االرتزاق

 

  

 

  

 

  

 

 المنهال 

 



  38العدد   

 

 م2008هـ  / كانون االول 1429ذو الحجة 

 

    

 

 

 

 ف" مدينة عراقية؟هل "اشر

 

  

 

  

 

 4الصفحة 

 

  

 

 هل "اشرف" مدينة عراقية؟

 

  



 

  

 

 موسوعة النهرين

 

 

 

http://www.nahrain.com/  

 

  

 

 العامري: منظمة مجاهدي خلق إرهابية وبقائها في العراق يخالف الدستور

 

Published 1.1.2009, 22:13  

 

  

 

 نيوزماتيك/ بغداد

 



اع في البرلمان العراقي هادي العامري إن قال رئيس لجنة األمن والدف

منظمة مجاهدي خلق اإليرانية المعارضة منظمة "إرهابية" وبقائها على 

 األراضي العراقية يخالف الدستور.

 

وأوضح العامري في حديث لـ"نيوزماتيك"، مساء اليوم الخميس، أن 

"البرلمان العراقي كان واضحا في رفضه لوجود منظمة مجاهدي خلق 

يرانية على األراضي العراقي، بسبب مخالفة هذا التواجد لبنود الدستور اإل

العراقي الذي رفض تواجد جهات تقوم بإعمال معادية للدول المجاورة 

 للعراق".

 

وأضاف العامري، وهو رئيس منظمة بدر التابعة للمجلس اإلسالمي األعلى 

اقية نحو إبعاد الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم، أن "توجه الحكومة العر

منظمة مجاهدي خلق اإليرانية من األراضي العراقي يأتي في سياق 

السياسة الجديدة للعراق التي تركز على إقامة أفضل العالقات مع كافة 

 الدول اإلقليمية في المنطقة".

 

وأكد العامري أن "قرار الحكومة العراقية األخير بإبعاد منظمة مجاهدي 

ية هو استجابة للجهود التي بذلتها الكتل السياسية خلق من األراضي العراق

في البرلمان العراقي في إيجاد أجواء سياسية في العراق تجعله بعيدا عن 

 الصراعات اإلقليمية في المنطقة".

 

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقي علي الدباغ أكد في تصريحات 

اشرف في صحفية أن الحكومة العراقية تسلمت بشكل رسمي معسكر 

محافظة ديالى الذي تتخذه منظمة مجاهدي خلق اإليرانية المعارضة 

لطهران مقرا لها، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية أبلغت المنظمة 

 بضرورة التفكير بالرحيل من األراضي العراقية خالل الفترة المقبلة".



 

قوات واستبعد رئيس لجنة األمن والدفاع في البرلمان العراقي "تدخل ال

األمريكية لمنع الحكومة العراقية من أبعاد منظمة مجاهدي خلق من 

األراضي العراقية"، مشيرا إلى أن "تسلم معسكر اشرف من قبل الحكومة 

 العراقية هو متفق عليه بين بغداد وواشنطن".

 

وكانت الحكومة العراقية اتخذت في الثامن عشر من شهر حزيران الماضي 

ع التعامل مع منظمة مجاهدي خلق من قبل أية منظمة عدة قرارات منها "من

أو حزب أو مؤسسة أو أشخاص عراقيين أو أجانب داخل العراق، واعتبار 

من يتعامل معها مشموال  بأحكام قانون مكافحة اإلرهاب، وتتم إحالته إلى 

 القضاء".

 

وتتواجد حاليا في معسكر  1965يذكر أن منظمة مجاهدي خلق أنشئت عام 

كم  55الواقع قرب منطقة العظيم في محافظة ديالى، مركزها نحو أشرف 

شمال شرق بغداد، بحماية أمريكية. وهي موجودة داخل األراضي العراقية 

 .1980منذ بداية الحرب العراقية اإليرانية عام 

 

  

 

 العامري: منظمة مجاهدي خلق إرهابية وبقائها في العراق يخالف الدستور

 

  

 



   01/01عراق اآلنال -نيوزماتيك 

 

------------------------------------------- 

 

  

 

 اخبار معسكر اشرف 

 

 في قناة بي بي سي القسم العربي

 

  

 

  

 

  

 

م  2009كانون الثاني  2عرضت قناة بي بي سي القسم العربي يوم الجمعة 

 برنامجا ضم تقريرا عن تسلم الحكومة العراقية مسؤولية المنطقة الخضراء

ومعسكر اشرف )معسكر الخالص(اجاب فيه مدير مركز الدراسات العربية 

 على اسئلة حول مواقف ايران والعراق وامريكا.

 



  

 

تشترك وجهات نظر كل من ايران والعراق والواليات المتحدة االمريكية 

حيال منظمة خلق حيث يصنفونها ضمن المجموعات االرهابية، وها هو 

ومة العراقية التي وضعت امر الغائه في جدول معسكر اشرف قد سلم للحك

اعمالها ومن هنا فصاعدا فهي ستتعامل مع ساكنيه كافراد ولن تتعامل معهم 

 قانونيا باسم منظمة خلق.

 

  

 

ان ما تبقى من افراد في المقر السابق لمنظمة خلق فبامكانهم العودة الى 

طبعا بعد  بلدهم طوعا لمن من لم يشترك في اعمال عنف وارهاب هذا

موافقة الحكومة االيرانية التي ستدرس ملف كل فرد على حدة لبيان وضعه 

القانوني. كما يمكن الي منهم وخالل الفترة المتبقية االنتقال الى بلد ثالث 

 بعد استحصال موافقته.

 

  

 

 لمشاهدة الفلم اضغط الرابط:

 

  

 

http://www.saharngo.com/BBCArabic..ivr 



 

------------------------------------------- 

 

  

 

 القسم السابع من حوار مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطاني

 

  

 

العمليات الجارية بمثابة جهاد النفس والجهاد االكبر ال بل تفوق الشهادة 

 مكانة

 

  

 

 اسرة سحر: سالمنا وتحياتنا للسيدة بتول سلطاني

 

 ، اتمنى لكم يوما سعيدا السيدة بتول سلطاني: وعليكم السالم

 

اسرة سحر: لقد تحدثنا في القسم السابق عن محور بيان التناقضات في 

عالقات المنظمة الداخلية كما ذكرتي محور )صفرصفر( ضمن اشارتك 

 لمحاور العالقات الداخلية للمنظمة مع افرادها نرجوا توضيح ذلك.



 

اور التي تعمل المنظمة السيدة بتول سلطاني: كما ذكرت سابقا فان احد المح

عليها في عالقاتها مع االفراد هو محور )صفر صفر( ووفقا لهذا المحور 

يأتي االفراد وحسب تعبير المنظمة بتفريغ )ادالء( ما في داخلهم من نقد 

حتى يتمكنوا من االنتقال الى مدار اعلى لذلك يقولون على كل فرد ان يأتي 

كما عليه الحضور واالستماع الى اي وينقل ما لديه من نقد حول االخرين 

نقد يوجه اليه من قبل االخرين يطلق على هذه العملية بـ"صفرصفر" اي 

 توجيه النقد لالخرين واستماع  نقد االخرين اليه.

 

هناك موضوع اخر في عالقات المنظمة مع افرادها يسمى "العمليات 

م  وكانت 1995الجارية" بدأت المنظمة بهذا الموضوع الول مرة عام 

بصورة شفاهية حيث يأتي االفراد ويوجهون نقدهم لالخرين وجها لوجه 

لكنه وفيما بعد اصبح بصورة تحريرية اي يأتي الفرد ويكتب بما لديه من 

نقد كل حالة على انفراد ثم يبدأ بقراءة ما كتب امام االخرين هذه هي 

لنفس والجهاد العمليات الجارية التي قال فيها مسعود رجوي: انها جهاد ا

االكبر ثم وبصورة تدريجية قال: العمليات الجارية تفوق الشهادة مكانة 

بمعنى ان يأتي الفرد ويبدأ باالعتراف وسرد كل ما اقترفه من ذنوب 

واخطاء امام االخرين وعليه ان يتحمل وزر ذلك ، فمثال يحضر الفرد في 

يقول: اني قد رأيت  اجتماع العمليات الجارية وياخذ بقراءة ما كتبه لنفرض

شيئا ثمينا على طاولة مسؤولي فاخذته، او قد يقول: اني اليوم وعند رؤيتي 

لمسؤولتي كانت كثيرة الشبه الولئك الذين يقومون بتعذيب االخرين، او 

 12وحتى الساعة  8مثال يقول: كان من المقرر ان اعمل اليوم من الساعة 

فقط ثم ذهبت واخذت قسطا  9وحتى الساعة  8اال اني عملت من الساعة 

من الراحة، واثناء سرده لما كتبه من اعترافات يأخذ االخرين بتأنيبه 

واهانته بكلمات مثل احمق، عديم االحساس و... الخ وهذا التصرف من قبل 

االخرين هو عقوبة جرمه للهروب من المسؤولية الملقاة على عاتقه 

 وها بمسائل اخرى.ويقولون له هكذا تريد تحرير ايران ثم يربط



 

وبخصوص العمليات الجارية هناك محور يطلق عليه الغسل حيث يطبق 

على  جميع االفراد بمختلف درجاتهم التنظيمية دون استثناء فبالنسبة للنساء 

من اعضاء مجلس القيادة يكون بشكل آني ، اما بالنسبة لالخريات من 

وعيا ويطلق عليه الغسل النساء يكون يوميا اما بالنسبة للرجال فيكون اسب

االسبوعي ، في هذه االجتماعات االسبوعية يأتي الفرد ويقرأ الحاالت 

المرتبطة باالمور الجنسية، فان رأت المرأة وبصورة الارادية رجال 

وأخذت تذكر زوجها فما عليها اال كتابة ذلك وقراءته فورا دون تاخير هذا 

صطالحهم تصفر نفسها ، اما بالنسبة للنساء من اعضاء مجلس القيادة وبا

ان حصل ذلك عند النساء االخريات في المنظمة فتاتي اخر اليوم وتاخذ 

بقراءة ما كتبته، اما ان حصل عند الرجال فيحضر الرجل ويقرأ ما كتبه في 

اجتماع يعقد اسبوعيا ويطلق عليه غسل الجمعة ويقوم الجال من مسامير 

ة للرجال اما اجتماعات عموم المنظمة من عقد هذه االجتماعت بالنسب

النساء فتتولى احدى النساء من اعضاء مجلس القيادة بعقد االجتماع 

وبالنسبة العضاء مجلس القيادة فيعقد من قبل امرأة ذات درجة تنظيمية 

 اعلى مستوا من مجلس القيادة .

 

اما المقصود من لحظات خارج المنظمة فهي ان يأخذ الفرد بالتفكير بامور 

خارج المنظمة وعملها فقد تمر على المرء امورا هي في تعارض مع تكون 

قيم المنظمة فتسمى "حالة" فمثال لو اخذ يفكر بانه لو كان قد عمل العمل 

الفالني او قد يرى امرأة ويقول كم هي شبيهة بزوجته وهكذا فتسمى مثل 

هذه اللحظات بلحظات خارج المنظمة حيث اخذ يفكر كتفكير من هو في 

 جتمع العادي )اي ذهب تفكيره خارج المنظمة(.الم

 

احد المحاور االخرى في المراقبة والسيطرة ضمن عالقات المنظمة 

الداخلية مع افرادها هو محور التردد الثنائي للنساء ، سبق وان ذكرت في 

مقدمة حديثي ان هذا الموضوع قد كان بالنسبة لي معظلة ، بهذا الخصوص 



حفاظ عليكم نقول يجب ان يكون ترددكم بصورة قالوا: نحن ومن اجل ال

ثنائية غير ان الجميع يعلم ان هذا الكالم ال اساس له من الصحة بل ان 

قصدهم من ذلك هو ان يراقب البعض البعض االخر واليتمكن احدا من 

الهروب، كما انهم منعوا ممارسة الرياضة الفردية وهذا االمر اي التردد 

ى اعلى المراتب لكي يتمكنوا من مراقبة جميع الثنائي يشمل الجميع حت

االفراد وحسب قولهم بان عليهم ان ال يتركوا اية ثغرة )عدم االستثناء( 

يعني ان اسثني احدا كأن تستثنى مجكان بارسائي وهي المسؤول االول 

للمنظمة في المعسكر بان تتردد لوحدها فلن تبقى عندئذ قيمة لمقررات 

فذ هذا االمر من قبل االعضاء ذوي المراتب العليا المنظمة لذا يجب ان ين

 اوال حتى يمكنهم تطبيقه على االفراد ذوي المراتب العادية.       

 

------------------------------------------- 

 

  

 

 القسم السادس من حوار مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطاني

 

  

 

 ل يوم هو افضل بكثير ان تذمر اثنين من افراد المنظمة في ك

 

 من هروب احد افرادها في سنة

 



  

 

اسرة سحر: نكمل حوارنا مع السيدة بتول سلطاني حول موضوع التعامل 

الداخلي لمنظمة خلق مع افرادها ونود ان توضح لنا السيدة سلطاني ما هي 

عناوين السيطرة على االفراد والتحكم بهم داخل تشكيالت المنظمة وما هي 

 مل بهذا الخصوص؟  طرق الع

 

  

 

السيدة بتول سلطاني: من الصعوبة على المرء ان يدرك موضوع السيطرة 

على االفراد والتحكم بهم داخل التشكيالت إن لم يكن قد دخل المنظمة لكني 

وعلى اي حال ساشير الى بعض المفاهيم المحورية التي كنت اتعامل مع 

، صفر صفر)تصفير الفرد(، االفراد على اساسها وهي: بيان المتناقضات

النقد الذاتي ونقد االخرين، العمليات الجارية، لحظات خارج المنظمة، 

التردد الثنائي، العمل الجماعي، االتصال باالهل بانصات شخص ثالث، 

االلتقاء باالهل بوجود شخص ثالث، العمل الثنائي على االنترنيت، تحديد 

النوم باقل مايمكن، العمل )جهد وقت العمل، عدم اعطاء فرصة لالستراحة، 

بدني(، تقديس مجلس القيادة وااللتزام باوامرهم، ومسامير المنظمة 

 )عناصر ذوي قدرة فائقة بين الرجال(.

 

المحور االول بيان التناقضات حيث يعملون على تشجيع وترغيب الفرد 

بكشف ما يجول في داخله من افكار ورغبات تخالف رغباته وميوله، ما 

صود من التناقضات؟ انهم يلقنون االفراد عند دخولهم المنظمة وخالل المق

وجودهم فيها على شاخص )معيار( تلك المرحلة حيث ان لكل مرحلة 

معيارا معينا، نفترض ان معيار المرحلة هو الطالق فيلقن الفرد ويوجه 

على الطالق اي ان عليه التطليق وما عليه اال ان ياتي ويعترف تحريريا إن 



ر شيء في مخيلته من امور تخالف هذه الظاهرة القيمة في المنظمة، فعلى م

سبيل الفرض يقولون ان القيم هي االبتعاد عن النساء، إن حصل ما يخالف 

هذا  فمثال مرت لحظة كأن شاهد امراة في فلم واعجب بها او شاهد امراة 

الفرد  في تجمع للعراقيات في المعسكر وتذكر زوجته فهم يشجعون ويحبون

 الذي يأتي ويكتب بذلك لمسؤوليه بكل صراحة. 

 

ما على الفرد اال ان يعطي بما يخالف القيم في وقت قد ابلغوه بالسماح ببيان 

التناقضات مهما ترتب عليه من اثار هنا يقولون بـاي ثمن ، لماذا فتحوا باب 

خرين اي ثمن للفرد؟ من اجل ان يكون للفرد االستعداد لتحمل ما يقوله اال

من هراء حوله واهانته عند االعتراف امام الحاضرين وقد بذلت المنظمة 

الكثير من الجهد بخصوص هذا الموضوع،الجانب االيجابي في الموضوع 

هو انهم يقولون شعارنا الصدق والتضحية اي انه عليك ان تكون صادقا الى 

درجة بحيث تأتي وتعترف بلحظات ما مر بك من تعارض للقيم حسب 

جهة نظر المنظمة ومهما يترتب من جراء ذلك من متاعب المهم ان تكون و

 صادقا مع المنظمة. 

 

  

 

 اسرة سحر: لماذا يرغم االفراد في المنظمة على ذلك؟ 

 

  

 

السيدة بتول سلطاني: من اجل ان يكون االفراد في جميع اوقاتهم رهن 

ة يعد اصال مهما سيطرتهم وتحكمهم ، ان االحتفاظ بالفرد وبقائه في المنظم

وذا قيمة كبيرة لديهم، اذكر مثال اخرا كأن تأمل احدا وقال ياليتني كنت مع 



الناس )في المجتمع( ولي زوجة وحياتي العائلية وبيتي ، الشخص الذي 

يرى نفسه في المجتمع او يتمنى ان تكون له زوجة و.... ويأتي ويعترف 

ذا فستشدد الرقابة واعمال بذلك فان سينبه المسؤولين بانه يمثل خطرا ول

السيطرة عليه، والمنظمة حازمة باتخاذ اشد العقوبات بحق المسؤول الذي 

ال يعلم بوجود متذمر ضمن افراده وينحى عن مسؤوليته حتى ان مسعود 

رجوي قد ذكر في توجيهاته الى مجلس القيادة: "ان تذمر اثنين من افراد 

وب واحدا من افرادها في سنة" المنظمة في كل يوم هو افضل بكثير من هر

 نالحظ مدى اهمية الموضوع بالنسبة لهم. 

 

االن ما الفرق بين الهارب من المنظمة وبين من يأتي ويطلب ترك المنظمة 

؟ هناك فارق بين الحالتين ففي الهروب فان الفرد قد اخذ بتحمل من تلك 

الكثير من  التناقضات حتى ادت به الى الهروب وهذا الفرد سيكلف المنظمة

الناحية السياسية، النقطة االخرى وحسب اصطالح المنظمة ان هذا الفرد لم 

يحرق مستقبله فمن الممكن ان يستفاد منه من قبل اعداء المنظمة وبسبب 

هذه النقطتين فانه من المهم جدا للقيادة والمنظمة بان يأتي الفرد ويطلب 

وه تحت رقابة ترك المنظمة حيث سيتعامل معه باسلوب خاص ويضع

مشددة وتجرى عليه عملية غسل دماغه ويعرض لالذى حتى يأتي ويعلن 

ندمه ويتراجع عن طلبه بترك المنظمة وان لم تؤثر تلك االجراءات فهناك 

 مرحلة اخرى تسمى مرحلة احراق المستقبل.  

 

  

 

  

 

 اسرة سحر: ما معنى احراق المستقبل؟



 

  

 

بل يعني الزام الفرد باعطاء تعهدات السيدة بتول سلطاني: احراق المستق

تحريرية للمنظمة لالحتفاظ بها لتستخدمها عند الحاجة وهي تؤدي بشكل او 

باخر الى احراق مستقبل الفرد ، اتذكر احدى النساء ال اريد ذكر اسمها االن 

سجل لها لقاءا ذكرت فيه بانها تتكلم وهي باتم الصحة وسالمة العقل وقد 

الكثير من المساعدة غير ان حقيقة االمر انها قد خضعت قدمت لها المنظمة 

الشد الضغوط وقالوا لها انت تريدين ترك المنظمة لكي تعملي مع النظام ، 

تريدين الذهاب للعمل مع الحرس الثوري لتصبحي مصاصة للدماء، قالت: 

كال ، قالوا ان لم تبغي ذلك فعليك ان تفعلي شيئا بحيث ال يمكنهم االستفادة 

ك، قالت: انا جاهزة، قالوا: اذن فلتجري لقاءا مصورا، الم تقدم المنظمة من

لك المساعدة ، قالت: نعم قد ساعدتني المنظمة كثيرا، قالوا: االن وقد قدمت 

المنظمة لك الكثير من المساعدة اذن قولي بان المنظمة قد ساعدتك ثم 

ك المنظمة، ثم اشترطوا عليها تسجيل اللقاء وبخالف ذلك  اليسمح لها بتر

املوا عليها نص ما تقوله في اللقاء كأن تقول هي في تمام سالمة العقل وقد 

قدمت لها المنظمة الكثير من المساعدة وان المنظمة تكافح وتناضل من اجل 

حرية الشعب و..... الخ، وان تكلمت هذه المراة يوما ضد المنظمة فستعلن 

نتيجة تعرضها لضغوط الحكومة  )المنظمة( للناس ان كالم هذه المراة هو

االيرانية مما اضطرت لالدالء بهذا الكالم، وقبل اجراء اللقاء ولشدة خوفهم 

من المستقبل كانوا قد اخذوا منها تعهدا خطيا بعدم التكلم ضد المنظمة في 

حال الخروج منها، المسألة المهمة بالنسبة لهم ليس ما يريد الفرد فعله بل 

دث ضد المنظمة ام ال ، يعني انهم يريدون من الفرد المسألة هي هل سيتح

التزام الصمت وتحمل كل مايجري عليه من بالء دون ان يتحدث بشيء عن 

 المنظمة، هذا مايخص موضوع التناقضات.  

 

------------------------------------------- 



 

  

 

 راديوسوا

 

23/12/2008 

 

  

 

http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=177314

6&cid=5 

 

  

 

أعلن البيت األبيض االثنين أنه تلقى ضمانات من بغداد أنها لن تقدم على 

طرد عناصر حركة مجاهدي خلق المناهضة للنظام اإليراني من العراق 

 إلى بلد يتهددهم فيه خطر التنكيل، مستبعدا بذلك ترحيلهم إلى إيران.

 

 

ض بنجامين تشانغ إلى ضمانات خطيةمن وأشار المتحدث باسم البيت األبي

الحكومة العراقية تؤكد أن مجاهدي خلق المحتشدين في معسكر أشرف 

 شمال بغداد سيعاملون معاملة "إنسانية "لدى إغالق المعسكر.



 

 

فإغالق المعسكر هو بالتحديد ما قالت الحكومة العراقية األحد أنها تريد 

عضو من  3500ثلة بمصير فعله، مما يطرح المشكلة الشائكة المتم

المنظمة متجمعين في معسكر اشرف : إما بقاؤهم في العراق أو إرسالهم 

 إلى إيران أو إلى بلد آخر.

 

 

وأضاف تشانغ أن ما قالته الحكومة العراقية هو أن أيا منهم لن ينقل خالفا 

إلرادته إلى بلد يخشى أن يتعرض فيه للمالحقة بسبب معتقداته السياسية أو 

 ينية، أو إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب.الد

 

 

 ولم يوضح المتحدث ما إذا كان هذا االلتزام خطيا هو أيضا.

 

------------------------------------------- 

 

  

 

 قبل يومين من زيارة المالكي إليران

 

  



 

 العراق: بقاء مجاهدي خلق على أراضينا ليس واردا
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أبلغ العراق جماعة "مجاهدي خلق" اإليرانية المعارضة المتمركزة على 

أراضيه أنه عازم على إغالق معسكرها, وترحيل أفراده سواء إلى بلدهم 

 إيران أو إلى دولة ثالثة. 

 

  

 

وجاء اإلعالن قبل يومين من زيارة إلى إيران يقوم بها رئيس الوزراء 

 .2006لعراقي نوري المالكي, الرابعة له إلى هذا البلد منذ ا



 

  

 

وتال البيان زيارة قام بها أمس مستشار األمن القومي العراقي موفق 

من  3500الربيعي إلى معسكر األشرف في محافظة ديالى حيث يتمركز 

 الجماعة اإليرانية.

 

  

 

)أمن جماعة خلق( وقال البيان إن "الحكومة العراقية مسؤولية عن أمنهم 

وستواصل خططها القاضية بإغالق المعسكر وترحيل سكانه سواء إلى 

بلدهم أو إلى بلد ثالث", واعتبر بقاء أفراد المعسكر في العراق ليس خيارا 

 مطروحا بالنسبة إليهم.

 

  

 

وتحدثت حكومة العراق عن ترحيل غير قسري ألفراد المعسكر وحذرتهم 

نية أو غير قانونية ضد بلد مجاور سيكون "مسألة من أن القيام بأنشطة قانو

 خطيرة". 

 

  

 



عندما  -القائم منذ عشرين عاما–وفككت الواليات المتحدة معسكر األشرف 

, ودمرت ألفي دبابة وحامالت جنود مدرعة 2003غزت العراق في 

وأسلحة أخرى تملكها الجماعة التي كانت تحظى بدعم الرئيس العراقي 

 ين.الراحل صدام حس

 

  

 

 بلد لجوء

 

 

ولم تستطيع األمم المتحدة العثور على بلد ثالث يستقبل أفراد المعسكر 

الجئين بسبب خلفيتهم العسكرية, ودعت العراق إلى احترام حقوقهم, كما 

حثته منظمة العفو الدولية على اعتبارهم "أشخاصا يحظون بالحماية" كما 

ع تسليم أو ترحيل أشخاص التي تمن 1949تنص عليه اتفاقية جنيف لعام 

 يمكن أن يتعرضوا للتعذيب أو االضطهاد. 

 

  

 

وبعث أفراد المعسكر رسالة مفتوحة الشهر الماضي إلى الرئيس األميركي 

 جورج بوش يشرحون وضعهم.

 

  

 



وتطلب إيران من العراق تسليمها أفراد الجماعة المصنفة إرهابية أميركيا 

 وأوروبيا. 

 

  

 

يس إيران محمود أحمدي نجاد في بغداد في مارس/آذار وأبلغ المالكي رئ

الماضي أنه سيتخذ خطوات لضمان عدم استعمال األراضي العراقي من 

 "إرهابيي" القاعدة والجماعات اإليرانية المتمردة. 

 

  

 

حركة  إسالمية يسارية, وشاركت في  1965وتأسست "مجاهدي خلق" في 

سرعان ما دخلت في صراع مع قيادة , لكنها 1979اإلطاحة بنظام الشاه في 

 الثورة اإلسالمية . 

 

  

 

  

 

 الحكومة تبلغ )مجاهدي خلق( بأنها ستغلق معسكر أشرف

 

  



 

 أعلنت عزمها على إنهاء وجود المنظمة في األراضي العراقية

 

  

 

 

  

 

 الصباح  -بغداد 

 

 

ابلغت الحكومة منظمة )مجاهدي خلق( االيرانية بانها ستغلق معسكر  

رف و تعيد عناصرها الى ايران او اية دولة اخرى طواعية. وذكر بيان اش

للمركز الوطني لالعالم تلقت"الصباح" امس نسخة منه، ان "وفدا رفيع 

المستوى برئاسة مستشار االمن القومي الدكتور موفق الربيعي وممثلي 

وزارات الداخلية والدفاع والهجرة والمهجرين والعدل وحقوق االنسان 

ز المخابرات العراقي زار امس )معسكر اشرف( الذي تتمركز فيه وجها

منظمة مجاهدي خلق في محافظة ديالى". واوضح البيان انه جرى خالل 

الزيارة توضيح موقف الحكومة تجاه المنظمة والمتعلق بضرورة انهاء 

وجودها على االراضي العراقية، الفتا الى ان الوفد قدم التطمينات التي 

الحكومة واعلنتها الى المجتمع الدولي والواليات المتحدة  تعهدت بها

بالتعامل مع هذا الموضوع وفق القوانين العراقية والقيم االسالمية 

 واالعراف الدولية.

 



 

واكد البيان ان تعامل الحكومة مع سكان معسكر اشرف ليس كمجموعة او 

المؤقت في منظمة وانما كافراد وهذا التعامل سيستمر خالل مدة بقائهم 

 العراق

 

. 

وتم ابالغ سكان المعسكر ان الحكومة هي المسؤولة امنيا عن المعسكر، 

وانها )الحكومة( ماضية بتنفيذ خطط اغالق المعسكر وترحيل سكانه الى 

بلدهم او الى بلد ثالث دون قسر، وان البقاء في العراق ليس خيارا بالنسبة 

 لهم.

 

 

نه محظور عليهم ممارسة اي نشاط وشدد الوفد لساكني المعسكر على ا

سياسي او اعالمي او ثقافي او ديني او اجتماعي في العراق مع االحزاب 

او الشخصيات السياسية او العشائرية العراقية او غير العراقية او ارتكابهم 

الي عمل غير قانوني، كما انه محظور عليهم اي نشاط ضد اي بلد جار 

لقضائية.وقال البيان ان عملية تسليم واال فسوف يتعرضون للمالحقة ا

المعسكر من قوات التحالف الى قوات االمن العراقية قد بدأت، وان قوات 

 وزارتي الدفاع والداخلية هي المسؤولة حاليا عن امن المعسكر.

 

  

 

  

 



 وفد امني يبلغ ساكني (معسكر اشرف )ان البقاء بالعراق ليس خيارا لهم

 

  

 

 بغداد / وكاالت

 

 2008كانون األول  22ليوم  1718المؤتمر : العدد  جريدة

 

  

 

أبلغ وفد أمني عراقي، االحد، سكان معسكر اشرف، الذي تتخذ منه منظمة 

مجاهدي خلق المعارضة للحكومة االيرانية مقرا لها، انها ستعاملهم كإفراد 

وليس كمنظمة وانها هي المسؤولة امنيا عن المعسكر ولديها خطط الغالقه 

ل سكانه إلى بلدهم او إلى بلد ثالث وان البقاء في العراق ليس"خيارا وترحي

 " بالنسبة لهم.

 

 

وذكر بيان لمكتب مستشار االمن الوطني " وفدا رفيع المستوى برئاسة 

مستشار األمن القومي موفق الربيعي وممثلي وزارات الداخلية والدفاع 

الى جهاز  والهجرة والمهجرين والعدل وحقوق اإلنسان باالضافة

المخابرات العراقي زار معسكر اشرف امس االحد( .وقال البيان "تم التأكيد 

على ان تعامل الحكومة العراقية مع سكان معسكر اشرف ليس كمجموعة 

 او منظمة وإنما كإفراد وهذا التعامل سيستمر مدة بقائهم المؤقت في العراق.



ة العراقية هي المسؤولة واضاف البيان "تم إبالغ سكان المعسكر ان الحكوم

امنيا عن المعسكر وان الحكومة لديها الخطط إلغالق المعسكر وترحيل 

سكانه إلى بلدهم او إلى بلد ثالث بدون قسر وان البقاء في العراق ليس 

 خيارا بالنسبة لهم.

 

 

وتتخذ منظمة مجاهدي خلق اإليرانية، وهي منظمة معارضة للحكومة 

في محافظة ديالى )شرقي العاصمة بغداد(،  االيرانية، من معسكر أشرف

مقرا لها، منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث كان النظام السابق يتعاون 

 معها، إبان حربه مع إيران.

 

 

وتوفر القوات االمريكية المتواجدة في العراق، الحماية العضاء المنظمة 

 التي تعارض نظام الحكم في ايران.

 

 

بين خالل الزيارة " موقف الحكومة تجاه منظمة وذكر البيان ان الوفد 

 مجاهدي خلق المتعلق بإنهاء وجودها على األراضي العراقية.

 

 

واضاف "تم التذكير بالتطمينات التي قامت بها الحكومة العراقية وأعلنتها 

الى المجتمع الدولي والواليات المتحدة بالتعامل مع هذا الموضوع وفق 

 يم اإلسالمية واالعراف الدولية.القوانين العراقية والق



 

 

وقال البيان ان "عملية تسليم المعسكر من قوات التحالف الى قوات األمن 

العراقية بدأت وأصبحت قوات وزارتي الدفاع والداخلية هي المسؤولة عن 

امن المعسكر"، مضيفا " تم إبالغ ساكني المعسكر انه محظور عليهم 

أو ثقافي أو ديني أو اجتماعي في  ممارسة أي نشاط سياسي أو إعالمي

العراق مع االحزاب او الشخصيات السياسية او العشائرية العراقية أو غير 

العراقية أو ارتكابهم إلي عمل غير قانوني وإال سوف يتعرضون الى 

 المالحقة القضائية.

 

 

وقال البيان ان ساكني المعسكر ابلغوا" انه محظور عليهم إي نشاط إعالمي 

 سي أو غير ذلك موجهة ضد اي بلد جار.أو سيا

 

 

وطلب الوفد بحسب البيان، من ساكني المعسكر " ان يتعاونوا مع قوات 

األمن العراقية من اجل إتمام نقل المسؤولية ثم ترحيل ساكني المعسكر 

 وبعدها إغالقه بطريقة سهلة وبدون مشاكل.

 

 

له في االول من وكان الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية قال بيان 

ايلول/ سبتمبر الماضي إن"الحكومة العراقية تؤكد نيتها في فرض سيادتها 

الكاملة على منطقة معسكر أشرف في محافظة ديالى والذي يضم عناصر 

منظمة خلق اإليرانية"، و"ستتعامل )الحكومة( مع أفراد هذه المنظمة 



ول بها وأنها التنوي طرد تعامال  إنسانيا  وبما تفرضه القوانين الدولية المعم

 أفراد هذه المنظمة أو إخراجهم من العراق قسريا.

 

  

 

  

 

 'على مجاهدي خلق احترام وجودهم المؤقت في العراق'

 

 

 الربيعي: مجاهدو خلق ارهابيون وال مكان لهم في العراق

 

                                               

ان معسكر اشرف الى الخارج ويحظر العراق يؤكد على عزمه ترحيل سك

 عليهم اي نشاط يمس ايران. 

 

 

 

 ميدل ايست اونالين

 

 



أكد مكتب موفق الربيعي مستشار األمن القومي العراقي األحد على  –بغداد 

نية العراق ترحيل ساكني معسكر اشرف التابع لمنظمة مجاهدي خلق 

رض عليهم عدم االيرانية المعارضة من البالد وان وجودهم المؤقت يف

 القيام بأي نشاط سياسي او اعالمي يستهدف ايا من دول الجوار. 

 

وقال مكتب الربيعي في بيان انه "تم إبالغ سكان المعسكر ان الحكومة 

العراقية هي المسؤولة امنيا عن المعسكر وابلغوا ان الحكومة لديها الخطط 

الث بدون قسر وان إلغالق المعسكر وترحيل سكانه إلى بلدهم او إلى بلد ث

 البقاء في العراق ليس خيارا بالنسبة لهم". 

 

وجرى ابالغ سكان المعسكر من خالل زيارة وفد برئاسة الربيعي وممثلين 

عن وزارات الداخلية، الدفاع، الهجرة والمهجرين، العدل، حقوق اإلنسان، 

 جهاز المخابرات العراقي، حسب ما افاد البيان. 

 

ن الوفد ذك ر بـ"التطمينات التي قدمتها الحكومة العراقية وقال البيان ايضا ا

وأعلنتها الى المجتمع الدولي والواليات المتحدة بالتعامل مع هذا الموضوع 

 وفق القوانين العراقية والقيم اإلسالمية واالعراف الدولية" . 

 

واضاف البيان ان "الحكومة العراقية تتعامل مع سكان معسكر اشرف ليس 

ة او منظمة وإنما كأفراد وهذا التعامل سيستمر مدة بقائهم المؤقت كمجموع

 في العراق". 

 

وقد بدأت عملية تسليم المعسكر من قوات التحالف الى قوات األمن العراقية 

 وأصبحت وزارتا الدفاع والداخلية هما المسؤولتان عن امن المعسكر. 



 

عليهم ممارسة أي نشاط وتابع البيان "تم إبالغ ساكني المعسكر انه محظور 

سياسي أو إعالمي أو ثقافي أو ديني أو اجتماعي في العراق مع االحزاب 

او الشخصيات السياسية او العشائر العراقية أو غير العراقية أو ارتكابهم 

ألي عمل غير قانوني وإال سوف يتعرضون الى المالحقة القضائية وكذلك 

نشاط إعالمي أو سياسي أو غير تم إبالغ الساكنين انه محظور عليهم أي 

 ذلك موجهة ضد اي بلد جار". 

 

وشدد البيان "على موقف العراق من منظمة مجاهدي خلق اإليرانية 

 واعتبارها منظمة إرهابية ووجودها محظور وممنوع في العراق". 

 

وطلب الوفد من ساكني المعسكر ان "يتعاونوا مع قوات األمن العراقية من 

لمسؤولية ثم ترحيل ساكني المعسكر وبعدها إغالقه بطريقة اجل إتمام نقل ا

 سهلة وبدون مشاكل". 

 

  

 

  

 

 العراق يغلق ملف "مجاهدي خلق"

 

  

 



 2008ديسمبر  22االثنين 

 

  

 

أبلغت الحكومة العراقية، أمس، منظمة مجاهدي خلق اإليرانية المعارضة 

ان أو أي دولة بأنها ستغلق معسكرها في العراق وتعيد عناصرها إلى إير

 أخرى طواعية. 

 

 

وذكر بيان حكومي أن وفدا  برئاسة مستشار األمن القومي العراقي موفق 

الربيعي، وممثلي وزارات الداخلية والدفاع والهجرة والمهجرين والعدل 

وحقوق االنسان وجهاز المخابرات العراقي، زار أمس معسكر أشرف، 

 حافظة ديالى شرقي العراق. الذي تتمركز فيه منظمة مجاهدي خلق في م

 

 

وأوضح البيان أنه جرى خالل الزيارة توضيح موقف الحكومة العراقية 

 تجاه المنظمة والمتعلق بضرورة إنهاء وجودها على األراضي العراقية. 

 

  

 

------------------------------------------- 

 



  

 

 وكالة انباء فارس تلتقي بتول سلطاني في بغداد

 

  

 

 ابط النص االصلي باللغة الفارسية:ر

 

  

 

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8709230964 

 

  

 

  

 

التقت وكالة انباء فارس في بغداد السيدة بتول سلطاني العضو المنفصلة عن 

 مجلس قيادة منظمة خلق وندرج ادناه نص اللقاء الذي نشرته الوكالة:

 

مجلس قيادة منظمة خلق هربت منذ سنتين  بتول سلطاني العضو السابقة في

من تشكيالت زمرة مسعود رجوي وهي تقيم حاليا في العراق ، ومن خالل 



عدة لقاءات لها راحت تكشف عن الصورة الحقيقية لهذه المنظمة االرهابية 

المخوفة وهي تهدف من وراء ذلك اطالع المنظمات السياسية ومنظمات 

طالع حفنة الساسة الغربيون الذين راحوا حقوق االنسان الدولية وكذلك ا

يدعمون المنظمة وهم اليعلمون ان عملهم هذا سيؤدي بكارثة في قلب 

المنظمة الن روؤسائها سيعولون على هذا الدعم لالحتفاظ باالعضاء الذين 

 اصابهم اليأس من المنظمة.

 

وبذريعة القبض على محمدعلي جابرزادة انصاري )الذي كان تحت امرة 

اشهر( من قبل الشرطة الدولية في فلندا فقد اجرينا  9ل سلطاني لمدة بتو

 اللقاء الصحفي التالي معها والذي دام زهاء الساعة من الوقت:

 

 * جابرزادة منظ ر فكرة الكفاح المسلح للمنظمة ضد ايران 

 

في اشارة العتقال محمدعلي جابرزادة انصاري وهادي روشن روان )من 

خلق( من قبل الشرطة الدولية في العاصمة الفلندية  كبار مسؤولي منظمة

هلسنكي قالت سلطاني: "ان هذين الشخصين وحسب معرفتي هم من قدماء 

افراد المنظمة وطالئعها والمعتمدين في مهام المنظمة خارج العراق وهم 

من االوفياء والمخلصين للمنظمة ومحل ثقة شخص مسعود رجوي وهم من 

د عمل محمدعلي جابرزادة المعروف بـ)قاسم( خبراء عمل المنظمة وق

 تحت امرتي". 

 

واظهرت ان جابرزادة كان من منظ ري المنظمة فعندما اعلن الكفاح المسلح 

ضد الجمهورية االسالمية كان جابرزادة ممن اخذ بتنظير هذه السياسة 

 وتبرير مشروعتها لالعضاء.

 



قد اسندت اليه وفي معرض اشارتها الى مسؤولياته االخرى قالت: "ف

مسؤولية تحرير نشرة المجاهد الذي كان هو من مؤسسيها وتولى مسؤولية 

راديو المجاهد الذي كان يبث من كردستان العراق لفترة من الزمن، كما 

تقلد مناصب متعددة اخرى فعند تشكيل مجلس المقاومة الوطني كان احد 

ربين لمسعود اعضائه وكان مستشارا لمريم رجوي ومن المستشارين المق

رجوي ايضا ، اما هادي روشن روان فقد كان اكثر عمله في اجهزة 

 استخبارات المنظمة".

 

وفي توضيحها السباب ارسال تركيب من جابرزادة وروشن روان في 

مهمة قالت: "انا اعلم جيدا ما هي مهمتهم فهم قد ارسلوا من اجل التمهيد 

 واالعداد لزيارة مريم رجوي الى فلندا".

 

حول اهمية زيارة مريم رجوي الى فلندا حيث اولت اهمية لهذه التمهيدات و

اكدت:"في الوقت الحاضر هناك مايقارب الثالثة االف من اعضاء المنظمة 

اسرى في معسكر اشرف بالعراق وهم على علم تام بعدم صواب الخط 

الفكري والحركي للمنظمة كما وهناك افرادا يعدون ضمن من لهم ابهامات 

شكاالت على المنظمة ، فمثل هكذا زيارة تقوم بها مريم رجوي او وا

زيارات الشخصيات السياسية او زيارات اعضاء البرلمانات االوربية الى 

معسكر اشرف تكون ذريعة يستغلها مسؤولوا المنظمة الشعال بصيص امل 

في قلوب اعضائها على ان المنظمة الزالت ذات اهمية وهي مستمرة 

بذلك يشغلون قواتهم ، في الحقيقة مثل هذه الفعاليات هي بنشاطاتها و

 للمصرف الداخلي وتنظيم العناصر المحجوزة في المعسكر".

 

وحول تجاربها بهذا الخصوص من خالل تواجدها في المنظمة قالت: "ان 

لقاءات او زيارات مسؤولي المنظمة ماهي اال آماال جديدة ليرى االعضاء 

قيد الحياة ويقولون لهم ان المنظمة ستشطب من ان المنظمة التزال على 



قوائم المجموعات االرهابية بالقريب العاجل وستحرر اعتباراتها )المالية( 

المجمدة في الخارج وستعاود العمل بتنفيذ العمليات من جديد وهم بذلك 

 يسل ون قلوب االعضاء.

 

النشاط لقد كانت العمليات االرهابية للمنظمة تشعرهم بشكل او باخر ب

والحيوية ويأتي ما يقوم به المسؤولون من اعمال نفسية على االعضاء 

لتكملة ذلك اما االن فال يمكنهم تنفيذ العمليات بل وحتى ال يمتلكون السالح 

فقد غلب عليهم شعورا بالعبث وعدم الجدوى من البقاء في المنظمة، لذا 

ذه الزيارات راح المسؤولون يبذلون جهودهم باحياء المنظمة بمثل ه

 واللقاءات".

 

وحول عدم تمكن روؤساء المنظمة من اعطاء صورة واضحة لالعضاء 

قالت: "المنظمة حددت سنتين لسقوط الجمهورية االسالمية لكنه وليومنا هذا 

لم يتحقق ذلك الوعد لذا فانهم يواجهون صعوبات في االحتفاظ بقواتهم 

عهم ولفترات طويلة لغسل وتوجيههم للبقاء في المنظمة بالرغم من اخضا

الدماغ في المنظمة لكنه وبتحديد وحصر نشاطاتها اخذ افرادها بالترديد 

وعدم الجدوى من البقاء فيها ولذا فان لمثل هذه الزيارات االهمية القصوى 

لدى مسؤوليها من اجل االحتفاظ بعناصرها؛ فعلى سبيل المثال فقد احتفلت 

ر مريم رجوي الى ايطاليا واعتبرت تلك المنظمة ولمدة ثالثة ايام عند سف

 السفرة بمثابة نصر للمنظمة".

 

 * تبني الغرب للمنظمة بمثابة ارسال عناصرها العاديين الى الموت  

 

واضافت العضو السابقة في مجلس قيادة المنظمة: "في الحقيقة انا متعجبة 

 من بعض الشخصيات السياسية واالجتماعية في الدول الغربية واعضاء

البرلمانات االوربية لتعاونهم وفسحهم المجال للمنظمة الن اعمالهم هذه هي 



ظلما بحق اعضاء المنظمة حيث اطالة فترة اسارتهم في المنظمة ال اراديا 

وانا فرحة لدقة عمل وذكاء الشرطة الدولية في فلندا التي لم تفسح مجاال 

لى ما تبقى من اخرا يستغل كذريعة الستمرار تسلط مسؤولي منظمة خلق ع

 العناصر في معسكر اشرف".

 

واظهرت السيدة سلطاني بان مسؤولي المنظمة وكما حفزوا عناصرهم 

باحراق انفسهم في السابق عند اعتقال مريم رجوي في فرنسا فان سعيهم 

لالحتفاظ باالعضاء في معسكر اشرف يصب في السبب ذاته حيث عند 

رعا بشريا ليحتموا بهم ، فما تعرضهم لخطر حقيقي سيتخذون من اولئك د

على العناصر المتواجدة في معسكر اشرف اال اتخاذ احد الطريقين فاما ان 

يحرقوا انفسهم بصورة جماعية او ان ينتحروا سوية وليس هناك من مصير 

اخر يتصور لهم ، هذا يعني ان االوفياء للمنظمة سيقتلون االخرين من 

ا ال ادري باية لغة يجب القول لمحافل افراد المنظمة ثم ينهون انفسهم وان

حقوق االنسان وامثالهم الفهامهم ان الدفاع واالسناد الذي يقدم لمنظمة خلق 

ما هو اال الدفع باالعضاء من اسرى المنظمة في معسكر اشرف الى الموت 

 المحتم.

 

كما بينت انها كانت في قيادة المنظمة وهي كانت تعلمهم التدابير 

زم اتخاذها عند مواجهتهم لالزمات ولذا فهي تعلم جيدا واالجراءات الال

ماهي الخطوات التي يتخذها مسؤولوا المنظمة عند تعرضهم للخطر ، 

وافضل وسيلة لمنع حدوث اية كارثة هي ابعاد القادة عن جسم المنظمة كي 

 ال تؤدي عملية غسل االدمغة تأثيرها على االفراد.

 

  

 

 بط والمقررات جدا* جابرزادة شخص ملتزم بالضوا



 

  

 

وحول الفترة التي قضاها جابرزادة تحت امرة السيدة سلطاني قالت: "لقد 

اشهر ثم وبعد تغيير هيكلية المنظمة  9كان ضمن قوة تحت امرتي لمدة 

اتخذ وضعا اخرا ، لقد كان عمل جابرزادة اساسا في المهمات خارج 

مجرد حصولها على العراق وكانت المنظمة تستدعي موفدها في الخارج ب

اشارة تدل على ضعفه )حسب االصطالح االيدلوجي للمنظمة( وارجاعه 

الى معسكر اشرف باسرع وقت وادخاله في دورات خاصة الحيائه ورفع 

خطر انفصاله عن المنظمة او الهروب منها ولقد اشترك جابرزادة في 

 احدى هذه الدورات التي اشرفت عليها.

 

لة في المنظمة قالت: "لقد تعجبت لوجود جابرزادة واشارة لفترة عمله الطوي

ضمن قوة خضعت المرتي حيث عضويته في المنظمة منذ والدتي، التحقت 

م عندها كان جابرزادة احد 1987مع زوجي بالمنظمة في ربيع عام 

 االعضاء االساسيين فيها".

 

وحول سؤال: هل ابدى جابرزادة شكوى او اعتراضا لكونه تحت امرتك؟ 

ت قائلة: "احدى عالمات الذوبان الكامل لالعضاء في القرارات التي اجاب

تتخذها المنظمة والذي يجلب ثقة القيادة هو العمل بالفقرة "د" ، وحسب هذه 

الفقرة فان معيار وفاء الرجل للمنظمة يشخ ص بطالق زوجته التزاما منه 

 بمقررات المنظمة وقائدها يعني شخص مسعود رجوي وعليه ان يتقبل

 ايدلوجية المرأة ويطيع جميع النساء ويتخذهن قادة له.

 



في المنظمة ومنذ الثورة التي ادت الى قيادة النساء تقرر بالغاء امرة الرجال 

على اية امراة بل ان يخضع الرجال ذوي الخدمة الطويلة ويكونوا تحت 

 امرة النساء ذوات التجارب والخبرة الضئيلة )هيمنة النساء(".

 

ا في حديثها قالت: "ان جابرزادة وضمن هذا االطار كان تحت واستمرار

امرتي في الوقت الذي كانت خدمته وتجاربه وخبرته وتخصصه وعلمه 

يفوق خدمتي وتجاربي وخبرتي وتخصصي وعلمي بكثير  اال انه تقبل 

جميع ذلك  من اجل اثبات وفائه واخالصه للمنظمة وقيادتها وكان ملتزما 

 له ، وانا كنت اشرف عليه ضمن اطار تم تحديده مسبقا". بتنفيذ كل ما اقول

 

وحول ان بدى منه تصرف خاص خالل فترة امرة السيدة سلطاني عليه؛ 

قالت: "جابرزادة رجل ملتزم جدا مع المنظمة ان كان مع رجوي او معي 

 كمسؤوله المباشر ولم يظهر شيئا يخالف ذلك".

 

بالقول: "التزام الصمت وردت على سؤال؛ من اين تعلمين كل ذلك؟ 

الطويل في اوقات يعترض فيها الجميع ، االنزواء ، قضاء وقت طويل في 

ممارسة الرياضة الصعبة وغير ذلك يدل على ان الشخص لديه كالما كثيرا 

 لكنه يلتزم الصمت الثبات اخالصه للمنظمة".

 

وحول توقعها لمصير امثال جابرزادة قالت: "هؤالء وحتى وجودهم اسرى 

ضمن نطاق دائرة المنظمة هم انفسهم ال يعلمون ما الذي جرى عليهم ، 

يجب عليهم قضاء فترة من الزمن ليدركوا جو المحيط الخارجي ، العيش 

 بحرية ليعلموا ما الذي جرى عليهم".

 



واضافت تقول: "ان المنظمة لن تترك عناصرها لحالهم ولو للحظة واحدة ، 

انا لجاءتني ، فعند هروبي قالوا ان  وحتى االن ان علمت المنظمة اين

رجعتي سنبلغ زوجك بالمجيء وسناتي باوالدك لتعيشوا سوية على كل حال 

 انهم لم يتركوني لحالي.

 

في الوقت الحالي وباطالق سراح جابرزادة وروشن روان انا متاكدة من ان 

المنظمة تعمل على مراقبتهم والسيطرة عليهم ، ان لدى المنظمة مكاتب في 

جميع الدول االوربية تتواجد فيها النساء من اعضاء المنظمة وهناك احتماال 

بان يكون هذين الشخصين عند مسؤول منطقة فلندا وهم في حالة االحياء 

واعادة بنائهم ، ولقد تم ابالغهم باللجوء الىمقر المنظمة في فلندا بمجرد 

المور التي اطالق سراحهم وعليهم االعتراف عند مسؤولهم التنظيمي با

فكروا بها او االحالم التي شاهدوها في منامهم اثناء الفترة التي قضوها في 

 المعتقل".

 

  

 

 * المنظمة تمنع اتصالي بزوجي 

 

  

 

وردا على سؤال؛ هل ان زوجك اليزال اسيرا لدى المنظمة؛ اجابت: "نعم 

المنظمة ولالسف تمنع اي اتصال مع زوجي وفي مرة ذهبت برفقة اخيه 

القاته ولعدم تمكنهم من التذرع بشيء كأن اليريد التحدث معي اضطررنا لم

ساعات وبعد شجار بيننا وبينهم جيء به وكان يرافقه  8لالنتظار مايقارب 

 رجلين لمراقبته واال يتحدث معنا بحرية.



 

والني كنت عضوا فاني اعلم انه عند مجيء عائلة للقاء بمن يعنيها تتخذ 

دة في مكان اللقاء وتعمل على تلقين الفرد بكيفية المنظمة اجراءات مشد

 تصرفه وما يقوله اثناء اللقاء وكأنما قد جاء الد اعدائه للقاء به".

 

  

 

 * الزالت لم اتمكن من مزاولة حياتي الطبيعية

 

  

 

وحول سؤال؛ هل تمكنت وبعد سنتين من انفصالك عن المنظمة بمزاولة 

مكن بعد من االنفصال الكلي عن جو حياتك العادية؟ قالت: "كال، لم ات

المنظمة خصوصا في بداية االنفصال عن المنظمة حيث واجهت صعوبة 

بالغة النني كنت قد تعودت على ان يقوم شخصا معينا بحل مشاكلنا الفكرية 

 ، طعامنا جاهزا، اعمالنا اليومية مقضية وما علينا اال العمل االيدلوجي.

 

قد انفصلت عنها ، المنظمة تسلب هوية  كنت اشعر باني قطعة من سيارة

 )ذات( االفراد وتقتل غرائزهم وتحولهم الى االت لتجعلهم في خدمتها".

 

واجابت سلطاني على سؤال؛ هل خضعتي لعملية استئصال الرحم؟ بالقول: 

"كال ، النه بطبيعة شكل حياة االفراد في معسكر اشرف فانهم يتعرضون 

عرضهم للمشاكل المعنوية وعندما تراجع الى مشاكل جسمية عالوة على ت



بعض النساء في المنظمة الطبيب لتعرضها لمرض ما فياخذ الطبيب 

المعالج )كذبا عليها( بطرح موضوع استئصال الرحم كعالج لها وراح 

شخص مسعود رجوي بتشجيع وحث طبيب المعسكر من اجل اجراء ذلك 

الخارجي ليقطعن املهن والتسريع بقطع اخر امل الرتباط النساء بالعالم 

 بالمستقبل".

 

وفي ردها على سؤال بعنوانها المسؤول التنظيمي لجابرزادة الذي كانت 

بعهدته مسؤولية جزءا اساسيا من تنظيمات التشكيل؛ هل بواسطة هؤالء 

)روشن روان وانصاري( يمكننا الوصول الى التشكيالت ام بواسطة 

: "يجب علينا االنتباه الى نقطة المنظمة يمكننا الوصول الى هؤالء؛ قالت

مهمة اال وهي ال وجود للمنظمة بتاتا بل ان حديثنا حول فرقة رجعية بكل 

معنى الكلمة تدعي الديمقراطية، عند وصولنا للقين باننا نواجه فرقة عندها 

نفهم ان االفراد ما هم اال ادوات لعب او اناس آليين، ومن وجهة نظر 

ة )الترقية( ال تعتمد على فترة الخدمة والقدرة رجوي فان الدرجة التنطيمي

بل تعتمد على التصاق الفرد بالفرقة ، جابرزادة وروشن روان وفي مرحلة 

تمت ترقيتهم تنظيميا بناءا على تبعيتهم وطاعتهم العمياء لكن كلما يتقرب 

الفرد اكثر فاكثر الى مركز هذه الفرقة كلما اخذت االبهامات باالتضاح النه 

ف على سر انزواء رجوي وهناك سينتبه الى ما مدى عمق سيتعر

 خسارنه".     

 

وفي جوابها على هذا السؤال؛ هل كان ابتعادك عن المنطمة بناءا على هذا 

االساس ايضا؟ قالت: "بالتاكيد كلما تقربنا اليهم اكثر كلما ازدادت مسافة 

 قذفنا الى الخارج.    

 

------------------------------------------- 

 



  

 

 ميخائيل: ثالثة خيارات امام منظمة خلق االيرانية

 

  

 

  

 

  

 

 بغداد/المدى

 

 

اوضحت وزيرة حقوق االنسان وجدان ميخائيل ان هناك ثالثة خيارات 

مطروحة العضاء منظمة خلق فی العراق وهی العودة الى وطنهم ايران 

راق الى اوروبا ، او والعيش وسط عوائلهم بأمان واستقرار، او مغادرة الع

البقاء فی العراق بعد استحصال الموافقات القانونية القامتهم ، ليتمكنوا من 

 العيش مثل العراقيين.

 

 

واكدت وزيرة حقوق االنسان بحسب موقع )الجوار( انها توصلت الى اتفاق 

مع القوات االمريكية المسؤولة عن حماية معسكرالخالص )معسكر اشرف( 



اء منظمة خلق فی العراق ، حول امكانية مقابلة عوائل مقر تواجد اعض

بعض اعضاء منظمة خلق المغرر بهم من قبل قادة ومسؤولی المنظمة، مع 

ابنائهم وبشكل فردی وبحضور ممثلين من الجانب االمريكی ومنظمة 

الصليب االحمرالدولی وحقوق االنسان فی مقرالمعسكر، مشيرة الى ان 

انظار قادة ومسؤولی المنظمة الذين يرفضون مقابلة  اللقاء سيكون بعيدا  عن

اعضاء المنظمة بعوائلهم خوفا  من تركهم المنظمة ومعسكر اشرف والعودة 

 الى وطنهم وذويهم.

 

------------------------------------------- 

 

 االحتفال بيوم حقوق االنسان العالمي في بغداد 

 

  بحضور اعضاء منفصلين عن منظمة خلق

 

 وعوائل بعض المحتجزين في معسكر اشرف

 

  

 

 قسم االخبار

 

 مؤسسة اسرة سحر

 



 

 

  

 

ان اضاعة حقوق االنسان في العراق قد اتخذت عدة اوجه مختلفة ، احدها 

القمع الوحشي لالبرياء من الشعب العراقي على يد ما يطلقون على انفسهم 

الشعب العراقي  اليوم بـ"مجلس المقاومة الوطني" غافلين عن ان ضمير

 اليقظ ال ينسى مدى عمق الكارثة.

 

  

 

م في فندق 6/12/2008اقام المركز العراقي للتنمية االعالمية يوم السبت 

المنصور ميليا ببغداد احتفاال باليوم العالمي لحقوق اإلنسان تحت 

شعار:"منظمات المجتمع المدني في العراق تطالب منظمة خلق برفع 

الراغبين اللقاء بعوائلهم" ، الهدف من هذا التجمع الحصار عن افرادها 

الذي القى استقبال العراقيين بمختلف مستوياته من ممثلي البرلمان، اساتيذ 

جامعيين، ناشطين في مجال حقوق االنسان ومحللين في الشؤون السياسية 

والدولية هو توفير اجواء مناسبة تتمكن فيها عوائل المغرر بهم من اعضاء 

خلق من ايصال اصواتهم بالمطالبة بحقوق اوالدهم المضيعة منظمة 

ومناشدة مراكز حقوق االنسان والمسؤولين العراقيين في مساعدتها من اجل 

 اللقاء باوالدهم .

 

  

 



وضمن ادانتهم للجرائم التي ارتكبتها منظمة خلق بحق الشعب العراقي ابان 

رار الذي اتخذته حكومة صدام حسين فقد دعا الحاضرون الى تطبيق الق

 الحكومة العراقية بإخراج فرقة رجوي االرهابية من البالد.

 

السيد عدنان السراج مدير المركز العراقي للتنمية االعالمية ضمن كلمة 

القاها في االحتفال قال: ان وجود منظمة خلق االرهابية في االراضي 

ني مشيرا الى العراقية هو اساءة مباشرة لكرامة الشعبين العراقي وااليرا

 نماذج من جرائم المنظمة بهذا الخصوص .

 

 

 

كما اشار السيد عقيل الصفار وهو من السياسيين العراقيين الى سوابق 

منظمة خلق المشينة في تعاونها مع صدام حسين، وطالب المسؤولين 

 العراقيين بازاحة وصمة العار هذه وترحيلها من العراق. 

 

 

 

ل رابطة النجاة )مسؤول الرابطة فرع وتحدث السيد صمد نظري ممث

مازندران( عن عدم تحقق وعد المسؤولين العراقيين بخصوص اللقاء 

باوالدهم واحبتهم مبديا قلقه من ذلك واطلع الحاضرين على اسلوب تعامل 

العناصر المسؤولة في الفرقة في اهانتها للعوائل بالسب والشتم ومنعها من 

ثه ناشد المسؤولين العراقيين بتوفير االرضية اللقاء باوالدهم وفي ختام حدي

 المناسبة من اجل لقاء العوائل باوالدهم.

 



 

 

وفي ختام االحتفال تحدث السيد مصطفى محمدي الذي اختطفت فرقة 

رجوي الشريرة ابنته قبل بلوغها سن الرشد فتألم الحاضرون لذلك ، السيد 

ة خلق وبعد ان محمدي يقيم في كندا وقد قضى سنوات عديدة مع منظم

حدثت له تلك المشكلة ابتعد عن المنظمة، وتمكن من انقاذ زوجته وابنه 

)محمد( من هذه الفرقة، وباعتباره رب االسرة فهو مصمم على انقاذ ابنته 

)سمية( من اسرها في اشرف ايضا وعلى هذا االساس فقد جاء الى العراق 

القبض على ثالثة مرة الى االن وتمكن بجهوده ان يحصل على حكم ب 14

من مسؤولي االرهاب وهم )عباس داوري، صديقة حسيني ومجكان 

بارسائي(، لقد تأثر جميع الحضار واخذ البعض بالبكاء وطلب جميع 

 المراسلين القاء به على انفراد .

 

 

 

من الشخصيات التي حضرت هذا التجمع وكانت لهم كلمات فيه وابدوا 

 مواساتهم للعوائل:

 

 نان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية االعالمية_ الدكتور عد

 

 _ االستاذ اسد الفيلي مسؤول حقوق االنسان في تجمع الكرد الفيليين

 

 _ السيد كمال الساعدي عضو البرلمان العراقي



 

_ االستاذ صادق الموسوي رئيس المؤسسة العراقية لالعالم والعالقات 

 الدولية 

 

 في مجال حقوق االنسان_ السيدة ازهار هادي ناشطة 

 

 _ السيد على االوسي باحث ومحلل في الشؤون الساسية

 

 _ السيد عقيل الصفار شخصية سياسية 

 

 

 

  

 

حشد اعالمي كبير وجمع من الصحفيين  28كما استضاف االحتفال 

 واالعالميين من القنوات الفضائية الذين صوروا ونقلوا اخبار التجمع وهم:

 

 ئيةقناة العراقية الفضا

 

 قناة المســـارالفضائية

 



 قناة العــــالم الفضائية

 

 قناة افـــــاق الفضائية

 

 قناة الفـرات الفضائية

 

 قناة بــالدي الفضائية

 

 قناة االتجـاه الفضائية

 

 قناة الفرقـان الفضائية

 

 قناة الغديــر الفضائية

 

 قناة الوطــن الفضائية 

 

 قناة الفيحـاء الفضائية

 

 ـر الفضائيةقناة الكوث

 

 قناة البغدادية الفضائية 



 

 قناة السـالم الفضائية

 

 جريدة الصباح

 

 جريدة البينة

 

 جريدة البينة الجديدة

 

 جريدة الشرق االوسط

 

 جريدة الدستور

 

 جريدة الزمان

 

 جريدة الجريدة

 

 تموز 14جريدة 

 

 جريدة العدالة

 



 جريدة المدى

 

 جريدة الخطوة

 

 ومجلة الشبكة العراقية

 

  

 

التقرير الكامل لهذه المراسيم ومقاطع من افالم الخبر في تقارير اخرى 

 ستنزل في موقع سحر. 

 

------------------------------------------- 

 

  

 

 المركز االعالمي للتنمية العراقية يطالب بطرد منظمة خلق االرهابية

 

 

 

http://www.alalam.ir/newspage.asp?newsid=0531701200

81206201043 



 

في الذكرى الستين لليوم العالمي لحقوق االنسان، دعا المركز العراقي 

للتنمية االعالمية الى تطبيق القرار الذي اتخذته الحكومة العراقية بإخراج 

 منظمة خلق االرهابية من البالد.

 

واستنكر المركز في ملتقى عقده السبت بالعاصمة بغداد وشارك فيه عدد من 

السياسية والبرلمانية العراقية اضافة الى الناشطين في مجال  الشخصيات

حقوق االنسان، استنكر الجرائم التي ارتكبتها هذه الزمرة بحق الشعب 

 العراقي في عهد النظام البائد.

 

وقال عدنان السراج مدير المركز العراقي للتنمية االعالمية في تصريح 

خلق االرهابية في االراضي لقناة العالم االخبارية: ان وجود منظمة 

العراقية هو اساءة مباشرة لكرامة الشعبين العراقي وااليراني وذلك بسبب 

مشاركتها في انتهاك حقوق االنسان العراقي وااليراني وتعاونها مع 

 االجهزة القمعية للنظام البعثي البائد في العراق.

 

 

 

يين العراقيين، في من جانبه، قال عقيل عبد الكريم الصفار وهو من السياس

تصريح للعالم: كانت منظمة مجاهدي خلق االرهابية عونا للنظام الجائر 

البائد. ونحن كعراقيين كانت مطاليبنا دائما ازاحة هذه المنظمة االرهابية 

 وترحيلها من العراق. 

 

 



 

وناشدت عوائل ايرانية كانت حاضرة في الملتقى بعد عدم السماح لها 

محتجزين لدى هذه المنظمة التي منعت دخولها رغم بزيارة ابنائها ال

الموافقات الرسمية العراقية لها، ناشدت عبر نداء الى الحكومة العراقية في 

 مساعدتها كون قوات االحتالل ومنظمة خلق تمنعانها زيارة اسراها.

 

 

 

وقال نظيري الممثل عن منظمة "نجات" االيرانية في كلمة القاها في 

من ايران لزيارة معتقلينا داخل معسكر اشرف التابع لمنظمة الملتقى: جئنا 

خلق االرهابية لكنهم منعوا دخول هذه العوائل ونحن نطالب الحكومة 

 العراقية بايجاد حل لمشكلة هذه العوائل.

 

 

 

وقال قاسم الزم حمداني احد المواطنين االيرانيين من مدينة اهواز في 

ن ان يزوروا اوالدهم اال ان منظمة تصريح للعالم: اعضاء عائلتي يريدو

خلق واالميركان ال يسمحون لنا بذلك، مؤكدا ان هؤالء المعتقلين ليس لديهم 

 عاما. 25او  20اي اخبار عن عوائلهم منذ اكثر من 

 

 

 



يذكر ان منظمة خلق مصنفة عالميا وعراقيا ضمن المنظمات االرهابية 

ق وذلك لضلوعها في الكثير وتواجه اليوم قرارا عراقيا بطردها من العرا

 من الجرائم واالنتهاكات بحق العراقيين خالل فترة الحكم البعثي للعراق.

 

  

 

  

 

 " اللبنانيه: elnashraنقال عن الموقع"النشره 

 

  

 

 المركز االعالمي للتنمية العراقية يطالب بطرد منظمة "خلق" من البالد

 

 2008كانون األول  06

 

http://www.elnashra.com/news-1-237643.html 

 

دعا المركز العراقي للتنمية االعالمية في الذكرى الستين لليوم العالمي  

لحقوق االنسان، الى تطبيق القرار الذي اتخذته الحكومة العراقية بإخراج 

 منظمة "خلق" االرهابية من البالد.

 



دد من واستنكر المركز في ملتقى عقده اليوم بالعاصمة بغداد وشارك فيه ع

الشخصيات السياسية والبرلمانية العراقية اضافة الى الناشطين في مجال 

حقوق االنسان، الجرائم التي ارتكبتها هذه الزمرة بحق الشعب العراقي في 

 عهد النظام البائد.

 

واشار عدنان السراج مدير المركز العراقي للتنمية االعالمية لقناة "العالم " 

هذه منظمة في االراضي العراقية هو اساءة االخبارية الى "ان وجود 

مباشرة لكرامة الشعبين العراقي وااليراني وذلك بسبب مشاركتها في 

انتهاك حقوق االنسان العراقي وااليراني وتعاونها مع االجهزة القمعية 

 للنظام البعثي البائد في العراق".

 

------------------------------------------- 

 

  

 

قوق االنسان في العراق تلتقي عوائل بعض االسرى في منظمة وزيرة ح

 خلق

 

 

 قسم االخبار

 

 مؤسسة اسرة سحر

 



 بغداد

 

28/11/2008  

 

  

 

استقبلت السيدة وجدان ميخائيل وزيرة حقوق االنسان في العراق يوم 

( من افراد عوائل اعضاء منظمة 15بـمكتبها في بغداد ) 27/11/2008

دين في معسكر اشرف بالعراق ، وبعد الترحيب بهم خلق االيرانية المتواج

اخذت الوزيرة وبكل دقة االستماع الحاديث جميع االباء واالمهات واالخوة 

واالخوات المنكوبين الذين تحدثوا بدورهم عن حجم معاناتهم جراء فراق 

 احبتهم .

 

  

 

السيد صمد نظري ممثل رابطة النجاة الذي حضر اللقاء وضمن االشارة 

اربه الشخصية خالل السنوات التي قضاها في قبضة هذه الزمرة لتج

االرهابية وبين مخالبها فقد بي ن دور واهداف رابطة النجاة في ايران 

ومؤسسة اسرة سحر في العراق وقدم للسيدة الوزيرة نسخة من رسالة 

 العوائل التي وجهوهها لرئيس الحكومة العراقية .  

 

  

 



دي المقيم في كندا عن وضعه ووضع اوالده ثم تحدث السيد مصطفى محم

في المنظمة وفي معسكر اشرف موضحا كيفية انفصاله وعائلته عن 

المنظمة وخاطب السيدة الوزيرة قائال : التزال ابنته سمية محمدي رهينة 

فرقة رجوي ، مضيفا انه قد بذل الكثير من المساعي من اجل اطالق 

ء العراقي واستحصل على حكم سراحها وحتى انه قد التجأ الى القضا

من مسؤولي المنظمة بتهمة االختطاف وطالب بتنفيذ  3يقضي القبض على 

 هذه االحكام .

 

 

 

 وقد بينت العوائل طلباتهم بالشكل التالي:

 

 خصوصيات ومدة تواجد ابنائهم واحبتهم في معسكر اشرف .    -1

 

عواطفهم  غسل ادمغة ابنائهم في فرقة رجوي االرهابية )قتل    -2

ومشاعرهم خالل السنوات التي قضوها في المنظمة، عدم اطالعهم عما 

سنة  20يدور في العالم خارج محيطهم ، البعض منهم قد مر عليه اكثر من 

 وقد انقطع االتصال بذويه(.

 

اصابة ابنائهم باالمراض النفسية لما تعرضوا اليه من ضغوط معنوية     -3

 وجسدية من قبل فرقة رجوي .

 



انهم ومنذ سنوات بنتظرون وبفارغ الصبر رؤية ابنائهم لذا فقد طالبوا     -4

بتوفير االرضية المناسبة ليتمكن اعضاء منظمة خلق االسرى في معسكر 

 اشرف من االتصال بذويهم وبكل حرية .

 

طالبوا اللقاء بابنائهم خارج معسكر اشرف وبشكل فردي بعيدا عن     -5

وبحضور ممثلي منظمة الصليب االحمر وحقوق انظار قادة المنظمة 

 االنسان.

 

ونظرا لما يواجهه ابنائهم من تهديدات مستمرة )اغتيال( من قبل     -6

المنظمة لذا فقد طالبوا بنقل ابنائهم الى مكان خارج عن سيطرة قادة منظمة 

 خلق .

 

المنظمة تريد تقرير مصير ابنائهم في القريب فاخذت ترعبهم من      -7

 امور واهية جدا .

 

اكدوا على تنفيذ مقررات مجلس الوزراء العراقي بخصوص منظمة     -8

 خلق حتى يتمكن ابنائهم من التحرر .

 

منظمة خلق ومن اجل خلق اجواء الهدف منها انحراف الرأي العام     -9

راحت تبث الشائعات وتقول بان الحكومة العراقية ليست لديها االمكانية 

ر اشرف مما تعرض االفراد الى الخطر ، لكن الحقيقة ليس لحماية معسك

 سوى قيادة المنظمة من يعرض حياة االعضاء الى الخطر حاليا .

 

  



 

وراحت السيدة الوزيرة مواسية العوائل ومؤكدة على تفهمها الكامل 

لظروفهم ومشاعرهم وان الحكومة العراقية قد ادرجت بعض التدابير بهذا 

 مالها .الشأن ضمن جدول اع

 

  

 

 كما اضافت: 

 

ان اول عمل يجب القيام به هو اجراء مالقاة بين العوائل وابنائهم •       

 وبكل حرية .

 

توصلهم الى اتفاق مع القوات االمريكية بهذا الموضوع وسنعلمهم •       

 خالل االيام القادمة باسماء االفراد للقاء بعوائلهم .

 

الفراد في معسكر اشرف االتصال بالعالم بهذه الصورة يتمكن ا•        

 الخارجي. 

 

عندما تلتقي العوائل بابنائهم يجب طمأنتهم بانهم لن يواجهوا اية •       

 مشكلة في العراق وليس هناك اي قرار بارسالهم الى بلد اخر بالقوة .

 

 اثناء المالقاة سيحضر ممثلوا الصليب االحمر ايضا .•       



 

ث خيارات مطروحة العضاء منظمة خلق في العراق وهي هناك ثال•       

 : 

 

 العودة الى وطنهم ايران بعد اخذ موافقة الحكومة االيرانية .    -1

 

 مغادرة العراق الى دول اخرى بعد اخذ موافقتها .    -2

 

 البقاء في العراق بعد استحصال الموافقات القانونية القامتهم .    -3

 

  

 

وزيرة بانه لم يعد هناك معسكر باسم معسكر اشرف واشارت السيدة ال

وسيسلم بالقريب العاجل للجيش العراقي وعلى ساكنيه ان يقضوا حياتهم 

 بصورة مواطنين عاديين .

 

 

 

وفي ختام اللقاء خاطبت السيدة الوزيرة العوائل المنكوبة قائلة: " اني اعدكم 

ة حلول عيد االضحى بفرحتين االولى لقاء ابنائكم واحبتكم والثانية فرح

 المبارك ."

 



  

 

واخذت العوائل بعد سماعهم هذا الحديث بالبكاء فرحا وتقدموا بجزيل 

شكرهم للسيدة وجدان ميخائيل وزيرة حقوق االنسان في العراق والتقطوا 

 صورة تذكارية معها بالمناسبة .

 

  

 

رسالة عوائل بعض من االعضاء المغرر بهم في معسكر اشرف الى رئيس 

 حكومة جمهورية العراق

 

  

 

  

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

  

 

  

 



 سعادة السيد نوري المالكي المحترم  / رئيس وزراء جمهورية العراق 

 

  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

  

 

نحن الموقعون ادناه اعضاء من عوائل بعض المغرر بهم من قبل منظمة 

ى العقل والجسم رهائنا لدى المنظمة مجاهدي خلق االرهابية وهم االن اسر

، لم تسمح المنظمة لنا اللقاء بحرية مع ابنائنا مطلقا الن مسعود ومريم 

رجوي يعدون البيت واالهل بؤرة فساد ، معتقدين كلما كثر ارتباط االفراد 

بذويهم كلما زادوا بعدا عن المنظمة ، وبسقوط صدام اعتقدنا ان ابنائنا 

ررون لكنه وبمكر المنظمة لم تتحقق امالنا، تمكنت سينالون حريتهم ويتح

بعض العوائل من الوصول الى مكان تواجدهم في معسكر اشرف لكنه لم 

 يسمح لهم اللقاء باعزتهم على انفراد .

 

  

 

المؤرخ في  27واشارة لقرار مجلس الوزراء العراقي الموقر في اجتماعه 

الجماعة وضمن م المتضمن تعيين وضعية اعضاء هذه  17/6/2008

شكرنا وتقديرنا لكم ولحكومتكم التخاذكم هذا القرار االنساني وبناءا الستالم 

القوات العراقية المسؤولية من القوات االجنبية نرجوا موافقتكم على لقائنا 

 بابنائنا خارج معسكر الخالص وعلى انفراد دون حضور اعضاء المنظمة .



 

  

 

 نسأل هللا التوفيق والسالمة لكم 

 

  

 

  

 

. شعبان 7. ناصرتالوتي قصاب علی سرائي                              1

 شعبان پور  

 

  

 

. حسين 8. نصرت هاجرامدادي ماسوله                                   2

 شعبان پور

 

  

 

. زهرا رجبي 9. غالم رضا نوري                                                3

 ني شهرستا



 

  

 

. شيردل 10. فاطمة جعفري                                                   4

 احمديان چاشمي 

 

  

 

. سيد محمد 11. مرتضی درخشان مهر                                          5

 يعقوبي

 

  

 

حوريه  .12. زهرا بزرگمهر                                                   6

 شعباني

 

  

 

  

 

 نسخة منه الى:



 

  

 

 _ السيد جالل طالباني المحترم / رئيس جمهورية العراق

 

 _ السيد هوشيار زيباري المحترم / وزير خارجية جمهورية العراق 

 

_ السيدة وجدان ميخائيل المحترمة / وزيرة حقوق االنسان جمهورية 

 العراق

 

 المم المتحدة في بغداد _ السيد دي ميستورا المحترم / ممثل ا

 

 _ المعنيين بحقوق االنسان في العراق

 

 _ وسائل االعالم 

 

  

 

  

 

                    1706اجريدة المؤتمر : الصفحة الرئيسية العدد 



 

           2008تشرين الثانی  30االحد 

 

 

 

وزيرة حقوق االنسان تلتقي عددا من عوائل بعض االعضاء المغرر بهم 

 مة خلق االيرانيةفي منظ

 

 المؤتمر –بغداد 

 

2008-11-30 

 

اكدت وزيرة حقوق االنسان انها توصلت الى اتفاق مع القوات االمريكية 

المسؤولة عن حماية معسكرالخالص ) معسكر اشرف ( مقر تواجد اعضاء 

منظمة خلق االيرانية في العراق ، حول امكانية مقابلة عوائل بعض اعضاء 

ق المغرر بهم من قبل قادة ومسؤولين المنظمة ، مع منظمة مجاهدين خل

ابنائهم وبشكل فردي وبحضورممثلين من الجانب االمريكي ومنظمة 

الصليب االحمرالدولي وحقوق االنسان في مقرالمعسكر، مشيرة الى ان 

اللقاء سيكون بعيدا  عن انظار قادة ومسؤولي المنظمة الذين يرفضون مقابلة 

لهم خوفا  من تركهم المنظمة ومعسكر اشرف والعودة اعضاء المنظمة بعوائ

 الى وطنهم وذويهم

 

  



 

جاء ذلك خالل لقاء السيدة وجدان ميخائيل وزيرة حقوق االنسان في بغداد 

عددا  من العوائل االيرانية لبعض اعضاء منظمة مجاهدين خلق االيرانية 

ائهم في معسكر المغرربهم ، الذين جاءوا من ايران الى العراق لمقابلة ابن

اشرف بعد مرورسنوات طويلة من الفراق والغربة ، حيث كان ابناؤهم 

 اسرى العقل والجسم رهائن في المنظمة

 

  

 

واوضحت ميخائيل ان هناك ثالث خيارات مطروحة العضاء منظمة 

مجاهدين خلق في العراق وهي العودة الى وطنهم ايران والعيش وسط 

مغادرة العراق الى اوربا ، او البقاء في العراق عوائلهم بأمان واستقرار، او 

 بعد استحصال الموافقات القانونية القامتهم ، ليتمكنوا العيش مثل العراقيين

 

  

 

من جهتهم عبرت العوائل االيرانية عن امتنانهم وشكرهم لوزيرة حقوق 

االنسان الستضافتها وحديثها معهم ، حيث تحدثت كل عائلة عن حجم 

اللم الذي يواجهونه االن وطوال السنين الماضية نتيجة فراق المعاناة وا

ابنائهم حين كانوا وما يزالون اسرى الفكر وااليدولوجية المظلمة ، مؤكدين 

ان قادة ومسؤولي المنظمة وعلى رأسهم مسعود ومريم رجوي يعتبرون 

االسرة والمجتمع بؤرة فساد ، معتقدين ان ارتباط اعضاء المنظمة بعوائلهم 

 ذويهم سيمنعهم من االرتباط بمنظمة خلق و االبتعاد منهاو

 



  

 

من جهته اكد السيد نظري ممثل منظمة )نجات( االيرانية المختصة في 

شؤون عوائل االعضاء المغرربهم في منظمة خلق االرهابية اثناء لقائه 

بوزيرة حقوق االنسان ان هدف منظمة ) نجات( تحريرارواح واجساد 

الذي هم اسرى العقل والفكرالشوفيني المظلم ، ومساعدة اعضاء المنظمة 

عوائلهم للنيل من سياسة المنظمة وقادتها ، حيث السيطرة والتحكم على 

عقول ابنائهم من خالل غسل االدمغة باالفكارالهدامة للمجتمع واالنسانية ، 

مشيرا  الى انه كان ولسنوات طويلة من احد االعضاء البارزين في المنظمة 

 ن المقربين لزعيمها مسعود رجويوم

 

  

 

وفي ختام اللقاء اوعدت السيدة وجدان ميخائيل وزيرة حقوق االنسان 

ضيوفها العوائل بانها ستفاجئهم بفرحتين اثناء وجودهم في العراق ، االولى 

لقاء ابنائهم واحبتهم في معسكر اشرف وباسرع وقت والثانية تقديمها 

 عيد االضحى المبارك. التهاني السعيدة لهم بمناسبة

 

  

 

  

 

  



 

 

 

 خيارات 3وزيرة حقوق االنسان: أمام منظمة خلق االيرانية 

 

2008-11-30 14:45      

 

الجوار: اوضحت وزيرة حقوق االنسانان وجدان ميخائيل ان هناک ثالث 

خيارات مطروحة العضاء منظمة مجاهدين خلق فی العراق وهی العودة 

وسط عوائلهم بأمان واستقرار، او مغادرة العراق الى وطنهم ايران والعيش 

الى اوربا ، او البقاء فی العراق بعد استحصال الموافقات القانونية القامتهم 

 ، ليتمکنوا العيش مثل العراقيين 

 

اکدت وزيرة حقوق االنسان انها توصلت الى اتفاق مع القوات االمريکية 

رف ( مقر تواجد اعضاء المسؤولة عن حماية معسکرالخالص ) معسکر اش

منظمة خلق االرهابية فی العراق ، حول امکانية مقابلة عوائل بعض 

اعضاء منظمة مجاهدين خلق المغرر بهم من قبل قادة ومسؤولين المنظمة 

، مع ابنائهم وبشکل فردی وبحضور ممثلين من الجانب االمريکی ومنظمة 

ر، مشيرة الى ان الصليب االحمرالدولی وحقوق االنسان فی مقرالمعسک

اللقاء سيکون بعيدا  عن انظار قادة ومسؤولی المنظمة الذين يرفضون 

مقابلة اعضاء المنظمة بعوائلهم خوفا  من ترکهم المنظمة ومعسکر اشرف 

 والعودة الى وطنهم وذويهم

 



جاء ذلک خالل لقاء السيدة وجدان ميخائيل وزيرة حقوق االنسان فی بغداد 

يرانية لبعض اعضاء منظمة مجاهدين خلق االيرانية عددا  من العوائل اال

المغرربهم ، الذين جاءوا من ايران الى العراق لمقابلة ابنائهم فی معسکر 

اشرف بعد مرورسنوات طويلة من الفراق والغربة ، حيث کان ابناؤهم 

 اسرى العقل والجسم رهائن فی المنظمة

 

وشکرها لوزيرة حقوق  من جهتها عبرت العوائل االيرانية عن امتنانها

االنسان الستضافتها وحديثها معهم ، حيث تحدثت کل عائلة عن حجم 

المعاناة وااللم الذی يواجهونه االن وطوال السنين الماضية نتيجة فراق 

ابنائهم حين کانوا وما يزالون اسرى الفکر وااليدولوجية المظلمة ، مؤکدين 

د ومريم رجوی يعتبرون ان قادة ومسؤولی المنظمة وعلى رأسهم مسعو

االسرة والمجتمع بؤرة فساد ، معتقدين ان ارتباط اعضاء المنظمة بعوائلهم 

 وذويهم سيمنعهم من االرتباط بمنظمة خلق و االبتعاد عنها

 

من جهته اکد السيد نظری ممثل منظمة )نجات( االيرانية المختصة فی 

ية اثناء لقائه شؤون عوائل االعضاء المغرربهم فی منظمة خلق االرهاب

بوزيرة حقوق االنسان ان هدف منظمة ) نجات( تحريرارواح واجساد 

اعضاء المنظمة الذی هم اسرى العقل والفکرالشوفينی المظلم ، ومساعدة 

عوائلهم للنيل من سياسة المنظمة وقادتها ، حيث السيطرة والتحکم على 

جتمع واالنسانية ، عقول ابنائهم من خالل غسل االدمغة باالفکارالهدامة للم

مشيرا  الى انه کان ولسنوات طويلة من احد االعضاء البارزين فی المنظمة 

 ومن المقربين لزعيمها مسعود رجوی.

 

وفی ختام اللقاء وعدت السيدة وجدان ميخائيل وزيرة حقوق االنسان 

ضيوفها العوائل بانها ستفاجئهم بفرحتين اثناء وجودهم فی العراق ، االولى 



ابنائهم واحبتهم فی معسکر اشرف وباسرع وقت والثانية تقديمها لقاء 

 التهانی السعيدة لهم بمناسبة عيد االضحى المبارک.

 

 متى يحاكم مجرمي منظمة خلق اإلرهابية؟ 
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 . الطائفة التدميرية منظمة خلق ..

 

 د . علي الياسري 

 

  

 

تعد منظمة خلق )طائفة رجوي االرهابية( ووفقا لتعاريف علم االجتماع 

( قد وصلت اوج بلوغها Destructive Cultالحديثة بانها طائفة تدميرية )

ممتلكة جميع خصوصيات الطائفية التي تتميز بها سائر الطوائف االخرى . 

ي طرق عملها داخليا وخارجيا تخضع لقوانين مشتركة ان جميع الطوائف ف

 واحدة رغم كثرة اختالف العقائد ظاهريا . 

 

  



 

لكل طائفة ثالثة اركان اساسية يمكن بواسطتها التميز بين الطائفة عن اي 

 تشكيل آخر وحتى عن المؤسسات غير الديمقراطية : 

 

 

ميع الشؤون الحياتية . يكون الرئيس فيها ذا هيبة ، مستبد ، متسلط على ج1

)طريقة عيش ، اموال ، عرض وحتى افكار( جميع اتباعه وبذلك تكون 

 مكانته مكانة الرب وال يكون مسؤوال عن شيء امام اتباعه . 

 

 

. الهيكل التنظيمي للطائفة هرمي الشكل استبدادي يكون الشخص فيه 2

ادنى منه بمكانة الرئيس في موقعه ويكون مسؤوال عن االشخاص الذين هم 

في هذا الشكل الهرمي ، يخضع االفراد في جميع اعمالهم اليومية وحتى في 

ادق خصوصيات حياتهم الشخصية الى المسؤول والتشكيل ، فال يمكن 

 تصور ان يتنفس شخصا من التشكل خارجه دون وجود المسؤول . 

 

 

الفراد . تحت عنوان العقائد تستخدم التقنيات النفسية للسيطرة على اذهان ا3

، تجدر االشارة الى ان االعتقادات الفلسفية او المذهبية وحتى السياسية 

للطائفة تكون غير مهمة بل تكون ذريعة بحتة تتخذها الطائفة لعملها ، ان 

كل ما يجعل االفراد اكثر التصاقا وطاعة للطائفة هي طرق غسيل الدماغ 

 النفسية . 

 

 



طرة الذهنية في الطائفة فالبد من من اجل ممارسة التقنيات النفسية للسي

توفر بعض المستلزمات وعلى رأس واهم تلك المستلزمات هو توفير مكان 

بعيد ومعزول عن العالم الخارجي الن الطائفة بحاجة ماسة لعزل االفراد 

عن حياتهم الواقعية وخصوصا عن االسرة واالصدقاء وحتى عن ماضيهم 

 راد . كي ياخذ غسيل الدماغ تاثيره في االف

 

 

ان معسكر اشرف في العراق كان مكانا جيدا لمنظمة خلق خالل العقدين 

الماضيين كما ان مقرها في باريس )اور سورواز( وسائر بيوتها االمنة في 

 اوربا وامريكا تؤدي نفس الدور لهذه الطائفة. 

 

 

تدعي منظمة خلق ان معسكر اشرف هو خصوصية المنظمة الستراتيجية 

لح( الذي قام على ركائز جيش التحرير الوطني ، هذا الكالم )الكفاح المس

صحيحا لكن االولى القول ان معسكر اشرف هو خصوصية المنظمة 

 االيدلوجية )تلك الطرق النفسية( . 

 

 

 فوائد خصوصية معسكر اشرف لمنظمة خلق: 

 

 

. من الناحية االيدلوجية والتنظيمية او ممارسة تلك الطرق النفسية من 1

السيطرة على اذهان االفراد فيعتبر مكانا جيدا حيث قطع ارتباط اجل 



االفراد فيه مع العالم الخارجي تماما وال يمكن الحصول بسهولة على مكان 

 مماثل له في اية بقعة من انحاء العالم . 

 

 

. من الناحية الستراتيجية وعلى كل حال وبعنوان جيش وقوة عسكرية 2

ثة اركان اساسية يعني المقر، الحدود والسالح فانهم يحظون بركنين من ثال

وانهم يرون انهم سيحصلون على السالح ايضا مستقبال ، المتواجدون في 

 المعسكر يأملون تحقق ذلك . 

 

 

. من الناحية السياسية واالعالمية فان معسكر اشرف يعد مظهرا لقوة 3

يرهم والساسة المنظمة وله تاثيراته الخاصة على مؤيديهم من االيرانيين وغ

ل عليه المنظمة في عملها  الغربيين ، في الواقع يعتبر المعسكر اساسا تعو 

 الدبلوماسي والتجنيد في الغرب . 

 

 

لذا فلالحتفاظ والسيطرة على افراد المنظمة فان معسكر اشرف يعد افضل 

مكان برأي المنظمة النه في العراق وعلى مقربة من الحدود ولالبقاء على 

مهما كان صغيرا ومن اجل عرض قوة المنظمة في النشاطات  بنية جيش

 السياسية واالعالمية فهو يتمتع بميزة خاصة . 

 

 

في الوقت الحاضر ال تشكل منظمة خلق لوحدها اي خطر على الجمهورية 

االسالمية من الناحية االمنية ، اما عند تمكنها من العثور على بديل يخلف 



عندها ستتحول الى خطر امنيا ، هنا  صدام حسين بعنوان دعم خارجي

نشير الى ان هذا الخطر سيبقى ضمن حدود االعمال المعلوماتية او 

االرهابية وان شعار منظمة خلق باسقاط النظام لم يعد موضوعا للبحث 

 وتحت ظل اي ظرف . 

 

 

 

لذا فان معسكر اشرف من داخله يصلح لالحتفاظ والسيطرة على االفراد 

 للعمل السياسي واالعالمي .  ومن الخارج يصلح

 

 

 ولكن ما الذي سيحدث فيما لو الغي هذا المعسكر والي سبب ؟ 

 

 

)ساكني المعسكر( في  3400ابتداءا يجب الحصول على مكان يتسع لـ 

وقت يسعى الغربيون بترحيل هؤالء االفراد باتجاه ايران وبالتاكيد انهم اي 

د )الذين هم نتاج طائفة ارهابية( في الغربيون ال يتقبلون تواجد هؤالء االفرا

بلدانهم ، لكن وصول هؤالء وباية اعداد الى البلدان الغربية سوف لن يؤدي 

دوره السابق للمنظمة وان التصاقهم باالصالحات االيدلوجية سيكون ضعيفا 

، فكثير منهم وبعد ارتباطهم بالعالم الخارجي واطالعهم على الطرق 

هم سوف تظهر عليهم حالة التعارض مع المنظمة النفسية التي استخدمت مع

وعندها سيبدأون بفضح المنظمة ) وهو مصير جميع الطوائف تاريخيا 

 حيث يكون المنفصلين عنها سببا في انهدام الطائفة( . 

 



 

الخطوة التالية هي ان المنظمة ستفقد خصوصيتها الستراتيجية المتمثلة 

تماما من استراتيجيتها والذي هو بالحدود والمقر وسيلغى الكفاح المسلح 

 معطل منذ عدة سنوات . 

 

 

وفي النهاية فان المنظمة ستفقد مظهر قوتها المتمثلة في نشاطاتها السياسية 

واالعالمية والتجنيد وستواجه ازمة حادة سياسيا وفي االفراد في اوربا 

 وامريكا . 

 

 

الى الغرب هذا يعني انه وفي حال الغاء معسكر اشرف ورحيل القوات 

سوف لن يضيف من امكانية نشاطات المنظمة الدبلوماسية بل سيضيف 

 حمال آخر على عاتقها ويضعها في طريق مسدود . 

 

 

وبعبارة اخرى فان الطائفة سوف تفقد وعائها االساسي وبدون هذا الوعاء 

 سوف ال يبقى محتوى للمنظمة . 

 

 

ن المنظمة تتمكن من مواصلة بالتاكيد هذا ال يعني انهداما كامال للطائفة ال

حياتها من خالل اماكنها في اور سورواز )المقر االوربي للمنظمة في 



فرنسا( وسائر بيوتها التنظيمية في البلدان الغربية ولكنها ستفقد عملها بشكل 

 عملي تماما بعنوانها كقوة سياسية . 

 

 

 قواعد التدمير في المعسكر : 

 

 

)اسرى( منظمة خلق في معسكرها المعروف  كما هو معلوم لدى ذوي افراد

بـ "اشرف" ، من المقرر وفي المستقبل القريب جدا ان تسلم قوات التحالف 

معسكر اشرف الى الحكومة العراقية باعتباره جزءا من االراضي العراقية 

 ووفقا للقانون االساسي ومقررات مجلس وزراء البلد . 

 

  

 

قدها هذه االمكانية حيث استخدامها لذا فان منظمة خلق التي الترغب بف

العمال السيطرة الفكرية والجسدية تجاه افرادها اخذت تتوسل بكل السبل 

من اجل ابقاء حماية المعسكر تحت سيطرة القوات االمريكية لكي تستمر 

بممارساتها وكالسابق من منع اللقاءات العائلية وسجن وتعذيب افرادها 

االفراد المتورطين معها وبدون اي رادع  المعارضين وقيامها بغسل ادمغة

كما وعملت على تهيئة اجواء من اجل استتباب االمن في معسكر اشرف 

واالحتفاظ بافرادها المتواجدين فيه ، ان تسلم الحكومة العراقية مسؤولية 

المعسكر ما هي اال ذريعة تتذرع بها المنظمة وهي ال تشكل خطرا على 

 اشرف بل انها تهدد قادة المنظمة فقط . حياة وعقول المتواجدين في 

 



  

 

يجدر الذكر انه وحسب المعلومات الواصلة من داخل معسكر اشرف فان 

المنظمة تنوي )وقبل وضع الحكومة العراقية يدها على المعسكر ومالحقتها 

القانونية للمسؤولين ذوي المناصب العليا فيه ووفقا للقوانين واحكام الجهاز 

ب هؤالء العناصر الى اوربا كما فعلت ذلك عند  القضائي للبلد( ان تُهر 

بُت مسؤولي 2003االطاحة بدكتاتور بغداد واحتالل العراق عام  م حيث هر 

المنظمة من معسكر اشرف في العراق الى فرنسا ليستقروا في مقرهم في 

 اور سورواز )باريس(. 

لقضاء العراقي بالتاكيد ان العناصر التالية اسمائهم هم ضمن المطلوبين ل

 والتي صدرت احكام القبض عليهم من قبل محاكمه . 

 

 

لذا فان منظمة خلق ومن اجل عدم محاكمة مجرميها والمسؤولين عن 

التعذيب )وقبل سيطرة الحكومة العراقية على معسكر اشرف( تنوي تهريب 

 هؤالء العناصر الى اوربا وبالتحديد الى فرنسا : 

 

 

 معسكر اشرف  . مجكان بارسائي، آمرة1

 

 

 . صديقة حسيني، المسؤولة االولى لمنظمة خلق 2

 



 

. عباس داوري )رحمن(، ضابط عالقات المعسكر والرابط مع نظام 3

 صدام 

 

 

 . محمد حياتي )سياوش( 4

 

 

 . فهيمة ارواني5

 

 

 . زهرة اخياني 6

 

 

 . علي اکبر انباز )يوسف( 7

 

 

 . فرهاد الفت )منوشهر( 8

 

 

 م جمعة . علي رضا اما9



 

 

 .حسن حسن زادة محصل، محقق ومسؤول تعذيب 10

 

 

 .مهدي خدايي صفت )سعيد(، محقق ومسؤول تعذيب 11

 

 

 .حسين داعي االسالم )علي قادري( 12

 

 

 .نادر رفيعي نجاد )ابراهيم(، محقق ومسؤول تعذيب 13

 

 

 .محمد صادق سادات دربندي )عادل(، محقق ومسؤول تعذيب 14

 

 

 )حميد( .محمود عطائي15

 

 

 .اسدهللا مثنی، محقق ومسؤول تعذيب 16



 

 

 .مهدي برائي )احمد واقف( 17

 

 

 .بهزاد صفاري 18

 

 

 استغالل منظمة خلق كأداة إرهابية : 

 

 

تستغل منظمة خلق للعمل ضد ايران من قبل بعض عناصر المخابرات 

 المركزية االمريكية والبنتاغون حيث انهم يتعبرون ان االرهابيون الذين

يميلون اليهم هم ارهابيون مفيدون لذا يجب االستفادة منهم في وقت تعرض 

منظمة خلق وبشكل دائم مهاراتها االرهابية ضد ايران فهي قد سعت جاهدة 

بعد سقوط ديكتاتور العراق لجلب نظر امريكا لتحل محل صدام حسين في 

 الغرب . 

 

 

 29البريطانية في  في مقال كتبه جون بيلغير نشر في صحيفة نيو استيتمن

جاء فيه: ظهر استخدام االعمال االرهابية لمنظمة خلق  2008مايو/مايس 

من قبل ادارة بوش ضد ايران في الوقت الذي تعدها وزارة الخارجية 

 االمريكية منظمة ارهابية. 



 

 

نرى ان اكثر المتضرريين لمثل هذا االستغالل االرهابي هم عوائل افراد 

ن في المقر العسكري للمنظمة في العراق والمعروف منظمة خلق المتورطي

بمعسكر اشرف ، حيث اتغل احبتهم لفترة من الزمن من قبل صدام حسين 

وما عليهم االن اال ان يشهدوا تضحية اخرى العزتهم ولكن على ايدي 

 االمريكان هذه المرة . 

 

 

 مؤسسة اسرة سحر تشجب وبشدة مثل هذا االستغالل الوقح السرى الفكر

والجسد في معسكر اشرف وهي تدعو كافة المنظمات االنسانية الدولية 

للوقوف امام استغالل هؤالء االفراد بتقديمهم ضحايا للطائفة التدميرية 

 )منظمة خلق( وذلك باستخدامهم مرة اخرى لتوسيع االرهاب .

 

------------------------------------------- 

 

  

 

 سسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطانيالقسم الرابع من حوار مؤ

 

  

 

 ما يجدر ذكره عن قلعة ما تسمى بـ"اشرف"



 

  

 

مؤسسة اسرة سحر: سالمنا وتحياتنا الى جميع االيرانيين في داخل الوطن 

والبعيدين عنه متمنين ان نلتقي جميعنا في ايران لنحيا حياة ملؤها السعادة 

 ايضا.    والحيوية كما نقدم سالمنا للسيدة سلطاني

 

  

 

السيدة بتول سلطاني: وانا احييكم واحيي جميع االيرانيين داخل الوطن 

 وخارجه.

 

  

 

مؤسسة اسرة سحر:  السيدة سلطاني إن لم يكن لديك مانعا نرجع مرة 

اخرى الى اشرف الى ذلك المكان الذي امكنك الهروب منه بصعوبة ، نود 

لتي ادت بك الى الهروب؟ او ان تتحدثي عن العالقات الداخلية للمنظمة ا

 باالحرى من اين ومتى بدأت تلك العالقات؟

 

  

 

السيدة بتول سلطاني: لقد قضيت فترة عقدين من الزمن داخل المنظمة لذا 

م حيث 1987فانا على معرفة كاملة بعالقاتها الداخلية ، منذ بداية عام 



القامة دخولي المنظمة كانت قد خصصت افضل االماكن من بيوت وفنادق 

العوائل واخذت بتحشيد جميع قواها لتجنيد االفراد وتوجيه جميع 

المعارضين في ايران وخارجها في تلك المرحلة وجاء مسعود الى العراق 

ثم وبعد فترة وجيزة تبعته مريم في وقت خيم جو من التوتر على انصار 

يا  المنظمة في الخارج آنذاك راح مسعود وفي اوج حكمته يخرج االفراد ا

كان في داخل البلد او في البلدان االوربية من حياتهم العادية ويجذبهم 

ويرمي بهم في المعسكر في هذا الوادي ستخدما جميع الطرق والوسائل من 

اجل سحب االفراد والمجيء بهم الى العراق كأنما قد برمج لهذا العمل فهم 

بشخص الى يبعثون بمهرب ويعطون االموال الى هذا المهرب ، يبعثون 

مجموعة من االفراد ليفصلهم عن حياتهم العائلية ويسحبونهم للمنظمة ، كان 

 هناك قسما مختصا  بهذا العمل.

 

  

 

العمل االخر آنذاك هو تشكيل جيش )بالتعاون مع الحكومة العراقية فقد 

عقدوا اللقاءات مع وزراء الحكومة العراقية وممثليها ثم مع شخص صدام 

لى االسلحة والمعسكرات والتدريب( حيث كثفوا من اجل الحصول ع

جهودهم لتاسيس جيش التحرير الوطني وتحت هذا العنوان بدأوا بارسال 

المجموعات واالفراد بسرعة كما زودوا الوحدات العسكرية العراقية 

بالمعلومات عن ايران وبجميع العوامل التي من شأنها ان تمكن العراق من 

او ارسال عناصر من المنظمة لمرافقة  انجاح هجوماته على ايران

العراقيين واشتراكهم في عمليات داخل االراضي االيرانية )اطلق عليها 

مصطلح العمليات االستخباراتية( هذا مجمل اعمال المنظمة آنذاك وكنا كلما 

استيقضنا واذا بحادثة او مغامرة جديدة او ... الخ حيث كانوا يشغلون 

 عناصرهم .

 



  

 

على هذا الحال حتى قالوا ارتداء مالبس جيش التحرير زي  مر الوضع

وحذاء عسكري ثم التدريب االنفرادي يعني كل من ياتي ويقع في هذه 

الحفرة العميقة عليه ان يطوي تلك المراحل حتى نهايتها ثم جاء دور 

م  1985المرحلة الثانية من الثورة االيدلوجية التي كانت قد ابتدأت عام 

طالق المتزوجين حيث كانوا قد قالوا حينها ينبغي انفصال بطرح موضوع 

م  جاءت المنظمة بشيء جديد وقالوا ان  1989االزواج لكنه وفي عام 

مشروع الطالق لم يؤدي غرضه لذا يجب احداث ثورة واقعية يعني طالقا 

نهائيا طالق دائم ولن يتساهل في الموضوع فعلى كل من يريد البقاء في 

بالطالق ، واصبح هذا الطالق شرطا اساسيا للقبول في المنظمة عليه 

المنظمة ، هل لدى االفراد االستعداد لطالق الزوجات او االزواج حتى 

 يمكننا السماح لهم في تنظيمنا .

 

  

 

هناك واجه االفراد عاصفة في مسيرتهم واطلقوا على ذلك بثورة العاصفة 

بهذا الموضوع وبدأت  فمن بقي من االفراد في المنظمة عليه االشتراك

اجتماعات الثورة واخذ كل من مسعود ومريم بادارة هذه االجتماعات 

وراحوا باستدعاء االفراد على شكل مجموعات منفصلة ويدخلونهم في جو 

مصنع تنافسي وتلقيني قد اعد مسبقا يلعبون باحاسيس ومشاعر االفراد حتى 

 اريد زوجة مطلقا يقع الفرد تحت تاثير مشاعره ويقول الرجل باني ال

والمرأة تقول انا ال اريد زوجا مطلقا ويقول االثنين نحن نريد الطالق 

وينتزعون حلقات زواجهم من ايديهم لقد اوجدوا مثل هذه االجواء وراح 

االزواج باالنفصال عن بعضهم البعض ويتطلقون ثم يعزلونهم في اماكن 



موعات وانا كنت في منفصلة )بانسيون( ، لقد قسم االفراد على شكل مج

 المجموعة السابعة واالخيرة التي ضمت جميع ما تبقى من االفراد .

 

  

 

اخذ القلق ينتاب االفراد منذ الوهلة االولى من استدعائهم فيفكر بماذا 

سيحدث ثم يذهب الفرد ويسلم جميع مسؤولياته في المنظمة ويذهب الى 

فقون لالفراد ويهتفون البانسيون ، لقد رأيت مجيء مريم ومسعود وهم يص

ويقولون ما الذي يجب ان تعطوه االن وما الذي اخفيتموه وهكذا يسلطون 

الضغوط حتى يقولون لالفراد عليكم بالطالق ثم يطلب من الفرد كتابة  ما 

مدى تعلقه بزوجته وما هي مشكالته وما هي افكاره ثم ياتي دور 

لفرد عقائديا ويطلق االجتماعات حيث اجتماع يتلو اجتماع حتى يقتنع ا

ويصبح جاهزا لمحو عواطفه ومشاعره و... الخ ثم تاتي الخطوة االخرى 

 وهي قطع عواطفه االخرى يعني االوالد .

 

  

 

اتذكر انهم قد استغلوا زمان الحرب وقالوا لم نتمكن من االحتفاظ باالطفال 

 وحمايتهم وبحيلة اخرى فقد فصلوا االطفال عن والديهم ونفذوا مخططهم

الغادر وحتى انهم قالوا هذه ذريعة جيدة للتخلص من االطفال وهدفهم من 

ذلك هو ليتمكن االفراد من توظيف جميع اوقاتهم في خدمة المنظمة وقد 

حسب مسعود وهو في اوج مكره واحتياله مقدار الطاقة المبذولة على 

تطبيق  االطفال في حالة بقائهم حتى انهم قبلوا بعدم امتثال بعض االفراد من

هذا المشروع وبالفعل فقد ترك بعض االفراد المنظمة بسبب هذا المشروع 

لكن مقابل ذلك فسيبقى في المنظمة عددا من االفراد المهنيين ويكونون 

تحت تصرف قيادة المنظمة بكانل وجودهم فعلى سبيل قالوا ان احد هؤالء 



هم ولو لمرة في المتبقين يعادل عشرة من االفراد الذين يطلبون رؤية اطفال

الشهر وبذلك فقد فصلوا االطفال عن والديهم وارسلوهم الى اماكن متفرقة 

ال يعلم بها احد سواهم فمثال ارسلوا ابني الى دولة وارسلوا ابنتي الى دولة 

اخرى ولم يكن اي اتصال فيما بيننا بل وحتى لم نتمكن من السؤال باين 

 طفلي؟

 

  

 

بصورة غير مباشرة عن مكان اطفالي لكنهم حتى لم نتمكن من السؤال ولو 

اخذوا وبقوة انتزاع ادالء مني عن سبب سؤالي عن اطفالي تبع هذا السؤال 

عقد اجتماع وترتب عليه اخيرا توبيخي كل ذلك بسبب سؤال شخص عن 

مكان اطفاله يعني انهم قد سحبوا االفراد وبشكل الى المصيدة واستمروا 

اتذكر عندما قالوا وللمرة الثانية الثورة والمادة  بالسيطرة على اذهانهم فمثال

)ا( والمادة كذا باية نضال الشخص تبدأ بالثورة والطالق ، ابتداءا  الثورة 

 والطالق ثم يجب عليك اعطاء اطفالك يتبع ذلك االنفصال عن العائلة.

 

  

 

ثم تقدموا خطوة اخرى وعينوا معيارا  ، من هو المعيار! فمثال مريم قد 

صلت وتطلقت من زوجها وتزوجت مسعود وهذا الزواج كان عقائديا انف

واصبح كل وجودها مسعود ثم وفي سيناريو خبيث اخر ادعت بتخليها عن 

جميع مسؤولياتها في المنظمة وجاء مسعود وجعل ذلك مادة قانونية وتخلى 

هو االخر عن جميع مسؤلياته في المنظمة منصبا مريم بعنوان المسؤول 

منظمة ، ان تنصيب مريم لمسؤولية المنظمة جاء على اساس مدى االول لل

اخالصها وذوبانها ووصلها بمسعود فجعلوا ذلك معيارا  وعلى االفراد 

انتخاب ذلك  وراحوا بتوبيخ من لم يوافقوهم على ذلك على انه ال يوافق 



على مريم  وقيل لهم بانهم اعداء المرأة وما عليهم اال بالثورة يعني 

رهم بالتصادم مع االفراد مرحلة بمرحلة وكانوا يسعون للتسلط على استمرا

اذهان وقلوب وحتى تسخير ارواح االفراد في النوم واليقضة حتى يكون 

االفراد تحت سيطرتهم ثم جاء مسعود واستقال من جميع مسؤولياته وعهد 

لمريم مسؤولية جميع االمور وتقرر ان ينتخب الجميع مريم بعنوان 

 االول في المنظمة .المسؤول 

 

  

 

في ثنايا الموضوع كان هناك شيئا اخرا وهو ان يكون مسعود القائد 

العقائدي فقط ، يعني ان اردنا معرفة مكونات التنظيم الداخلي للمنظمة 

فيمكننا تقسيمها الى بعدين ـ االول البعد االستراتيجي العسكري للمنظمة 

ظمة، البعد االستراتيجي والعسكري والثاني البعد التنظيمي وااليدلوجي للمن

هو الخروج من فرنسا واختيار العراق والمجيء اليه ، اختيار مكانا بعنوان 

مقرا والتدريبات العسكرية وتشكيل جيش التحرير في تلك المرحلة اي عام 

م  اتذكر كانت حول العبور من المضيق في عمليات الضياء الخالد  1988

اءوا وجمعوا ارائهم وقالوا ان سبب فشلهم في التي القوا الفشل فيها ، ج

العمليات يرجع الى عدم تحقق الثورة االيدلوجية ولم يقاتل االفراد بكل 

قواهم هذه كانت موضوعات البحث االيدلوجية لتلك المرحلة ، فطيروا ذلك 

الفيل الكبير في الهواء اي على الجميع ان يتطلقوا وعليهم ان يفصلوا 

لوا: ان االحاسيس والعواطف الفردية هي غير شرعية اطفالهم عنهم وقا

 يعني حصرهم لالفراد تحت تسلطهم وفرض سيطرتهم على االذهان .

 

  

 



وبعد ان اصبحت مريم المسؤول االول وتخلي مسعود عن مسؤولياته قالوا: 

من اجل اال نحصر المنظمة في منطقة )حينها قالوا: جيوبولتيك المنطقة( 

مود للدول االوربية )اتذكر كانت مرحلة اطلق عليها اسم وكسرا للبرود والج

بندر يعني رئيس الجمهورية( ارسلوا مريم الى فرنسا )بالطبع ان مسعود 

هو الذي قام بهذا العمل( وفتحوا مكاتب في جميع البلدان االوربية تحت 

عنوان مكاتب رئاسة الجمهورية وتحت عنوان هذه المادة احدثوا بلبلة في 

وبدأت بعض االجراءات الجديدة فمثال قبل ذلك لم تبث بعض  المنظمة

االغاني في المنظمة او لم يكن احدا يستمع الغاني مرضية وال اغاني 

منوشهر سخائي لكنهم وبعمل واسع في الدول االوربية رأينا ولمرة واحدة 

اخذوا يستمعون الغاني تقدسي ومرضية والهة وراحوا يمدون يدهم 

من ياتي الى هؤالء وبدأت المنظمة بالتجنيد واتذكر متصافحين مع كل 

حينها كان الحديث عن الوفاق الوطني ثم دعوةالمجموعات المعارضة التي 

كانت تحت مظلتنا وسلطتنا ثم جمعوا مجموعة اخرى ورفعوا اسم مجلس 

المقاومة الوطني مرة اخرى على اننا معارضة للحكومة في ايران ثم 

نظام الشاه للعمل باصطالح تحت مظلة الوفاق حضرت مجاميع الملكية و

 الوطني واالستفادة منهم او باالحرىاقول استغاللهم.

 

  

 

واستمر الوضع على هذه الشاكلة ، من الناحية التشكيلية اتذكر انهم قد 

غنموا مجموعة من الدروع واالسلحة اثناء الحرب وتحت عنوان 

لى مهران فقد كان اغلب استراتيجية جيش التحرير ، او خالل الهجوم ع

التخطيط للهجوم هو من قبل المنظمة وبذلك قد غنموا العتاد واالسلحة كما 

واستلموا مجموعة اخرى من االسلحةبعنوان هدية مقابل خدماتهم لصدام ، 

رجوي كان يحضر االجتماعات ويتفاخر بحصوله على عدد من الدروع 

بعنوان هدايا من  من صدام او اتذكر كان قد حصل على اسلحة كثيرة

حكومة صدام مقابل ما نفذوه من عمليات اغتيال صياد شيرازي او 



العمليات االخرى للمنظمة في داخل ايران وبذلك فقد وسعوا من عملياتهم 

وفي الحقيقة كانوا حلفاء الحكومة البعثية وحتى اصبح صدام تحت الضغوط 

 االيرانية. 

 

------------------------------------------- 

 

                    

 

 جريدة المؤتمر

 

 م2008تشرين االول   29االربعاء  1685العدد 

 

 

 

2008-10-29 

 

 منظمة "مجاهدي خلق" االيرانية.. من االرهاب المقنع الى االرهاب العلني

 

 د. امير الخالدي

 



ى لم يعد أمر منظمة خلق االيرانية التي صنفها اغلب أمم المجتمع الدولي عل

رأس قائمة المنظمات االرهابية خافيا  على احد، كونها منظمة تناقض كل 

ثوابت المنظمات المعارضة في العالم، وبين دعواتها المعلنة بانها منظمة 

معارضة تعمل بكل الوسائل الديمقراطية المفترضة،وتسعى الى كسب ود 

المعارضة شعوب العالم، نجدها انتهجت أسلوبا  مغايرا ، وبدأت نشاطاتها 

من خالل العمل االرهابي واالجرامي وباسلوب االرهاب المنظم، حيث 

قتلت العديد من مواطني شعوب العالم في امريكا واوربا، على أثر ذلك 

وضعتها امريكا واالتحاد االوربي في قائمة المنظمات االرهابية االشد 

كورقة رابحة  خطرا ، وبين هذا وذاك استخدمها نظام الديكتاتور البائد صدام

ضد ايران، معلنا  تفوقه بها في ساحة الحرب حتى وبعد اعالن توقفها، 

ليدفعها مرة اخرى الى هاوية السقوط االخالقي واالنساني بعد ان ادرك 

الشعبان العراقي وااليراني حقيقة هويتها المزيفة وآيدوليجيتها الفارغة 

نيعة بحق الشعب االيراني وشعاراتها الباطلة، بعد قيامها بأدوار أجرامية ش

وهو يعيش اعوامه االولى بعد اسقاط نظام الشاه، والقيام بالقتل الجماعي 

في وسط  1991البناء الشعب العراقي خالل االنتفاضة الشعبانية عام 

وجنوب العراق، او خالل عمليات االنفال االولى والثانية ضد ابناء الشعب 

ظام صدام وكشف الكثير من االدلة الكردي في شمال العراق. وبعد سقوط ن

والحقائق التي تدين افعال وجرائم المسؤولين على رأس هذه المنظمة ومن 

وقف وراءهم، طالب العراقيون بكل طوائفهم وقومياتهم، فضال عن القوى 

والتيارات السياسية الحاكمة في الدولة بطرد هذه المنظمة من العراق 

بدماء العراقيين، لكن حكمة القادة  ومحاكمة قادتها ومن تلطخت ايديهم

السياسيين في الحكومة العراقية كانت صمام االمان دون النيل من هذه 

المنظمة من اجل اعطاء فرصة لحياة افضل لهم في العراق والسماح لهم 

بالعودة الى وطنهم بعد نداءات العفو المتكررة من القيادة االيرانية الولئك 

الى صفوف المنظمة االرهابية ، وبدال من انتهاج الذين غرر بهم لالنضمام 

الطريق السلمي واحترام السيادة العراقية قامت المنظمة بالتدخل في الشأن 

العراقي ودعمت االصوات المرتزقة التي تتبنى مواقف ضد العراق حكومة 

وشعبا  وتقف ضد رغبة العراقيين بطرد هذه المنظمة! ان الحكومة العراقية 

يقينا  لها تدخل منظمة مجاهدي خلق االيرانية في الشأن العراقي  بعد ان ثبت



ومحاولة زرع بذور الفتنة بين ابناء الشعب العراقي الواحد، قررت في 

، استالم 17/6/2008( الصادرعن مجلس الوزراء في 216البيان المرقم )

الجيش العراقي مسؤولية معسكر "اشرف" )مقر تواجد افراد المنظمة( في 

ة العظيم بمحافظة ديالى من القوات االمريكية، وفي النتيجة بحث منطق

الحكومة العراقية بتحديد بقاء المنظمة تحت مسؤولية الحكومة العراقية او 

خروجها من االراضي العراقية. ومن جهتها سعت منظمة خلق االيرانية 

ت المدرجة على رأس قائمة المنظمات االرهابية عالميا  وباعتراف الواليا

المتحدة نفسها التي تقوم قواتها العسكرية بحمايتها في )معسكر أشرف( الى 

خلق االجواء لتحريض الراي العام الدولي ومنظمات حقوق االنسان على 

الحكومة العراقية عبر عقدها المؤتمرات في الواليات المتحدة واوربا 

تالم واطالق التصريحات واالكاذيب حول عزم القوات العراقية وبعد اس

معسكر اشرف القيام بمحاولة القتل العام لجميع افراد المنظمة المتواجدين 

في المعسكر، واخذت تسعى جاهدة عبر خطاباتها االعالمية الى اطالق 

االكاذيب واالتهامات الباطلة حول قيام الحكومة والقضاء العراقيين باعتقال 

فرادها، محاولين ومحاكمة واعدام عناصر المنظمة او السجن والتعذيب ال

 بذلك تح 
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 يحاكم مجرمي منظمة خلق االرهابية؟_  متى 

 

------------------------------------------- 

 

  

 

صدر العدد السادس من نشرة مؤسسة اسرة سحر الخبرية باللغة العربية و 

 وزعت على نطاق واسع

 

  

 

 )باللغة العربية( 6لالتصال بنشرة مؤسسة اسرة سحر الخبرية   

 

  

 



ة مؤسسة اسرة سحر الخبرية اتصلوا ) لالشتراك والحصول على نشر

عنوان ، البريد االلكتروني او ارقام هواتف ( مؤسسة اسرة سحر في 

 العراق او اوربا

 

------------------------------------------- 

 

 مقابلة السيدة بتول سلطاني

 

  

 

اجرت مؤسسة اسرة سحر في العراق وبناءا للطلبات المتكررة لذوي 

مغرر بهم في معسكر اشرف مقابلة مفصلة مع السيدة بتول االعضاء ال

 سلطاني العضو السابقة في مجلس قيادة مجاهدي خلق .

 

لقد صورت هذه المقابلة ثم حررت على الورق وستعرض تحريرا في هذا 

 الموقع .

 

 ادناه القسم االول من المقابلة نسبقها بمقدمة توضيحية : 

 

  

 



مع السيدة بتول سلطاني العضو المنفصلة مقدمة حوار مؤسسة اسرة سحر 

 عن مجلس قيادة منظمة مجاهدي خلق 

 

ان فلسفة تأسيس مؤسسة اسرة سحر كما يفهم من اسمها هو احياءا لكيان 

العائلة الذي يمثل مظهرا ابديا من الحياة البشرية في ليل دامس يهيمن على 

االعمال طيف من الناس تورطوا منذ ما يقارب لثالثة عقود في طوق 

الرجعية والالانسانية الفرقوية لمنظمة مجاهدي خلق ، االعضاء االسرى 

في التشكيل والنهم قد لمسوا بانفسهم بصورة عملية مثل هذه االعمال فهم 

افضل واكثر معرفة من غيرهم بعمق وتعقيد وابعاد هذا االسر وهذه 

 لفرقة .االعمال ، لذا فان هدف المؤسسة هو انقاذ ارواح ضحايا هذه ا

 

ان ما حصل عليه من نتائج في مسير تحقيق هذا االمل كان بسبب 

الموضوع ذاته اي التعامل واالعمال المتخلفة والمنحطة للمنظمة وببذل 

الجهود والسعي المستمر وبدون توقف قد ساهم في التسهيل من طريقة 

 انفصال الضحايا واالسرى في فرقة رجوي واعادتهم الى الحياة .

 

ؤالء افرادا قد طووا جميع مراحل العمر ، وهناك امهات قضين  بين ه

سنوات في فراق عن اوالدهن  وها هن  االن بقين  حائرات في اوربا يبحثن 

عن اوالدهن  ، ابناء في صراع بين الحرية واسر والديهم من غير معرفة 

لماذا حرموا من نعمة هللا الطبيعية اي دفء الكيان العائلي وبشكل مخوف 

ومأساوي اصبحوا ضحايا النواع استغالل قيادة الفرقة ، رجال متوسطي 

العمر ومنهم من تقدم في العمر قد قضوا فترة حياتهم بامال واهية ينظرون 

الى سراب منتظرين تحقق وعود قيادة الفرقة ، اناس بعيدين عن اقرب 

ا ذكر وذكريات ابويهم الذين قد زهقت اروا حهم الناس اليهم وحتى قد نسو 

من الم الفراق يقضون ايامهم في قلعة الموت رجوي ، نساء ال يعرف وفق 

 اساسي اي اتفاق وحكم مدون ام لم يدون يحرمن   من نعمة االمومة .



 

 

 

ان هؤالء العائدين من عالم رجوي الجنوني في اي منصب او درجة 

ظلم تنظيمة كانت وعندما يرون الحياة على طبيعتها الحقيقية لم يطيقوا ال

الذي فرض على زمالئهم ويصبح دافعهم المشترك السعي من اجل انقاذ 

اولئك الذين تخلفوا عن قافلة الحياة وراحت قيادة الفرقة بغزو بيوتهم وجميع 

 قيمهم .

 

اسرة سحر وشعورا منها بالمسؤولية االنسانية امام جميع ضحايا الفرقة فقد 

اجين واالسرى في الفرقة ، شخصت هدفها بالسعي من اجل االرتباط بين الن

ان ما سيحصل عن هذا التواصل )ان تمكن من اجتياز الجدران 

واالستحكامات المنظورة وغيرالمنظورة لقلعة الموت( هو وعلى اقل تقدير 

فهم الشدخ الحاصل بين ظاهرالفرقة وواقعها الحقيقي ، ان مجرد بيان عين 

والمصائب التي حلت بهذا الحقيقة والواقعية لهو كاف لدرك جميع الكوارث 

 الجيل وما زالت تجري عليه .

 

وبهذا الخصوص كان لنا حوارا مع احد االعضاء المنفصلين عن مجلس 

قيادة فرقة رجوي ، امرأة قد تحررت االن بعد ان قضت اكثر من عقدين 

من الزمن اسيرة في الفرقة ، في وقت فارق والدها الحياة اثر الم فراقها ، 

ل فراق زوجها مع فراق فلذة كبدها )ابنتها( التي جاءت االن  والدتها تتحم

لكن ... هذه المرأة حلت محل والدتها عيناها تربي بانتظار اوالدها 

الضائعين في غربة اوربا عليها ان تجرب محنة والدتها من االنتظار والهم 

والفراق خالل تلك السنوات وحتى لقاء آخر . ياللعجب كم من جيل والى اي 

اريخ يجب ان يكونوا ثمنا لحب تسلط زعيم الفرقة . ان حياة السيدة بتول ت

سلطاني وكما ستطلعون عليها من خالل الحوار هي اشبه والى حد بعيد 



بمسرحية حزينة غير قابلة للتصديق ، يشترك فيها ثالثة اجيال ومن جيل 

 الى جيل وبذات الحزن والعزاء والفراق . 

 

رحية بدون تدخل وتصرف وحكم في اصل الرواية نحن هنا رواة لهذه المس

 نحيل الحكم وبعد قراءة هذه الرواية الى القراء انفسهم . 

 

  

 

 

 

  

 

 القسم االول من حوار مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطاني

 

  

 

اسرة سحر: السيدة سلطاني؛ نشكر حضورك وضمن مواساتنا لما الم بك 

لمتذبذبة بين السمو والتدني خالل اكثر من ماسي واشارة لطيك المراحل ا

من عقدين في منظمة مجاهدي خلق وللتعرف على حياتك المأساوية الرجاء 

 بيان كيفية انتمائك للمنظمة وحتى انفصالك عنها .

 

  



 

 السيدة بتول سلطاني: بعد السالم اشكركم الجراء هذا الحوار .

 

  

 

صفهان واكملت دراستي م في مدينة ا1965انا بتول سلطاني، ولدت عام 

للمراحل االبتدائية والمتوسطة واالعدادية فيها لم ادخل الجامعة بالرغم من 

م تزوجت من شخص كان حديث 1986قبولي فيها وفي نفس السنة اي عام 

الخروج من السجن ، جاءنا احد اصدقاء زوج وهو ينتمي للمنظمة وكان قد 

فنا للمنظمة على اننا زوجين معارضين لل جمهورية االسالمية ، زوجي عر 

لم يطلعني  بالموضوع بل اكتفى بقول علينا الخروج من ايران ، انذاك كنت 

امر في مشاكل من الجانب االجتماعي وكان لي االستعداد وقلت جيد جدا ان 

نخرج من ايران ونذهب وراء السعادة وحياة افضل. في تلك السنة كنت 

وبواسطة احد المهربين المرسل  شهور على زواجنا 8حبلى اي بعد مرور 

من قبل المنظمة استطعنا اجتياز الحدود االيرانية وعن طريق جابهار 

 ودخول باكستان .

 

  

 

لقد قضينا عدة ايام في الطريق ، اتذكر اني قد تعرضت لالذى كثيرا في 

الطريق وعند وصولنا باكستان قلت لزوجي اريد اكمال دراستي واريد ان 

 ة .تكون لي حياة حر

 



وسرعان ما منحونا هوية اللجوء   UNHCRراجعنا مفوضية الالجئين 

بسبب حالتي الجسمية ، هناك ولدت طفلي االول ، اتصلت المنظمة بزوجي 

وطلبوا منه الذهاب الى العراق واخذ يلح علي   بالذهاب الى العراق وكنت 

يدة امانع لكنه يقول الذهاب الى العراق لمصلحتنا حيث ظروف الحياة ج

ومريحة وان لم نبغي البقاء عندها نذهب الى الدول االوربية فرنسا واماكن 

اخرى . فاخذت أأكد عليه ان لم نبغي البقاء في العراق ما الذي يحدث ، قال 

: بامكاننا الذهاب الى اوربا ، لكن ممثل المنظمة كان يقول لنا ان هذا 

كالم اخر على هذه الطريق صعب وليس بامكان الجميع ان يستمروا فيه و

الشاكلة ، اما زوجي فكان يقول الوضع ليس هكذا فكل من يريد االلتحاق 

بالمنظمة يقولون له هكذا كالم لكن الواقع ليس هكذا الحياة هناك مريحة 

لكنهم يقولون ذلك ليتبينوا ما مدى وفاء االشخاص يعني كان يتظاهر باني 

 لها .اقبل وان حلت ظروفا صعبة انا اتمكن من تحم

 

  

 

م جئنا الى العراق ونزلنا في افضل فنادق بغداد 1987بعد ذلك اي في عام 

واستقبلنا استقباال جيدا ، وبعد فترة من اقامتنا في الفندق قالوا لي : يمكنك 

ادخال طفلك في حضانة االطفال وتعملي في مدرستنا ، اتذكر عند وصولنا 

لجوء ولم نكن نعلم حينها انهم المطار اخذوا منا جوازات سفرنا ، هويات ال

يقطعون الجسور خلفنا ، وعندما دخلنا معسكرهم ادخلت طفلي في حضانة 

االطفال وعملت في مدرستهم كمعلمة ، وبذلك فقد دخلنا التنظيم بشكل 

عملي واستمر الوضع هكذا حتى جاء وقت قالوا: نحن نريد ارسال االطفال 

الخليج كذريعة وقالوا ال  الى اوربا وكان مشروعا حيث استغلت حرب

يمكننا ان نحتفظ باالطفال هنا بل يجب ارسالهم الى اوربا واستمرار لذلك 

وبمجموعة من التلقينات واالجتماعات وعوامل اخرى للترغيب والتشجيع ، 

فتحدثت مع زوجي وقال : نحن ليس لدينا مكان خارج التنظيم وبدونهم فان 

وليس بامكاننا الرجوع الى ايران وضعنا في العراق صعبا وغير مناسب 



حيث يلقى القبض علينا ويتم اعدامنا كما وان ليس لدينا اي مكان في 

الخارج ثم ليست لدينا ماال ووثائقنا عند المنظمة ، في الواقع تعامل مع 

 المنظمة بشكل مجامالت واراد االستمرار بتلك الحالة .

 

اوربا حيث سيسعدون هناك واخذ بالضغط علي   على ان نرسل اطفالنا الى 

ونحن نبقى هنا اوفياء ثم نلتحق بهم في الخارج ، او ان انتصرنا نذهب الى 

( اشهر  7او  6ايران ، كان يؤكد كثيرا ان النظام في ايران سيسقط خالل ) 

وسوف نعود الى ايران . اتذكر بعدها انتابني االلم والعذاب وأخذ بالبكاء 

ائي حيث ال يمكننا اظهار مشاعرنا علنا ليال وانا في فراشي وتحت غط

النهم ان علموا بضيق صدري بسبب اطفالي فانهم سيقفون بوجهي 

ويوبخوني ويقولون ما الخبر انت قدوة ، انت ثورية ، انت جئتي لتحرير 

وطنك لذلك ال يمكننا حتى البكاء . كنت متألمة كثيرا ولمجابهتهم تلك سعيت 

مرحلة ارتقاء الدرجات في المنظمة ان ال اظهر مشاعري ، ثم جاءت 

وبشكل خاص يضعون برامج للثورة ومراحلها ويقولون نريد ان نحرر 

النساء ، نحملهن  المسؤوليات النساء ضعيفات نريد ان يصبحن  ذوات قوة 

لذلك ويوما بعد يوم راح مستوى عملي ومستوى درجتي التنظيمية باالرتقاء 

تدريباتي العسكرية وسرعان ما وحتى وقت ارسال االطفال حيث بدأت 

 م .1993استلمت مسؤولية قيادة احدى الوحدات وكان ذلك في عام 

 

  

 

م موضوع الطالق 1991وبعد ارسال االطفال حلت فترة اي في عام 

االجباري وقالوا ان من تريد االستمرار بهذا الطريق عليها الطالق من 

لنساء يتنافسن في زوجها وبهذا الشكل وفي جو مصن ع وعاطفي راحت ا

نزع حلقة زواجها من يدها وتتطلق من زوجها كي يقال انها حرة وافضل 

من غيرها ، المسألة رتبت من قبل مسعود ومريم رجوي بشكل راح يتنافس 



االفراد فيما بينهم في سرعة الطالق النعرف نحن اسرى ازواجنا ام ان 

قات بين الزوجين ازواجنا هم اسرانا ووصلت الحالة الى ان جميع العال

اصبحت ممنوعة ، لم يسمح بالرغبات ، يقضى على الرغبات فمثال ان 

حصلت رغبة الحدى النساء او تذكرت زوجها فما عليها اال ان تذكر ذلك 

امام الجميع وبسرعة ،وكانت تقابل بتعامل خاص امام الجميع فيقال لها 

الطريق كيف خطر في مخيلتك الم تعلمي ان هذه االمور تعزلك عن 

الحقيقي للنضال في مثل هكذا اجواء يحكمون سيطرتهم على االفراد ، 

اليترك االفراد ان يأخذوا مسير حياتهم الطبيعي ويأخذون قرارهم بانفسهم ، 

وبهذه الصورة قررنا انا وزوجي الطالق والبقاء هناك ، لكن هذا الطالق 

ا يقرأون صيغة بصورة شكلية كي نرى ما الذي ستأول اليه االوضاع وكانو

الطالق ويتابع االفراد كي ال يحصل اي اتصال بين النساء وازواجهن كانت 

المتابعة دقيقة جدا حتى تم فصل القسم االداري ومكان عمل النساء عن 

الرجال ، ان التقى احد الزوجين باالخر او حتى مجرد طرح سؤال كاين 

ان ما توجه اليه زوجي على سبيل المثال او الزوج يسأل عن زوجته فسرع

 العقوبة بسبب لماذا خطر في ذهنه ذلك او لماذا عمل ذلك .

 

  

 

تبع ذلك ضغوطا قوية على الرجال النهم قد تركوا زوجاتهم فعليهم ان 

يتركوا مناصبهم وبعنوان  مقررات الثورة راحوا يسلمون مسؤولياتهم 

ي الدرجات ، واعمالهم الى النساء ثم بدأت النساء واحدة تتلو االخرى بترق

دبابة  11م انيطت الي   مسؤولية احدى الوحدات ، 1993اتذكر في عام 

افراد كانت بعهدتي واتذكر حينها كانت المسؤولية كبيرة  3وكل دبابة بـ 

جدا بالنسبة لي   فسخرت كل تفكيري ووقتي لهذا العمل ولم تعد لي دقيقة 

حة وكل وقتي اقضيه فارغ ، فقط ساعة او ساعتين من الوقت ليال لالسترا

الدارة الوحدة ، استمر الوضع حتى اسند لي عمال اداريا ثم مسؤولية وحدة 

 حماية التنقالت ثم ولمدة اربعة سنوات خصصت لدراسة الكومبيوتر .



 

 4م اي ما يقارب  1997م وحتى ابتداء عام  1994انا ومنذ ابتداء عام 

يعود لشخص اخر سنوات ارسلت الى انكلترا طبعا بجواز سفر مزور 

وهناك تعلمت الكومبيتر وتدربت عليه ، حتى ذلك الحين كان نظام 

(APPLE   هو نظام الكومبيوترات في المنظمة وارادوا تبديلها بنظام )

(PC  لذا انتخبت انا التعلم تقنيات الكومبيوتر ومنذ عام )م عملت في 1997

 قسم الكومبيوتر الستبدال نظام جميع الكومبيوترات .

 

ثم جاء دور االنترنيت والمواقع فعملت على تصاميم المواقع وعملت لبرهة 

فقط في مجال تجنيد االفراد وكنت مسؤولة قسم تجنيد االفراد . وحتى عام 

م ترفعت الى 2006م كان عملي في قسم الكومبيوتر . وفي عام 2006

درجة عضو في مجلس قيادة المنظمة واشتركت في اجتماعات مجلس 

، االجتماع كانت بشكل دوري اسبوعي كانت تعقد اجتماعات عديدة  القيادة

عندما كان كل من مسعود ومريم في المعسكر ثم بعد ذلك حضرت 

اجتماعات مجلس القيادة واجتماعات المنظمة بصورة مستمرة ويومية ، في 

م اشتركت في االجتماعات بعنوان موضوع ، وتحت عنوان 2006عام 

على ما يرام ؟ لماذا انت متحيرة ؟ لماذا تفكرين ؟ مثال لماذا وضعك ليس 

وكنت على الدوام محل سؤال من قبلهم وحتى انه ولعدة مرات اتصل 

 مسعود بي تلفونيا ....

 

  

 

  

 

 القسم الثاني من حوار مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطاني



 

  

 

لد واليك مؤسسة اسرة سحر: تحياتنا لجميع االيرانيين في خارج وداخل الب

ايضا؛ في حوارنا معك في القسم االول وصلنا قولك: ان زعيم منظمة 

مجاهدي خلق السيد مسعود رجوي قد اتصل بك عدة مرات ، هل من 

 الممكن بيان ما الذي قاله في تلك االتصاالت وما كان يبغي .

 

السيدة بتول سلطاني: انا كذلك اقدم سالمي مرة اخرى للشعب االيراني  

 .العزيز 

 

في اتصاالته كان يتحدث ويتمازح ويريد ان يعلم سبب عدم ارتياحي وما 

هي مشكلتي ، حينها لم ابوح بما يدور في داخلي، كنت منزعجة جدا وكانت 

كثيرا من االمور في المنظمة مبهمة شعرت باني خسرت حياتي، حياتي 

ئها راحت هباءا ونحن نعبث حتى كنت ارى ان المنظمة لم تعد تلتزم بمباد

فمثال كنا آنذاك نعادي االمبريالية لكني رأيت كيف يبسطون السجاد االحمر 

لالمريكان  ويستقبلوهم باجالل واكبار في معسكر اشرف وتعاملهم مع 

االمريكان هو لعدائهم لعدوهم االساسي وهي الجمهورية االسالمية في هذا 

قادة الوقت ويقولون ليس هناك من مشكلة بالجلوس والتفاوض مع ال

االمريكان من اجل اشتراكنا بالعداء لعدونا االساسي، او على سبيل المثال 

كنت وفي كثير من االحيان اقول لماذا نورط الشباب ونسحبهم للمنظمة ، ما 

سنة ولم  20الذي نريد ان نعمله ؟ ما هو تصورنا للمستقبل ، لماذا وبعد 

قت الذي وصلت نطيح بالنظام واساسا الي شيء نعمل كل ذلك؟ في الو

لنتيجة العبث والالشيء كل ذلك لم يكن السبب الذي اهرب من اجله او ان 

اترك المنظمة، لكنه حصل ان ذهبت ودخلت على شبكة الكومبيوتر 

الخاصة لمجكان )بارسائي( من اجل تصليحها واضافة بعض الخدمات لها، 



ى مريم عندها اطلعت على تقرير كانت قد اعدته مجكان وتريد ارساله ال

والحظت ماكتبته عني، شعرت وفي لحظة كانما كل شيء اخذ ينهار على 

رأسي وسألت نفسي ماهو سبب كل ذلك االحترام والتكريم والتقدير لي وما 

 هذا التقرير ؟

عندها شعرت بانهم ذوي وجوه متعددة وان كلمة منافق الئقة بهم حقا، فمثال 

تقاريرهم يكتبون ما يشاؤون  كيف يمكنهم المدح والثناء امام الشخص وفي

علي   انا عضو مجلس القيادة من ضمن ما كتب عني ان لدي   اطفال ، ولي 

مشاكل اخالقية و ... الخ ، الخالصة كتب هذا التقرير الى مريم رجوي 

وهذا حال مجلس القيادة علمت بان الوضع في خطر فانزعجت كثيرا والني 

وسرعان ما نفذته ففي اليوم  قد قضيت عمري تلفا ، لذا اتخذت قراري

الثاني وعند ظلمة الليل احزمت حقيبتي وهربت من المعسكر، المراقبة 

كانت شديدة بحيث يأتون والي حجة يأخذون بتفتيش االفراد، من ضمن 

المشاكل التي كنت اعاني منها هي يقولون لي يجب عدم تجولك في 

الن هناك اخرين في المعسكر بصورة انفرادية ، ولباقي االفراد يقولون 

المعسكر فمن الممكن ان يختطفوكم او يعتقلوكم  فقد نكون مخترقين من قبل 

االمريكان او النظام. انا متأكدة بانهم لم يثقوا باي شخص، االفراد دائما في 

حالة مراقبة بعضهم للبعض االخر، انا في مجلس القيادة واعرف تلك 

 المسائل .

 

الهم يأتون ويقولون: لعدم االمن في المعسكر اي من اجل التغطية على اعم

 على النساء اال يترددن لوحدهن .

 

ية منظمة هذه بحيث تجعل كل هذه الفوارق بين الرجال والنساء . لقد كانت  

تتخذ هذه المراقبة بشكل خاص مما جعل رجوي يقسم بان ليس لدينا امرأة 

ى النساء مشددة ولم تترك المنظمة، ومن اجل اثبات ذلك كانت المراقبة عل

يدعوا المرأة تردد لوحدها في المعسكر ، ما كان علي  اال ان احل هذه 

المشكلة وهي انا لوحدي ... فما هو طريق حلها ؟ ما ان حل الظالم حتى 



وضعت حاجات الى جانبي على الكرسي االمامي في سيارتي )الجيب( 

لى رأسها( وكانما ووضعت قبعة عليها والبستها ربطة )ما تضعها النساء ع

اصبحت امرأة الى جانبي وتمكنت من اجتياز نقاط التفتيش في المعسكر 

حتى وصلت نقطة بعيدة لعدة شوارع عن المجمع فتركت السيارة وذهبت 

ماشية باتجاه ضلع المعسكر وبذلك تمكنت التحرر من السجن الذي قضيت 

 كل تلك السنوات فيه .

 

اال القسم االول من حياتي ، عقدين او ان ما سمعتموه ما هو في الواقع 

سنة من عمري منذ اللحظة االولى النتمائي لهذه المنظمة  20مايقارب 

وحتى هروبي منها بمخطط معقد وصعب .  وعند هروبي لم اقصد الذهاب 

( او مقر االمريكان ، لقد حملت معي ادوات لقطع االسالك   TIPFالى ) 

كليا مستفيدة من الزي المحلي للمنطقة  الشائكة واردت الخروج من المعسكر

التمكن من الوصول الى المجتمع العام الحر . لكني اعلم ان هناك كالب 

جائعة في طريق معسكر اشرف )كانوا يستخدموهم في مواجهة من يريد 

االنفصال عن المنظمة( لذا فقد جلبت معي كمية من الخبز والطعام العطيها 

لي العراء اتجهت نحو الضلع الشرقي للكالب ان واجهتني وعند وصو

 واجهت عددا من تلك الكالب فرميت لهم بعض الطعام فتركوني وشأني .

 

لكن وعند وصولي االسالك الشائكة بحثت في حقيبتي عن االدوات اال اني 

لم اجدها حيث كانت قد سقطت مني عند مجابهة الكالب لي لذا بقيت 

سالك الشائكة فاضطررت لتغير متحيرة ما الذي اعمله وكيف اجتاز اال

خطتي واللجوء الى المجمع الذي يسيطر عليه االمريكان ، جئت باتجاه 

المجمع واخذت انادي لكن الحرس لم يتنبه لي اال بعد فترة فبدأوا باطالق 

الرصاص في الهواء وتكلمت معهم وقلت انا امرأة هاربة اروم اللجوء اليكم 

عن ذلك وبذا دخلت مجمع القوات وال اريد ان تعلم المنظمة بشيء 

 االمريكية .

 



اتصلوا بي في المجمع وباشكال مختلفة رسالة، خبر، ... الخ وحتى عن 

طريق الموبايالت الموجودة في المجمع بشكل مخفي كانوا يتصلون بي 

ويقولون انهم على استعداد لتنفيذ جميع طلباتي وحتى السفر الى الخارج 

ان مبلغها فقط علي   الرجوع الى اشرف. بعد ذلك والمساعدة المالية مهما ك

راحوا يسعون وعن طريق اطفالي التاثير علي   لعلمهم باني ابحث عنهم 

وارادوا وبشكل خاص سحب ابنتي الى معسكر اشرف وبهذا ارادوا 

ارجاعي الى المعسكر عن طريق قرصنة ابنتي حتى وقد اتصلوا بي عن 

طفولتها في الخارج ، ارادوا ان يكون طريق المسؤول عن رعاية ابنتي في 

خروجي الى الخارج عن طريقهم لكني لم افسح لهم المجال مطلقا ولم اوافق 

المنظمة ، لم يسمحوا البنتي اال تصال بي وحاصروها واتخذوها رهينة كي 

التتصل بي ، وبدأوا يتحدثون معها باراجيف عني وحتى قالوا لها تعالي 

ا وبسبب دراستها وحياتها الشخصية لم توافقهم وتحدثي عن والدتك ، لكنه

 على طلبهم .

 

اقترح االمريكان علي  العمل معهم في  TIPFقضيت مدة من الزمن في 

المجمع باعداد قائمة كومبيوترية بكل ما يدخل ويخرج من المخازن ، فقبلت 

دوالر للساعة الواحدة ، في تلك الفترة  2.5بمقترحهم وتقاضيت مبلغ 

االتصال بعائلتي ، وامرات عديدة قلت في نفسي الم اخطأ في  تمكنت من

سنة ما  40تصرفي هذا و في ايران لن يكون لي مستقبل او اني في سن 

الذي سوف  اعمله في ايران واخذت اتصور المصاعب التي قد تمر بي ، 

ما الذي اريد ان اعمله في المجتمع ؟ من الذي سوف يمد لي يد العون ؟ 

لحظات شعرت فيها باليأس وقلت لعل الرجوع افضل ، من ومرت علي   

جانب اخر كانت المنظمة تتابعني بشكل مستمر يقولون ارجعي نرسلك الى 

الخارج ، نعطيك صك ابيض ، نساعدك ماليا ، كيفما تشائين اذهبي واقضي 

حياتك ، ترددت في امري وقلت اذهب الى الحياة الطليقة عن طريق هؤالء 

عن طريق هؤالء ليس هناك اي طريق والى اي مكان  لكني عدت وقلت

وعن طريقهم ال اجد اي منفذ للمجتمع الطليق اال البقاء عند تلك الفرقة 

 ومكان المنظمة المغلق .



 

لذا ابتعدت مرة اخرى عن هذه الفكرة وهربت منها ، لكنه هناك مشاكل 

لالفراد في  منها ان القوات االمريكية ال تقدم اية مساعدة TIPFكثيرة في 

TIPF  وهي تميل للمنظمة وتساعدهم كي تكون تشكيالت المنظمة اكثر

استحكاما فمثال يعترفون بمجكان بارسائي بانها مسؤولة المنظمة بشكل 

رسميا بدل ان يلتزموا االفراد ، فادى الى استغالل ذلك واخذ مسؤولي 

اعات المنظمة بالضغط على االفراد فراحوا باالكثار من عقد االجتم

واستخدام الضغوط المختلفة واخذوا يسألون الفرد ما الذي يجري في ذهنك 

شخصا ويقولون لهم لماذا خطر بذهنكم  300؟ فمثال يستدعون ما يقارب 

ترك المنظمة ، ما الذي حدث واخذتم التفكير بازواجكم واطفالكم ، عندما 

 اتذكر ذلك يأخذ جسمي باالرتعاد .

 

هم بل كنت اشك في جميع مقترحاتهم، لذلك اخذت لم افكر باي من مقترحات

االتصال بعائلتي اال انهم لم يقدموا لي المساعدة المطلوبة ولكن كانوا 

 يشاركوني وعلى قدر مستواهم او يبدون مشاعرهم وعواطفهم معي . 

 

 القسم الثالث من حوار مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطاني

بعد التحية وتمنياتنا لك بالموفقية ، هل مؤسسة اسرة سحر: السيدة بتول 

يمكنك ان توضحي لنا اول مالقاة لك مع عائلتك ومادار فيها وبيان 

 نشاطاتك في مؤسسة اسرة سحر .

السيدة بتول سلطاني : عندما خرجت من اشرف واجهت عالما آخرا ، 

اصبح من الممكن مجيء العائلة واللقاء بها ، كان جوا عجيبا ، العائلة 

بة الهية االب ، االم ، االخوة ، واالخوات اشعر وكأن كل منهم عالم موه

بذاته ، لقد علمت كم انا اخطأت بحقهم وكم عانوا من العذاب بسببي وحتى 

ان والدي تعرض لجلطة قلبية توفي على اثرها او والدتي التي تحملت 

ك امراضا مختلفة او عندما رأيت عائلتي علمت كم تعذبوا بسببي خالل تل



السنوات . لدي   دوافع كثيرة للمساعدة في هذا الطريق الني ارى ان 

المنظمة التزال تستخدم طرقا واساليبا حتى المكر واستغالل العالقات 

العاطفية الصطياد شباب البلد وااليقاع بهم في المصائد وتخريب كل 

الطرق والجسور خلفهم وإن اراد احدا االنفصال عنهم يعملون على تحطيم 

 مستقبله ليضطر البقاء في المنظمة طيلة حياته .

 

انا كان بامكاني وبعد االنفصال عن المنظمة ان اذهب في سبيل حالي 

وتكون لي حياة جيدة مريحة هادئة ولكن لي دوافع للبقاء ومساعدة هؤالء 

االشخاص . االشخاص الذين يذهبوا باتجاه المنظمة بل من الممكن ان يقعوا 

ا جرى علي   فلم اكن اعلم ان مصيري  سيكون هكذا ولم في شباكها مثلم

اعلم من تورط في معسكر الفرقة فبالرغم  من بشاشة وجوههم او العلم 

الذي يحركونه ليرفرف اعرف ان ما يجري في داخلهم وان كثيرا منهم قد 

تعبوا وبقوا اما لخجل او لمجاملة او لخوف وال يعلمون ما الذي يفعلوه . 

ين او حتى اولئك الذين تمكنوا ان يخرجوا ووصلوا الى اسرى ومتورط

مكان ما فلهم مشاكلهم الخاصة بهم يعني ان المنظمة قد عملت عمال في 

العالم مما ال يقبل بهؤالء، يعني هؤالء كالجبل يجب الجلوس اسفله والعمل 

على تفتيته وقلعه ذرة ذرة . علمت بتأسيس مؤسسة باسم مؤسسة اسرة 

ها واردت تقديم المساعدة لهؤالء وبذلك اصبحت احد سحر فاتصلت ب

اعضاء هذه المؤسسة واالن انا احد متحدثيها . بهذا الخصوص كانت لي 

نشاطات ضمن عمل المؤسسة فقد سافرت الى تركيا وتمكنت هناك 

االتصال باالشخاص المنفصلين ممن لديهم مشاكل قانونية او مالية ، والذي 

خالصة عن تلك النشاطات حينها ، هناك وبرفقة نشر موقع ايران انترلنك 

السيد مسعود خدابندة مؤسس مؤسسة اسرة سحر اجريت بعض االعمال 

 واللقاءات. 

 



لقد طرقنا صعوبة الطريق من اجل فتح طريق للمنفصلين عن المنظمة 

ليتمكنوا من العثور على طريق يهديهم الى المجتمع الحر ويذهبوا في سبيل 

 حالهم . 

 

افرت مرة اخرى مع السيد خدابندة الى كركوك واربيل والسليمانية كما س

ودهوك وكانت لنا لقاءات عديدة مع المنفصلين المتواجدين في هذه المدن 

وقد نشرت تقارير نتائج تلك السفرة ايضا . مرة اخرى سافرت الى شمال 

العراق مؤخرا من اجل مساعدة اولئك االشخاص هناك تمكنت من االلتقاء 

جموعة من ممثلي االحزاب الكردية والصحف والمجتمعات الدولية لكي بم

نتمكن من ايجاد سبل لمساعدة هؤالء االشخاص . لقد التقيت الكثير منهم 

وتحدثت معهم حول اوضاع معيشتهم في السليمانية وكذلك في اربيل 

وتعرفت على معيشتهم وآالمهم ومعاناتهم ، وكل همي االن هو مساعدة هذه 

سسة في هذا المجال وكذلك مساعدة هؤالء االشخاص المنفصلين عن المؤ

 المنظمة .

 

يجب علي   تحديد وضعي مع زوجي ، يجب علي   مساعدته علي   ان انقذه 

، الني اعرف الدافع الذي ذهب من اجله وما آل اليه مصيره . طلبت 

اق ، المساعدة من عائلته فاتصلت بهم في ايران ودعوتهم للمجيء الى العر

انتظرت فترة حتى جاء اخيه وزوج اخته وقريب آخر له وذهبنا سوية الى 

معسكر اشرف ، ان مراجعتنا الى معسكر اشرف وتعامل المنظمة معنا لهي 

قصة مفصلة تحتاج الى لقاء خاص بها من حيث تصرفهم معنا وكيفية 

ا ال تنظيم اللقاء والسنيوريهات التي اعدوها والمشهد الذي اعدوه االن ان

 ادخل بهذا الموضوع .

 

يطغي الجانب االنساني على كثير من نشاطاتي واعمالي بسبب علمي ان 

المنظمة اتخذت اطفالي رهائن عندها وسيطرت على اذهانهم ، اطلعت ان 



ابنتي ستارة قد جاءوا بها الى العراق عنوة وانا اعلم انها لم تريد المجيء، 

والعراق لكني  TIPFلعراق قبل تركي لقد كانوا يريدون المجيء بها الى ا

ولالسف ونتيجة مواجهتي لكثير من المشاكل تعذر علي   االتصال بها 

وبعدها علمت انهم قد اقنعوها بالمجيء الى العراق لمقابلة والدها ، لقد 

جاؤوا بها في شهرمارس /آذار وقالوا ابقي هنا ، حتى قالوا لها ان والدتك 

سيئة وتريد ان تذهب بك الى ايران واكاذيب  تعاني مرضا نفسيا وحالتها

اخرى وكلما بقيت مدة اكثر في المعسكر كلما ازداد العمل على تخريب 

ذهنها كي تنفذ كل ما يطلب منها . خطوتهم االولى هي اجراء مقابلة ضدي 

مع المجتمع الدولي ووكاالت االنباء لكن ولهذه اللحظة لم تقدم خطوة 

قد ادخلوا الرعب والخوف فيها حتى انها لم تتصل بي وقاومتهم فيها . لكنهم 

تلفونيا وعندما اتصل انا بها تقطع التلفون ولم ترد عليه ، ذهبوا بها فترة الى 

معسكر اشرف لمقابلة والدها ، حتى قالوا ان والدها قد بدى البرود عليه ولم 

لك بتلقينها يأخذ اللقاء بابنته باهمية ولم يكن وضعه طبيعيا ، ثم اخذوا بعد ذ

ببعض االشياء وعملوا على تخريب ذهنها ومعنوياتها ، واالن ارسلوها الى 

هولندا لعلها تؤثر على ولدي ميعاد ، بهذا الخصوص فقد اختل واحتار 

 ولدي تماما .

 

من العمر وال اعلم بان لي  16ولدي ميعاد يقول كيف يمكن وانا لي في سن 

 اختا .

 

ام . االن ال ادري ما الذي حدث فصار لي اب  ال اعلم لي اب وال اعلم لي

ويدعوني باستمرار بالذهاب الى العراق واللقاء بوالدي واالن عثرت على 

شقيقتي وهي في بلد اوربي آخر ، يعني ان المنظمة ولحد االن لم تقل له بان 

لديه اخت او لم تقل الخته بان لها اخا، ولكن االن والقتضاء مصالحهم 

، لقد جاؤوا بهم ووضعوهم تحت المراقبة او مثال جاؤوا  ليقفوهم امامي

بابنتي للعمل على اخيها ، اخذ ابني يتصل بي دائما بواسطة االنترنيت لكنه 

االن لم يرد على اتصالي به ، يعني انهم اخذوا يعملون عليه لكي يقضون 



علي  ، انهم يريدون ان التزم الصمت وال اقدم المساعدة للمنفصلين ، انا 

واضافة الى نشاطاتي اشرت الى السعي النقل الحقيقة الى اوالدي فهم 

اصحاب القرار اينما يريدون الذهاب الدامة حياتهم ، لكني وعلى االقل 

يجب ان انقل لهم الحقائق كي افضح ما تقوم به المنظمة من تخريب اذهانهم 

 ، احد اعمالي االخرى ان اسافر الى احدى الدول االوربية لمتابعة

سنة . ابني كان في  17الموضوع حقوقيا التمكن من مالقاتهم من بعد 

 17الشهر السادس من عمره عندما فصلته المنظمة عني ، لم اراهم منذ 

سنة ضاق قلبي اشتياقا اليهم وانا متلهفة لل قاء بهم . ولكن ما الذي يمكن ان 

القيام  افعله االن هذه هي الظروف  وفرقة رجوي االرهابية ال تغفل عن

 باية جريمة بحق المنفصلين عنها .

  . . . . . . . . . . 

------------------------------------------- 

 جريدة المؤتمر

 

 م2008تشرين االول   29االربعاء  1685العدد 

 

 منظمة "مجاهدي خلق" االيرانية .. من االرهاب المقنع الى االرهاب العلني

------------------------------------------- 

 

 ضجيج مبرمج!

 

 ارجاع الزامي، قتل جماعي، محاكمات، تأسير، اضطرابات و.... الخ 

 



ولدت منظمة مجاهدي خلق في ايران؛ وقضت عمرها في العراق تحت ظل 

 سلطة صدام حسين وها هي تبحث عن مأوى لتقضي مرحلة تقاعدها !

  

كون في ايران او في العراق من المؤكد ان مكان تقاعد المنظمة سوف لن ي

بل سيكون عند الغربيين اي عند من علق اماال عليها وبذل الكثير في سبيل 

 ذلك خالل سنوات طوال !

هناك مثل ايراني مشهور يقول: " مال بد، بيخ ريش صاحبش" اي ان 

 البضاعة الرديئة ترد على صاحبها .

 

اهدي خلق حيث مثل في الوقت الذي بدأ الغربيون اللعب بورقة منظمة مج

الفرنسيون كافة الدول الغربية ووضعوا قلعة اورسوراواز ثم العراق 

ومعسكر اشرف تحت تصرفهم لقيادة وتوجيه االعمال االرهابية في داخل 

البلد ، كان عليهم ان يضعوا في حسبانهم تحملهم لكامل المسؤولية 

 س او لندن .باستضافتهم فيما لو احترقت هذه الورقة واسكانهم في باري

 

منظمة مجاهدي خلق بالتاكيد هي ليست ايرانية الن قيادتها قد باعت ايران 

والشعب لالجانب ، فهي كانت عراقية مادام صدام تربع على كرسي الحكم 

بل كانت تعد جزءا من جيش صدام حسين وعليها االن التفكير بمكان 

 لقضاء مرحلة تقاعدها ثم موتها .

ة قد ادرجت المنظمة ضمن قوائمها للمجموعات ان كافة الدول الغربي

االرهابية وهم ال يقبلون استضافتها ، اسرائيل الدولة الوحيدة التي لم تدرج 

المنظمة ضمن قائمتها للمجموعات االرهابية كما ان بريطانيا قد شطبتها 

من قائمتها للمجموعات االرهابية مؤخرا ، لذلك فان هاتين الدولتين تمثالن 

ر الممكن السكان هذه الفضالة المسماة بمنظمة مجاهدي خلق وعلى االختيا

 قيادتها اختيار احداهما . 



 

ان الشاعات التي بثتها المنظمة وسادت اجوائها من قبيل استرجاع والعودة 

االلزامية او القتل الجماعي لساكني معسكر اشرف )االسم المستعار لمقاتلي 

اطني مدينة اشرف"( ما هي اال جيش التحرير الوطني اصبح مؤخرا "مو

فرقعة وسبقة للحوادث كي تستغل الغبار الهاب عن هذا الضجيج لالحتفاظ 

بهذا المحيط الذي حصلت عليه والذي ليس له من بديل والمستغل لغسيل 

 ادمغة عناصرها.

 

 منظمة مجاهدي خلق بدون معسكر اشرف كمخلمة بدون بيض ! 

 

لذي ليس له من بديل( وهو حاجة جميع ومن اجل اال تفقد هذا المكان )ا 

الفرق كي تسيطر على اذهان اتباعها واخذت المنظمة تتوسل بكافة السبل 

لتحتفظ بمصنع االنسان االلي اشرف وراحت تسعى حاليا لشحن االجواء 

بكلمات مثيرة ومحركة )القتل الجماعي ، محاكمات ، ارجاع ، اضطراب ، 

جواء في صالح المنظمة وابعاد االذهان سجن ، تعذيب و... الخ( لتكون اال

عن الواقع الذي تكون فيه قيادة منظمة مجاهدي خلق هي السبب في شيوع 

انعدام االمن، الخوف،التعذيب واعدام عناصرهم والحكم بالسجن والتعذيب 

 للمعترض .

تتحدث منظمة مجاهدي خلق عن قرب وقوع كارثة انسانية ، من المؤكد ان 

سانية تمثل خطرا حقيقيا  يجدر االنتباه للمنظمة ومراقبتها ، هذه الكارثة االن

لكن مسببي هذه الكارثة وكسابق عهدهم فهم اولئك القادة ومسؤولي منظمة 

مجاهدي خلق بالنسبة لالفراد المتواجدين في معسكر اشرف ففي السنوات 

الماضية اقبل الكثير من االفراد على االنتحار واحرقوا انفسهم نتيجة 

خدام الضغوط النفسية عليهم من قبل القيادة وقتل قسما اخر على يد است

القيادة ذاتها ، اليستبعد مواجهة خطر االنتحار او احراق االشخاص انفسهم 

 الذي يعد خاتمة لكثير من الفرق .



 

مؤسسة اسرة سحر في العراق وضمن ادانتها لالساليب الدعائية التي  

اظ بمعسكر اشرف على شاكلته الحالية تستخدمها المنظمة من اجل االحتف

)محصورا ومعزوال( تحذر من جميع الخطوات التي تتخذها الفرقة لتعرض 

حياة االفراد المتورطين في معسكر اشرف للخطر كما تعلن عن استعدادها 

لتقديم يد العون للمسؤولين ذوي العالقة اليجاد حلول للمشكلة التي جلبها 

 ن لشعب وحكومة العراق.   الدكتاتور البائد صدام حسي

 

 القسم الثاني من حوار مؤسسة اسرة سحر مع السيدة بتول سلطاني

 

 

مؤسسة اسرة سحر: تحياتنا لجميع االيرانيين في خارج وداخل البلد واليك 

ايضا؛ في حوارنا معك في القسم االول وصلنا قولك: ان زعيم منظمة 

مرات ، هل من  مجاهدي خلق السيد مسعود رجوي قد اتصل بك عدة

 الممكن بيان ما الذي قاله في تلك االتصاالت وما كان يبغي .

 

 

السيدة بتول سلطاني: انا كذلك اقدم سالمي مرة اخرى للشعب االيراني 

 العزيز .

 

في اتصاالته كان يتحدث ويتمازح ويريد ان يعلم سبب عدم ارتياحي وما 

كنت منزعجة جدا وكانت هي مشكلتي ، حينها لم ابوح بما يدور في داخلي، 

كثيرا من االمور في المنظمة مبهمة شعرت باني خسرت حياتي، حياتي 

راحت هباءا ونحن نعبث حتى كنت ارى ان المنظمة لم تعد تلتزم بمبادئها 



فمثال كنا آنذاك نعادي االمبريالية لكني رأيت كيف يبسطون السجاد االحمر 

معسكر اشرف وتعاملهم مع لالمريكان  ويستقبلوهم باجالل واكبار في 

االمريكان هو لعدائهم لعدوهم االساسي وهي الجمهورية االسالمية في هذا 

الوقت ويقولون ليس هناك من مشكلة بالجلوس والتفاوض مع القادة 

االمريكان من اجل اشتراكنا بالعداء لعدونا االساسي، او على سبيل المثال 

ط الشباب ونسحبهم للمنظمة ، ما كنت وفي كثير من االحيان اقول لماذا نور

سنة ولم  20الذي نريد ان نعمله ؟ ما هو تصورنا للمستقبل ، لماذا وبعد 

نطيح بالنظام واساسا الي شيء نعمل كل ذلك؟ في الوقت الذي وصلت 

لنتيجة العبث والالشيء كل ذلك لم يكن السبب الذي اهرب من اجله او ان 

خلت على شبكة الكومبيوتر اترك المنظمة، لكنه حصل ان ذهبت ود

الخاصة لمجكان )بارسائي( من اجل تصليحها واضافة بعض الخدمات لها، 

عندها اطلعت على تقرير كانت قد اعدته مجكان وتريد ارساله الى مريم 

والحظت ماكتبته عني، شعرت وفي لحظة كانما كل شيء اخذ ينهار على 

تكريم والتقدير لي وما رأسي وسألت نفسي ماهو سبب كل ذلك االحترام وال

 هذا التقرير ؟

عندها شعرت بانهم ذوي وجوه متعددة وان كلمة منافق الئقة بهم حقا، فمثال 

كيف يمكنهم المدح والثناء امام الشخص وفي تقاريرهم يكتبون ما يشاؤون 

علي   انا عضو مجلس القيادة من ضمن ما كتب عني ان لدي   اطفال ، ولي 

الخ ، الخالصة كتب هذا التقرير الى مريم رجوي  مشاكل اخالقية و ...

وهذا حال مجلس القيادة علمت بان الوضع في خطر فانزعجت كثيرا والني 

قد قضيت عمري تلفا ، لذا اتخذت قراري وسرعان ما نفذته ففي اليوم 

الثاني وعند ظلمة الليل احزمت حقيبتي وهربت من المعسكر، المراقبة 

والي حجة يأخذون بتفتيش االفراد، من ضمن كانت شديدة بحيث يأتون 

المشاكل التي كنت اعاني منها هي يقولون لي يجب عدم تجولك في 

المعسكر بصورة انفرادية ، ولباقي االفراد يقولون الن هناك اخرين في 

المعسكر فمن الممكن ان يختطفوكم او يعتقلوكم  فقد نكون مخترقين من قبل 

تأكدة بانهم لم يثقوا باي شخص، االفراد دائما في االمريكان او النظام. انا م

حالة مراقبة بعضهم للبعض االخر، انا في مجلس القيادة واعرف تلك 

 المسائل .



 

اي من اجل التغطية على اعمالهم يأتون ويقولون: لعدم االمن في المعسكر 

 على النساء اال يترددن لوحدهن   .

 

رق بين الرجال والنساء . لقد كانت اية منظمة هذه بحيث تجعل كل هذه الفوا

تتخذ هذه المراقبة بشكل خاص مما جعل رجوي يقسم بان ليس لدينا امرأة 

تترك المنظمة، ومن اجل اثبات ذلك كانت المراقبة على النساء مشددة ولم 

يدعوا المرأة تردد لوحدها في المعسكر ، ما كان علي  اال ان احل هذه 

فما هو طريق حلها ؟ ما ان حل الظالم حتى المشكلة وهي انا لوحدي ... 

وضعت حاجات الى جانبي على الكرسي االمامي في سيارتي )الجيب( 

ووضعت قبعة عليها والبستها ربطة )ما تضعها النساء على رأسها( وكانما 

اصبحت امرأة الى جانبي وتمكنت من اجتياز نقاط التفتيش في المعسكر 

عن المجمع فتركت السيارة وذهبت  حتى وصلت نقطة بعيدة لعدة شوارع

ماشية باتجاه ضلع المعسكر وبذلك تمكنت التحرر من السجن الذي قضيت 

 كل تلك السنوات فيه .

 

 

ان ما سمعتموه ما هو في الواقع اال القسم االول من حياتي ، عقدين او 

سنة من عمري منذ اللحظة االولى النتمائي لهذه المنظمة  20مايقارب 

منها بمخطط معقد وصعب .  وعند هروبي لم اقصد الذهاب  وحتى هروبي

( او مقر االمريكان ، لقد حملت معي ادوات لقطع االسالك   TIPFالى ) 

الشائكة واردت الخروج من المعسكر كليا مستفيدة من الزي المحلي للمنطقة 

التمكن من الوصول الى المجتمع العام الحر . لكني اعلم ان هناك كالب 

ي طريق معسكر اشرف )كانوا يستخدموهم في مواجهة من يريد جائعة ف

االنفصال عن المنظمة( لذا فقد جلبت معي كمية من الخبز والطعام العطيها 



للكالب ان واجهتني وعند وصولي العراء اتجهت نحو الضلع الشرقي 

 واجهت عددا من تلك الكالب فرميت لهم بعض الطعام فتركوني وشأني .

 

ي االسالك الشائكة بحثت في حقيبتي عن االدوات اال اني لكن وعند وصول

لم اجدها حيث كانت قد سقطت مني عند مجابهة الكالب لي لذا بقيت 

متحيرة ما الذي اعمله وكيف اجتاز االسالك الشائكة فاضطررت لتغير 

خطتي واللجوء الى المجمع الذي يسيطر عليه االمريكان ، جئت باتجاه 

لكن الحرس لم يتنبه لي اال بعد فترة فبدأوا باطالق المجمع واخذت انادي 

الرصاص في الهواء وتكلمت معهم وقلت انا امرأة هاربة اروم اللجوء اليكم 

وال اريد ان تعلم المنظمة بشيء عن ذلك وبذا دخلت مجمع القوات 

 االمريكية .

 

  

 

اتصلوا بي في المجمع وباشكال مختلفة رسالة، خبر، ... الخ وحتى عن 

ريق الموبايالت الموجودة في المجمع بشكل مخفي كانوا يتصلون بي ط

ويقولون انهم على استعداد لتنفيذ جميع طلباتي وحتى السفر الى الخارج 

والمساعدة المالية مهما كان مبلغها فقط علي   الرجوع الى اشرف. بعد ذلك 

هم راحوا يسعون وعن طريق اطفالي التاثير علي   لعلمهم باني ابحث عن

وارادوا وبشكل خاص سحب ابنتي الى معسكر اشرف وبهذا ارادوا 

ارجاعي الى المعسكر عن طريق قرصنة ابنتي حتى وقد اتصلوا بي عن 

طريق المسؤول عن رعاية ابنتي في طفولتها في الخارج ، ارادوا ان يكون 

خروجي الى الخارج عن طريقهم لكني لم افسح لهم المجال مطلقا ولم اوافق 

ظمة ، لم يسمحوا البنتي اال تصال بي وحاصروها واتخذوها رهينة كي المن

التتصل بي ، وبدأوا يتحدثون معها باراجيف عني وحتى قالوا لها تعالي 



وتحدثي عن والدتك ، لكنها وبسبب دراستها وحياتها الشخصية لم توافقهم 

 على طلبهم .

 

مل معهم في اقترح االمريكان علي  الع TIPFقضيت مدة من الزمن في 

المجمع باعداد قائمة كومبيوترية بكل ما يدخل ويخرج من المخازن ، فقبلت 

دوالر للساعة الواحدة ، في تلك الفترة  2.5بمقترحهم وتقاضيت مبلغ 

تمكنت من االتصال بعائلتي ، وامرات عديدة قلت في نفسي الم اخطأ في 

سنة ما  40ن تصرفي هذا و في ايران لن يكون لي مستقبل او اني في س

الذي سوف  اعمله في ايران واخذت اتصور المصاعب التي قد تمر بي ، 

ما الذي اريد ان اعمله في المجتمع ؟ من الذي سوف يمد لي يد العون ؟ 

ومرت علي   لحظات شعرت فيها باليأس وقلت لعل الرجوع افضل ، من 

لك الى جانب اخر كانت المنظمة تتابعني بشكل مستمر يقولون ارجعي نرس

الخارج ، نعطيك صك ابيض ، نساعدك ماليا ، كيفما تشائين اذهبي واقضي 

حياتك ، ترددت في امري وقلت اذهب الى الحياة الطليقة عن طريق هؤالء 

لكني عدت وقلت عن طريق هؤالء ليس هناك اي طريق والى اي مكان 

لفرقة وعن طريقهم ال اجد اي منفذ للمجتمع الطليق اال البقاء عند تلك ا

 ومكان المنظمة المغلق .

 

لذا ابتعدت مرة اخرى عن هذه الفكرة وهربت منها ، لكنه هناك مشاكل 

منها ان القوات االمريكية ال تقدم اية مساعدة لالفراد في  TIPFكثيرة في 

TIPF  وهي تميل للمنظمة وتساعدهم كي تكون تشكيالت المنظمة اكثر

ائي بانها مسؤولة المنظمة بشكل استحكاما فمثال يعترفون بمجكان بارس

رسميا بدل ان يلتزموا االفراد ، فادى الى استغالل ذلك واخذ مسؤولي 

المنظمة بالضغط على االفراد فراحوا باالكثار من عقد االجتماعات 

واستخدام الضغوط المختلفة واخذوا يسألون الفرد ما الذي يجري في ذهنك 

يقولون لهم لماذا خطر بذهنكم شخصا و 300؟ فمثال يستدعون ما يقارب 



ترك المنظمة ، ما الذي حدث واخذتم التفكير بازواجكم واطفالكم ، عندما 

 اتذكر ذلك يأخذ جسمي باالرتعاد .

 

لم افكر باي من مقترحاتهم بل كنت اشك في جميع مقترحاتهم، لذلك اخذت 

نوا االتصال بعائلتي اال انهم لم يقدموا لي المساعدة المطلوبة ولكن كا

 يشاركوني وعلى قدر مستواهم او يبدون مشاعرهم وعواطفهم معي . 

 

الصادرة في جمادي الثاني  27عناوين مجلة المنهال العراقية العدد  

 م2008هـ  الموافق تموز 1429
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يراود ذوي اعضاء منظمة مجاهدي خلق المتورطين في مقر الفرقة 

مستقبل العسكري )اشرف( في العراق بشكل خاص السؤال التالي: ماهو 

المعسكر وماذا سيحل باوالدهم؟ ولالجابة عليه يجب اوال معرفة سبب 

ذهاب قيادة منظمة مجاهدي خلق الى العراق ابتداءا تبعه نقل القوات وما 

 كانوا يبغون من وراء ذلك؟

 

في الوقت الذي وصلت فيه المنظمة من حيث استراتيجيتها )الكفاح المسلح( 

م ( واصبحت الثورة 1986د )اي في عام في داخل ايران الى طريق مسدو

االيدلوجية او لزوم استخدام تقنيات الفرقة النفسية من اجل االحتفاظ 

والسيطرة على القوات ضمن جدول االعمال رسميا قام مسعود رجوي 

بمغامرة سياسية كبيرة اذ عزم الذهاب الى العراق ووضع يده بيد دكتاتور 

شعب االيراني العدو المتجاوز على ارض العراق آنذاك الذي كان يعتبره ال

الوطن ، وبذا قد دخلت المنظمة الحرب بصورة عملية وبشكل فعال الى 

 جانب العراق ضد ايران.

 

بالرغم من العالقة الطويلة السابقة للمنظمة مع حكومة العراق السابقة اال ان 

 الحكومة الفرنسية التي كانت على صلة حميمة مع صدام حسين آنذاك قد

لعبت دورا في توفير االجواء لهذا االنتقال، فهي من جهة تظهر اليران 

بانها قد اخرجت المنظمة وقياداتها من فرنسا ومن جهة اخرى انها قد 

منحت المنظمة هذه الميزة العسكرية. كان هدف قيادة المنظمة من هذا هو 

االستفادة من امكانيات العراق وظروف الحرب من اجل الحصول على 

سلطة في ايران . لقد اثبتت المنظمة بحركتها تلك تخليها عن الدعم الشعبي ال



في الداخل مقررة االتكال على القوى االجنبية وابتعادها عن التاييد الشعبي 

 في ايران للوصول الى السلطة.

 

مهدي ابريشمجي احد المشاركين من جانب المنظمة في لقاءات مع جهاز 

كشفت عن طريق اشرطة مسجلة بعد سقوط المخابرات العراقية والذي 

صدام حسين )والموجودة حاليا( يقول للجانب العراقي وبصراحة ان 

االموال التي استلمتها المنظمة من الجانب العراقي هي قليلة جدا وان 

المنظمة قد فقدت حيثيتها في داخل ايران بعد انتقالها الى العراق ووقوفها 

ومة العراقية ان تقدر مكانة المنظمة اكثر الى جانب صدام حسين فعلى الحك

 من هذا .

 

ان مشروع انتقال المنظمة الى العراق كان في جدول اعمالها منذ القدم وهو 

السبب في انفصال ابو الحسن بني صدر عن المجلس الوطني للمقاومة . في 

احد تلك االشرطة التي كشفت لقاءات المنظمة مع جهاز المخابرات العراقية 

عباس داوري واحمد افشار)من مسؤولي المنظمة القدامى( وهم في  يظهر

عز شبابهم ويتحدثون عن فخرالدين حجازي الذي اصبح الممثل االول عن 

م  ذلك يعني ان المنظمة على 1979طهران في البرلمان وهذا يتعلق بعام 

صلة ولقاءات مع النظام البعثي وقبل بدء الحرب بين العراق وايران ، في 

م  1978اللقاءات كانوا يتحدثون عن ضعف السلطة في ايران بعد ثورة  تلك

وهم يصورون النظام االيراني بشكل يغري الجانب العراقي ويشجعه 

 للتجاوزعلى ايران .

 

االمر االخر الذي يجب معرفته هو؛ ماهي المكانيات التي وضعها صدام 

ة التي حصلت حسين تحت تصرف المنظمة في العراق؟ االمكانيات االساسي

عليها المنظمة هي المقرات العسكرية القريبة من الحدود مع ايران اضافة 

الى االسلحة والتجهيزات والتدريبات العسكرية التي وضعت تحت تصرفها 



بشكل كامل مقابل ذلك وظفت المنظمة كل طاقاتها ودخلت الحرب لصالح 

االمكانيات وهو  العراق ، لقد دفعت المنظمة ثمنا باهضا للحصول على هذه

 فقدانها ما بقي لديها من شرعية اجتماعية داخل ايران .

 

م  وعدم 1988بعد موافقة ايران بوقف اطالق النار بين الجانبين عام 

موفقية عمليات الضياء الخالد الذي تحملت فيها المنظمة خسائر جسيمة، 

طريقا  عندها واجهت االستراتيجية المسلحة للمنظمة من الناحية العملية

مسدودا مرة اخرى لذا ووفق ماهو متبع في الفرق فقد شددت المنظمة اكثر 

فاكثر على تطبيق التقنيات النفسية من اجل االحتفاظ والسيطرة على القوات 

 ودخلت مرحلة تكاملية جديدة وطرحت موضوع الطالق الجماعي .

 

ف على من بعد ذلك كان السبيل الوحيد لالحتفاظ بالقوات في معسكر اشر

اساس العمل بالتقنيات النفسية للسيطرة الذهنية وقطع االرتباط بين االفراد 

من جهة والعالم الخارجي وذويهم من جهة اخرى . ان التغيرات التي 

حصلت داخل ايران بضمنها موضوع االصالحات  قد اغلقت الطرق 

رب سياسيا ودوليا بوجه المنظمة عالوة على عزلها اجتماعيا وعسكريا وقا

 تجنيدها لالفراد الصفر .

 

االمر الثالث الذي يجب معرفته ايضا ما يتعلق بفترة مابعد سقوط صدام 

حسين وهو ما الذي ستختاره المنظمة من حل من اجل بقائها واستمرار 

ديمومتها ؟ في الواقع انه وحتى يومنا هذا لم تبدي اية حكومة تأييدها 

السابقة . ان ما تدعيه المنظمة في  ودعمها للمنظمة غير الحكومة العراقية

اعالمها بعنوان تأييد دولي لها فان ذلك يتعلق باعضاء البرلمانات وبعض 

السياسيين غير المتخصصين وغير الرسميين ، كما ان الدور الذي كانت 

تؤديه المنظمة لصدام حسين هو تنفيذ العمليات في الداخل والمهام 



م من قبل صدام حسين اثر 2002الجاسوسية والتي توقفت منذ عام 

 مراوداته مع ايران بالرغم من االحتفاظ بوضعها العسكري الى هذا اليوم .

 

اخذت المنظمة بعد سقوط صدام حسين تبحث عن حكومة بديلة فراحت هذه 

المرة تسعى في الغرب عسى ان تجد ضالتها ، يبدو ان استراتيجية المنظمة 

بية لذا نرى خلو مكان هذا العنصر بعد تعتمد على تأييد ودعم القوى االجن

سقوط الحكومة العراقية السابقة فاخذت المنظمة ولخروجها من هذا المأزق 

بطرح حل ثالث تخاطب الغرب به ، يبدو ان المنظمة لم تعول على السعب 

 االيراني في سعيها للخروج من مأزقها هذه المرة ايضا .

 

الغرب: اخراجها من الئحة  ان الحل الثالث يتضمن ثالثة مطاليب من

المجموعات االرهابية وخصوصا في امريكا ، ابقاء معسكر اشرف تحت 

تصرفها ، ثم تسليحها من جديد ، لقد مرت خمس سنوات على هذه 

 المطاليب دون اجابة من قبل الدول الغربية .

 

لقد اشرنا في مقال سابق "معسكر اشرف ، من الداخل والخارج" الى نقطة 

ي اهمية الدور الذي يؤديه معسكر اشرف بالنسبة للمنظمة من مهمة وه

حيث استراتيجيته يعني وجود مقر بالقرب من الحدود ومجهز بالسالح وذو 

بعد ايدلوجي اي وجود مكان للعزل وبعيد والذي يمكن بواسطته ممارسة 

تقنيات الفرقة النفسية فيه بكل سهولة ومن حيث الدعاية والقوات يعني 

ل خارج البلد فله الدور الفعال ولذا فمن الطبيعي التريد قيادة عرض للعم

 المنظمة فقدان مثل هذه االمكانيات التي تعد مسألة حياتية لهم.

 

تشعر المنظمة بالقلق من الظروف الجديدة حيث سيطرة الحكومة العراقية 

على المعسكر بشكل كامل وبدون تواجد لالمريكان وهي عازمة على تنفيذ 

ذته من قرارات بشأن المعسكر ، مجلس الوزراء العراقي وفي قرار ما اتخ



له تضمن ستة بنود اكد على اخراج المنظمة من العراق واحالة قيادتها الى 

القضاء العراقي لمحاكمتهم بالتاكيد ستواجه المنظمة اصعب ازمة في 

 تاريخها بسبب هذه المسالة.

 

لت الحكومة العراقية الى هنا ياتي سؤال في غاية االهمية وهو كيف وص

هذه النقطة ولماذا اتخذت تلك القرارات ؟ بالتاكيد ستطرح المنظمة 

وكعادتها تواطؤ الحكومة العراقية مع النظام االيراني ، اما واقع الحال وكما 

تعلمه المنظمة جيدا هو ان معسكر اشرف قد اصبح مكانا لتواجد 

ومن خالله اخذت المنظمة المعارضين المتشددين لحكومة نوري المالكي 

تتصل بالقوى المعادية للعراق هذا اوال وثانيا االعمال التي قامت بها 

المنظمة )مساعدتها لنظام صدام حسين( ضد الشغب العراقي ومسائل مثل 

النفط مقابل الغذاء التي كانت لمواله تذهب في جيوب المنظمة باالضافة الى 

بها المنظمة مع صدام حسين والتي  الكم الكثير من الجرائم التي اشتركت

 تشكل الكثير من االضابير في الجهاز القضائي العراقي حاليا. 

 

قلنا ان المنظمة سوف ال تقف مكتوفة االيدي  متفرجة بل ستعمل المستحيل 

من اجل االحتفاظ بقلعة اشرف لذا فافضل وسيلة هي طرح المسائل االمنية 

ى تحت زل الحماية االمريكية ، بالرغم وخلق اجواء دعائية وحقوقية كي تبق

من عدم اعتماد المنظمة على اي فرد من افرادها بتنفيذ العمليات في 

الداخلحيث عدم تمتعهم بالمعنويات الكافية . يمكن القول وبكل صراحة انه 

فيما اذا رفع الحصار عن معسكر اشرف وتوفر المالذ االمن لالفراد فان 

المنظمة وينفصل عنها ، اذا فان الغرب وهو  عددا كثيرا منهم سوف يترك

افضل دراية من النظام االيراني ان هذه المنظمة قد وصلت نهايتها سياسيا 

 وعسكريا وال يمكن التعويل عليها واالستفادة منها بعد .

 



اما اذا وصلت المنظمة نهايتها وفقدت معسكر اشرف ياترى ما الذي سوف 

ب قيادتها ومسؤوليها كي ال يقعوا تفعله؟ هناك احتماال وهو انها  سوف تهر 

بيد القضاء العراقي وهذا ما ينتظره ذوي المتورطين في المعسكر ، هذا 

 50يعني ان عدم وجود روؤساء المنظمة الذي قد ال يصل عددهم الى 

شخصا عندها يمكن لالفراد المتبقين التجرر من ارتباطات الفرقة ويمكنهم 

وعلى اقل تقدير يمكنهم االتصال بذويهم بكل تحديد مصيرهم بانفسهم بل 

حرية ، لكن قد تقوم المنظمة بكارثة عندما تريد ان تكون خاتمتها مثل 

خاتمة بعض الفرق وتأمر افرادها باالنتحار او احراق انفسهم بصورة 

 جماعية وهنا تكمن الكارثة .

 

ون عن في لقاءات لنا مع بعض الدبلماسيين االجانب في بغداد كانوا يسال

مدى احتمال وقوع مثل هذه الكارثة االنسانية وماهي الطرق الالزمة للمنع 

م  واتي 2003من حدوثها؟ فكان جوابنا : بعد حوادث انتحار صيف عام 

تشعر المنزمة نشوة االنتصار في تلك القضايا لذا نحتمل حدوث هذا االمر 

المعارضة وطبعا هناك حلول لذلك وهي االستفادة من تجارب المنظمات 

للفرق وكذلك االستفادة من المنفصلين عن المنظمة وكذلك االستفادة من 

ذوي االعضاء ، لقد قدمت مؤسسة اسرة سحر حلوال معينة للجانب االخر 

 للوقوف امام مثل هذه االزمة.

 

فيما اذا الغي معسكر اشرف فان قيادة المنظمة ستنحصر في معسكر مريم 

الذي سيكون عين معسكر اشرف وبنفس  في اورسورواز في شمال باريس

 عوامل الفرقة ولكن بمقياس اصغر لكنه قد فقد معظم قواته.

 

------------------------------------------- 
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 ية من العراق_  شيوخ عشائر البصرة يطالبون بطرد خلق االرهاب

 

 _  الحكومة العراقية تفرض سيطرتها على معسكر اشرف

 

 وتحذر المنافقين من اقامة اجتماعات غير قانونية

 

 

 _  شيوخ عشائر البصرة يطالبون بطرد خلق االرهابية من العراق

 

 _  الحكومة العراقية تفرض سيطرتها على معسكر اشرف

 

 قانونية وتحذر المنافقين من اقامة اجتماعات غير

 

------------------------------------------- 

 

 



 بيان مؤسسة اسرة سحر حول عهدة مسؤولية معسكر اشرف

  

 3بيان رقم 

 

 2008سبتمبر/أيلول   6

 

في البيانين الماضيين ، تم التأكيد بان ذوي اعضاء منظمة خلق المبتلين في 

دي مباشر لهم مع مقر اشرف العسكري  يطلبون ترتيب لقاء سريع انفرا

اعزتهم دون حضور افراد من المنظمة وخارج معسكر اشرف ولفترة كافية 

كما طالبوا بتنفيذ ما اتخذته الحكومة العراقية من قرارات بهذا الشأن 

 وبالسرعة الممكنة .

 

  

ادناه نص القرار االخير لمجلس الوزراء العراقي المتخذ بشأن منظمة  

 خلق:

 

 حيمبسم هللا الرحمن الر

 

 2008لعام     214قرار مجلس الوزراء  رقم 

 

 17/6/2008. قرر مجلس الوزراء في جلسته االعتيادية المنعقدة في 1

 اتخاذ االجراءات الالزمة التالية بشأن منظمة خلق االرهابية : 



 

التأكيد على القرارات المتخذة سابقا بشأن اعتبار منظمة خلق منظمة 

 اق .ارهابية واخراجها من العر

 

. وضع منظمة خلق المتواجدة على االراضي العراقية تحت السيطرة 2

التامة للحكومة العراقية لغاية اخراجها من العراق والتعامل معها على وفق 

 القوانين العراقية .

 

. منع التعامل مع منظمة خلق االرهابية من قبل اي منظمة او حزب او 3

ل العراق ، واعتبار من يتعامل مؤسسة او اشخاص عراقيين او اجانب داخ

معهم مشموال بقانون مكافحة االرهاب واحالته الى القضاء على وفق 

 القانون المذكور .

 

. على القوات المتعددة الجنسيات رفع اليد عن المنظمة المذكورة ، وتسليم 4

نقاط السيطرة وكل ما يتعلق بشؤون افرادها الى السلطات العراقية 

 المختصة.

 

يل الدعاوي القضائية المرفوعة ضد مرتكبي الجرائم بحق ابناء . تفع5

 الشعب العراقي من عناصر منظمة خلق االرهابية .

 

. قيام الحكومة العراقية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب االحمر اليجاد 6

حلول جذرية لمشكلة تواجد المنظمة المذكورة على االراضي العراقية ، 

 المتخذة بشأن اخراجها من العراق . وتنفيذ القرارات 

 



 علي محسن اسماعيل                                                               

 سكرتير مجلس الوزراء                                                               

------------------------------------------- 

مس من نشرة مؤسسة اسرة سحر الخبرية باللغة العربية و صدر العدد الخا

 مؤسسة اسرة سحر في العراق او اوربا [    -وزعت على نطاق واسع 

 إحصائية بعدد القتلى على يد الحكومة اإليرانية من موقعهم :

يجب أن يعلم العالم أن األنظمة الدينية في كل الديانات تعتبر الخارج عليها 

قتل بدم بارد أعداد كثيرة وبكل أسف هناك أنظمة عربية خارج على هللا فت

ال دين لها وال خالق تفعل نفس الفعل فال يغار أحد بهذه األعداد من القتلى 

فلو كان أحد حكام العرب ألفنى كل من عارضة بكلمة في أي مكان فهم 

يعتبرون الطعن فيهم طعنا  في الذات اإللهية فهمك نقول أنهم في حقيقة 

إعلى من رتبة إله فيمكن العفو عمن سب هللا تعالى ورسوله وأهل األمر 

بيته )ع( إنما ذواتهم فال يسمحون بذبط أبدا  و لذلك بين تعالى أنهم يتبنون 

 معتقد ذكره هللا تعالى  عن نفسه  في القرآن الكريم حيث قال عز وجل 

 } اليسئل عما يفعل وهم يسئلون { .  

  2021تلى الجماعة عام انفو جراف عن آخر إحصاء لق



 

 المصدر :

 موقع :

iran.com-https://mek  

------------------------------------------- 

 : خلق منظمة عن العرب المدافعين تخبط:  أخيرا  

 سياستهم في العرب فيها تخبط التي القضايا ضمن القضية هذه تأت

 السالم مع وماداموا خلق مجاهدي أم إيران مع هم فهل إيران ضد الخارجية

 وكل داعش وسرا   خلق منظمة عالنية يدعمون لماذا إذا   الخليج بمنطقة

 بأنها إيران تظاهر األكبر والمصيبة مع أم ضد هم فهل إيران ضد معارض

 سرا   ضدهم يكيدونها التي المكايد تفاصيل يعلمون وهم الخليج أمن مع

 هذا وفي األخيرة اآلونة في اإللهية النصرة ارتفعت هنا ومن يةوعالن

 : المقال هذا كتب العربي والتخبط خلق مجاهدي عن الموضوع

 

https://mek-iran.com/


 التخبط بين اإلرهابية خلق مجاهدي منظمة عن المدافعين ] جمهرة

 الحقة للوطنية والتنكر اإلعالمي

  العربيه الصحف:  منبع

  العربية فالصح – ١٤٣٠ شوال ١٠ ا ألَرب عا

 الديمقراطي للتوجه المعادي وموقفها الخاسرة إيران ورقة البعض استخدم

 وفاحت ، واقتصاديا سياسيا لالنتفاع البعث نظام سقوط بعد العراق في

 بصورة أثرى ممن البعض أبط تحت من خرجت األنوف تزكم روائح

 تالمؤتمرا وعقد ، غيره تضم ال التي الخاصة المنظمات وعمل مفاجئة

 كل بان إيهامنا محاوال الفنادق أرقى في قاعات وحجز المحاضرين واستقدم

 .  األرض على لها وجود ال التي وموارده الفارغ جيبه من هذا

 لبعض هبات من يدفع ما العراقي الشأن متابعي من الجميع يعرف كذلك

(  االنترنيت)  أو الكتابة جاهلية عصر في يسمون ومن واألشخاص المواقع

 صيغت رؤى وترويج لنشر ألبواق"  الوطنيين" بعض وتحول.  تاببك

 العداء جذوة إلبقاء CIA األمريكية المخابرات إدارة أروقة في وحيكت

 تصرف من أيضا هو يعاني الذي إيران الجار وشعبه العراق بين مشتعلة

 كل بعيدة بحتة شخصية ألغراض الدين سيسوا الذين حكامه ديمقراطية وال

 فاق الذي وجشعهم ومطامعهم رؤاهم مع تتفق ال التي الطائفة عن البعد

 زمن العراقية األراضي على واسع انتشار للمنظمة وكان. التصور

 القيادة رئاسات فيه وتوجد: أشرف معسكر ، حسين صدام السابق الدكتاتور

 100و الغربية، إيران حدود عن كيلومتر 100 حوالي ويبعد العسكرية،

 بغداد شمال متر كيلو

 لعب ممن هؤالء احد موقف العاصمة فيينا وخاصة النمسا وطنيو ويعرف

 وعداءه مجتمعة السياسية للقوى الوطني الصف وحدة شق في مهما دورا

 به أدى الذي للحد ووصوله ، مجتمعين اآلن تمثلهم التي لسفارتهم السافر

 ما نشرو علنية بصورة وشتمه النمسا في العراقي السفير على حتى للتهجم

 سفيرها بشخص السفارة إحجام مع اجمع والعراق العراقية للسفارة يسئ

 الدفع طريق عن تعمل التي الشخصية هذه مع للصدام االنجرار عن الوطني



 العفلقي النظام سفارة من وثائق العراقية السفارة أي تملك والتي ، الخاص

 من سرقها يالت االلكترونية الصفحة ووضع( .  وطنيتة)  وبـ به تشيد

 العداوة وإذكاء ، اإلرهابية خلق مجاهدي لمنظمة كواجهة معروفة منظمة

 للقفز نفسها تسوق التي الشخصية وهذه.  واإليراني العراقي الشعبين بين

 مثل كأي فيه التمعن يجب مثال أضعها العراق في السلطة كراسي احد على

 فيه تراجع الذي براألغ الزمن هذا في السلطة كراسي على قفزوا ممن آخر

 واالنتهازيين والطائفيين المتلونين فلول فيه وتقدمت للوراء المناضلون

 . وطنيين لشرفاء األصابع على تعد بسيطة ثلة مع الحقيقيين العراق وأعداء

 مختصرة نبذة

( إيران خلق مجاهدين سازمان: بالفارسية) اإليرانية خلق مجاهدي ومنظمة

 نظام إسقاط بهدف أكاديميين إيرانيين مثقفين يأيد على 1965 العام تأسست

 في 1906 عام إلى إيران في( المجاهدين) التسمية هذه وتعود. الشاه

 من المناضلين على(  المجاهدين)  اسم يطلق كان حيث" الدستورية الثورة"

 والذي" اإليرانية الثورة" نتيجة الشاه نظام سقوط وبعد. الحرية تحقيق أجل

 الحكام مع خالفها بعد المنظمة توجه أصبح قادتها من كثيرال الشاه اعدم

 اإليرانية الشخصيات من الكثير طال دمويا عدائيا توجها الجدد اإليرانيين

 تفجير -. اإليرانية الجمهورية في الحكم رموز بعض كـاغتيال الحاكمة

 من كبير عدد مقتل إلى أدى الذي النحو على اإليراني، البرلمان مبنى

 واصلت كذلك. اإليرانية االقتصادية المنشآت من الكثير تدمير - بالنوا

 من العديد اغتيال في الحركة تورط وبسبب الغربية، للدول عداءها الحركة

 فقد السبعينيات، فترة خالل إيران في الموجودين األمريكيين العسكريين

 روتجد. إرهابية حركة وكندا أمريكا مثل الغربية الدول بعض اعتبرتها

 من الكثير خلق مجاهدي لحركة يقدم كان حسين صدام نظام أن إلى اإلشارة

 -العراقية الحرب فترة خالل وبالذات والسياسي، والعسكري المالي الدعم

 . اإليرانية

 بـ يسمى شامل واسع ائتالف من جزءا   اإليرانية خلق مجاهدي منظمة وتعد

 في إيراني كبرلمان يعمل الذي «اإليرانية للمقاومة الوطني المجلس»

 قادة إلى إضافة ، عضوا   550و وأحزاب منظمات 5 يضم الذي و المنفى،



 لمنظمة المسلح الذراع «اإليراني الوطني التحرير جيش» بـ يسمى ما

 في «أشرف» معسكر في اليوم حتى يتمركز والذي اإليرانية خلق مجاهدي

 رجوي مسعود زعمهايت والمنظمة. النساء من قادته أغلبية وتكونت العراق

 «اإليرانية للمقاومة الوطني المجلس» رئاسة نفسه الوقت في يتولى الذي

 آب /أغسطس وفي. «اإليراني الوطني التحرير جيش» لـ العامة والقيادة

 رئيسة رجوي مريم «اإليرانية للمقاومة الوطني المجلس» انتخب 1993

 السلطة نقل على إلشرافا مسؤولية تتولى وهي االنتقالية للفترة للجمهورية

 «الحالي اإليراني النظام سقوط بعد اإليراني الشعب إلى سلمي بشكل»

 .المجلس تعبير حسب

 األوروبي، القضاء أمام سنوات استمرت معركة وبعد 2008 نوفمبر وفي

 يقضي األوروبي االتحاد من سابقا قرارا األوروبية العدل محكمة ألغت

 األوروبية الالئحة" على إدراجها بسبب لقخ مجاهدي منظمة أموال بتجميد

 االتحاد قرار أن" قرارها في المحكمة اعتبرت حيث". اإلرهابية للمنظمات

 إمدادهم بعدم خلق مجاهدي لعناصر الدفاع حقوق انتهك األوروبي

 للمنظمات األوروبية الالئحة على إبقاءهم تبرر التي الجديدة بالمعلومات

 المتصلة المعلومات بعض المحكمة اءإعط وبرفضها....اإلرهابية

 به تطلب كانت بما خلق مجاهدي منظمة حصلت القرار وبهذا". بالمسألة

 حدا ما وهو. إرهابية نشاطات أي في ضلوعها عدم تأكيدها بشأن بشأن

 الخاصة االستئناف لجنة قرار على بالطعن البريطانية الداخلية بوزيرة

 في متورطة ليست خلق مجاهدي كةحر أن رأت التي المحظورة بالمنظمات

 . اإلرهاب

 السابق الدكتاتور زمن العراقية األراضي على واسع انتشار للمنظمة وكان

 ويبعد العسكرية، القيادة رئاسات فيه وتوجد: أشرف معسكر ، حسين صدام

 شمال متر كيلو 100و الغربية، إيران حدود عن كيلومتر 100 حوالي

 120و اإليرانية، الحدود عن كيلومترا   40 عديب: نزالي ومعسكر ،. بغداد

 الكوت مدينة في ويقع: فايزي ومعسكر. بغداد شرق شمال كيلومترا  

. العراقية المقدادية مدينة من بالقرب ويقع: عالفي يونياد ومعسكر. العراقية

 اشرف بمعسكر المنظمة تواجد األمريكان حجم البعث نظام سقوط بعد لكن



 ضد رابحة تفاوض ورقه وتركهم الثقيل سالحهم عنز تم أن بعد ، فقط

 العداء له المكونة السياسية األطراف بعض تتجاذب الذي اإليراني النظام

 .  األمريكي المعسكر مع

 مع لقاءها فكان وإيران العراق أعداء كل مع للتحالف المنظمة سعت وقد

 فكان قوالعرا إيران نقصد توجههما اختالف رغم للبلدين المشترك العدو

 المخابرات رئيس العزيز عبد بن مقرن األمير مع رجوي مسعود لقاء

"  اإلسالمي لإلعالم الحرمين مركز موقع" الخبر ذلك نشر وقد السعودية

 قالت اإليرانية، السعودية العالقات على اإلطالع وثيقة مصادر من فيه نقل

 عاصمةال في مؤخرا   التقى سعود آل لعزيز عبدا بن مقرن األمير أن

ان، األردنية، .  اإلرهابية خلق مجاهدي منظمة رئيس رجوي، بمسعود عم 

 إلى ودعاه ،(طهران نظام إسقاط) سبل ورجوي مقرن األمير ناقش كذلك

 لمنظمته مكتب فتح رجوي بطلب البت   أرجأ مقرن ولكن الرياض، زيارة

 فيما كبار، آخرين سعوديين مسئولين مع األمر مناقشة قبل الرياض في

 مكتب فتح عرضت ـ الرياض مع وباالتفاق ـ مصر أن أخرى أنباء قالت

 يدعمها صدام كان انفصالية حركة مكتب غرار على القاهرة في للمنظمة

 السعودية من الدعم تتلقى تزال ال التي ،"األهواز تحرير حركة" وهي

 .أساس بشكل

( نتشاءاال) من حالة تعيش الرياض أن السياسي الشأن في محللون ويقول

 اإليراني النظام انشقاق)و( لبنان في اإليرانية الهزيمة) اعتبرته ما بسبب

 في اإليراني النظام بأن تعتقد وهي ،(األخيرة االنتخابات بعيد نفسه على

 الفرصة واغتنام عليه، الهجوم تشديد الالزم من وأن تراجع حالة

 يتعلق فيما أوباما، نائب بايدن، تصريحات مع يتواءم ما وهو.إلسقاطه

 بأن القائلة واألنباء اإليرانية، النووية المنشآت لمهاجمة إسرائيل يد بإطالق

 اإلدارة في المتشدد الصهيوني الجناح ترجيح على تعمل السعودية

 اتفاق أي تخريب وبالتالي عسكريا ، إيران مع للتعاطي المؤيد األميركية

 حساب على سيكون ـ تحقق لو ـ انه السعودية تعتقد مزمع كي أمير إيراني

 سماح عن تحدثت التي األنباء مع التحليل يتواءم كما. اإلقليمي موقعها

 قررت حال في السعودية األجواء باستخدام اإلسرائيلي للطيران السعودية



 األخيرة؛ اآلونة في تصاعد الذي الهجوم وشن الموقف تصعيد أبيب تل

 .السويس قناة بعبور ليةاإلسرائي للغواصات بالسماح مصر قرار ومثله

 

 : خلق مجاهدي لمنظمة اإلرهابي الدور

 

 بعمليات قامت حيث ، تأسيسها منذ إرهابيا نحوا خلق مجاهدي منظمة نحت

 بعيدا أو ، بحتا سلميا نضالها يكن ولم الشاه حكومة زمن منذ وتقتيل تخريب

 حريرت حركة نفسها اعتبرت إذا اإليرانية الجماهير يطال الذي الضرر عن

 السلطة مع خالفها وبعد.  المظلومة اإليرانية الجماهير جانب إلى تقف

 بمصالح لإلضرار رئيسية بصورة توجهت طهران في الحاكمة الدينية

 عداء لها سببت التي التخريب وأعمال التفجيرات خالل من اإليراني الشعب

 حكامال توجه ضد منها العديد يقف التي اإليرانية الجماهير بين واضحا

 اإليراني الشعب حرية على والحجر الديمقراطي للتوجه المعادي اإليرانيين

 المنظمة ممارسات ضد وقفوا ايضا لكنهم ، صرفة دينية وجهة وتوجيهه ،

 .  اإليرانية الجماهير بمصالح المضرة اإلرهابية

 البعث نظام مع تحالفها بعد شمل بل اإليراني الشعب عند دورها يتوقف ولم

 العراقي الشعب على المباشر الهجوم إلى حسين صدام يقوده كان الذي

 وبعد المباركة 1991 شعبان/  آذار انتفاضة في خاصة الوطنية وقواه

 وقد.  الدولي التحالف قوات أمام الكويت من الصدامي الجيش هزيمة

 صدام أغدق) حيث حسين صدام لدى المدلل الطفل المنظمة هذه أضحت

 ووفر وسلحها المنظمة هذه على العراقيين أموال نم حاتمي بكرم حسين

 والفاقة العوز عبئ من يأنون العراقيون فيه كان وقت في لها الرفاه

 بداية منذ المنظمة هذه تحولت لقد. الضرورية الخدمات من والحرمان

 خدماتها كل وعرضت للمرتزقة منظمة الى االيرانية العراقية الحرب

 هذا من فلت من أحد ويشير. حسين صدام لحكم ةوالعسكري االمنية لالجهزة

 مليون 75 مبلغ تستلم كانت فقد. سخي بشكل المنظمة أغرق صدام أن الفخ

 السالح توفير في الخدمات الى اضافة العراقية الحكومة من شهريا   دوالر



 وتأمين الحركة وتوفير واللوجستية االمنية والمعلومات انواعه بمختلف

 العراقية الحكومة من المنظمة عضو راتب وبلغ. هوغير السفر جوازات

 في يشارك لمن دوالر 2000 مبلغ الى اضافة شهريا دوالر 500 مقدار

 حبه عادل عراقية؟ مدينة -أشرف- هل -(  المنظمة في العسكري النشاط

 .  - 2007.  06.  20 في المنشور المقال

 1991 للعام راقيةالع االنتفاضة بوجه الضاربة خلق منظمة قوات وانطلقت

 في ذاته الشهر من الثاني األسبوع في)  االنتفاضة شهود احد يقول حيث

 السلطات من فيه تحرر الذي اليوم نفس في" خورماتو طوز" قضاء

 كرم قادر مناطق من قادمة كانت خلق مجاهدي من قوة أرادت.  العراقية

 قوات مع فتفاوضت ، خورماتو طوز عبر"  خالص"  إلى الذهاب

 مسؤول الكردية القوات مسؤول أعلم وقد.  ذلك حول المدينة في البيشمركة

 دون العبور ويمكنهم المسألة في طرفا   ليست"  المنظمة"  بأن القوة تلك

 والذي"  بك سليمان"  تقاطع إلى ووصولها العبور بمجرد إنما ، بهم المس

 القوة تخندقت خورماتو وطوز وكفري وكركوك بغداد من كل بين يربط

 كما.  تمتلكها كانت التي الثقيلة األسلحة بجميع المدينة بقصف وبدأت ذاتها

رت  طوز إلى كفري من مدنيا  ( 30) تقل كانت عمومية باص سيارة دم 

 . ركابها جميع وقتلت

 نحو النزوح على المدينة أهالي القوات تلك أجبرت معدودة أيام خالل

 الجماعة هذه وسعت.  األقدام على مشيا   الخلفية المخارج عبر كالر مناطق

 حربها المقاومة مشروع عن تخليها بعد اإلرتزاق صفة ذاتها خصت التي

 الراجمات بصواريخ بقصفها بدأت حيث كفري نحو واتجهت األيام تلك في

"  لمرتزقة القتالية القدرة كانت.  أيضا   المدينة ترك على أهلها واجبرت

 البيشمركة قوات تستطع ولم العراقي يشالج قدرة على تتفوق"  المجاهدين

 كان – أيضا   عراقية وغير – نظامية غير قوات مقاومة التقليدية بأسلحتها

 جميع حوزتها وفي العراقي الجمهوري الحرس لنظام وفقا   تدريبها يتم

 عديدة لقصص واحدة شهادة وهذه( .  المتطورة والثقيلة الخفيفة األسلحة

 .  القتلة البعثيين لنظام دعما المنظمة هذه زقةمرت به قام إرهابي ونشاط



 قبض مذكرة 12 ورود)  عن يتحدث خبرا العراقية الصباح جريدة ونشرت

 المسؤولين ببعض تتعلق بديالى القضائية السلطات الى الدولية الشرطة من

 مخالفة بعمليات تورطهم خلفية على االيرانية خلق مجاهدي منظمة في

 تعترض التي المعوقات من العديد وجود مؤكدا افاالختط منها للقانون

 لمنتسبي السماح عدم اهمها هؤالء ضد الصادرة القبض مذكرات تفعيل

 استكمال اجل من فيه يقيمون الذي اشرف معسكر الى بالدخول الشرطة

 من الخروج عن امتناعهم عن فضال المطلوبين مع االصولية التحقيقات

  – الصباح Sunday, March 29:  -(  المحاكم امام والمثول المعسكر

 مع قوية مباشرة عالقات في الحركة هذه دخلت األمريكي الغزو بعد ولكن

 أدى الذي النحو علي والبريطانية األمريكية اإلستخباراتية المنظمات كل

 لها وفرت وقد اإليراني النظام يعادي من كل مع تحالفات في انخراطها إلى

 اللوردات مجلس أعضاء من بالعديد تربطها التي المتميزة العالقات

 األوروبية البرلمانات باقي مع عالقات إلقامة الفرصة البريطاني والنواب

 بتوجيه وأخرى فترة بين يقوم الذي األوروبي اإلتحاد برلمان وخاصة  

 السياسية األوضاع لشرح للمنظمة الفعلي الزعيم رجوي لمريم الدعوة

 من وبضغط األوروبي اإلتحاد أن من الرغم ىعل وذلك إيران في الجارية

 في خلق مجاهدي أدرج قد كان كلينتون بيل السابق األمريكي الرئيس إدارة

 السياسي التحرك وكان اإلرهابية، المنظمات قائمة على 1997 عام

 عن بالكشف قيامها عقب جاء خلق مجاهدي لمنظمة النشط والدبلوماسي

"  مركز و"  نتنز"  في اإليراني وويالن للمفاعل سرية ووثائق مواقع

 مترا كيلو ثالثين بعد على الثوري للحرس معسكر في الواقع"  پارچين

 حول األخرى السرية المعلومات و المواقع من وغيرها طهران شرقي

 إنفراج حصول الى المعلومات هذه أدت كما اإليراني، النووي المشروع

 القيام للمنظمة سهلت التي الحالية األمريكية اإلدارة مع العالقات في نسبي

 كان أن بعد األمريكية الساحة على والسياسية اإلعالمية النشاطات ببعض

 المتحدة والواليات المنظمة بين العالقات في التغير هذا عليها محظورا   ذلك

. 



 سقوط بعد العراقيين طالت التي اإلرهابية األعمال في المنظمة دور وحول

 منظمة قيادة في السابقة المركزية اللجنة عضو قالت ، حسين صدام نظام

 دورا لعبت المنظمة هذه ان)  اشرف معسكر من الهاربة سلطاني بتول خلق

 من اإلرهابية باإلعمال تقوم التي اإلجرامية العصابات دعم في كبيرا

 تلك عناصر بتدريب قيامها خالل من العراق داخل القاعدة تنظيمات

)  سلطاني السيدة أكدت كما(.  لها والمادي المعنوي دعمال وتقديم العصابات

 البعض فقر واستغالل المادي اإلغراء سياسة وعبر خلق منظمة قيام

 وتسخير بجانبها لكسبهم وذلك العشائر شيوخ وإغراء الشباب من وحاجته

 قامت أنها حتى واالجتماعية السياسية األوساط في المنظمة لصالح أصواتهم

 العام الرأي واستمالة اآلراء كسب على تعمل اجتماعية مؤسسة بتأسيس

 و( .  العراق في المشروع غير وجودهم تؤيد شعبية قاعدة وخلق لصالحهم

 مع المنظمة تتبعها التي الوحشية األساليب عن) حديثها في تطرقت

 مع المعسكر داخل موجودين كانوا طفل خمسمائة بأخذ وقيامها أعضاءها

 اإلباء يعرف لم حيث أوربا في مجهولة جهة إلى وإرسالهم عوائلهم

 ( . اآلن حتى مصيرهم واألمهات

 أشبه بتشكيل المذكورة المنظمة قيام)  سلطاني بتول أكدت حديثها ختام وفي

 250 بحدود عددهم يبلغ الذين الشباب من لها تابعة عراقية بمليشيا يكون ما

 اإلشاعة بث في غاللهمالست بالمال إغرائهم بعد وإقناعهم جلبهم تم شخص

 ( . العراقي المجتمع داخل المعلومة وجلب

 

 خلق منظمة دعم في والعربي العراقي السني السياسي اإلسالم أحزاب دور

: 

 

 إلى المنهار العفلقي النظام من جزء كانت التي الشخصيات من العديد وقفت

 إيمان رغم عنها ومدافعة لها مساندة اإلرهابية خلق مجاهدي منظمة جانب

 الشعب على متهجمة ،(  الفارسي العدو)  هي إيران بان الشخصيات هذه

 الفرس)  بـ وناعتتها األعراق متعددة قوميات 8 يضم الذي اإليراني



 نسبة يشكلون الفرس وكون اإليرانية القوميات بنسب لجهلها(  المجوس

 . القوميات المتعدد اإليراني الشعب من أدنى

 للمنظمة المساند موقف عربية ودول اسالموية ياتوجمع قوى وقفت ولذلك

 اآلن العراق في الحاكمة األكثرية تشكل التي خاصة الشيعية بالطائفة كرها

 . عامة العراقي والشعب ،

 وظافر العليان وخلف المطلگ صالح مثل بعثية شخصيات موقف وما

 أنظار عن لبعيدة الهاشمي لطارق الخفية والمواقف الدليمي وعدنان العاني

 اإلرهابية خلق مجاهدي منظمة اختارت 2007 العام وفي.  العراقي الشعب

 رئيسا المطلگ صالح الحوار بجبهة يسمى ما رئيس الطائفي اإلرهابي

 احد بتصريحات جاء ما بحسب اإلرهابية المنظمة لهذه السنوي للمؤتمر

 بعضها المنتمين ومن بعثي والء ذات وفود حضرته الذي للمؤتمر المنظمين

 ضباط احد الدليمي ثامر اإلرهابي وهو ، السني السياسي اإلسالم ألحزاب

 التكفيريين من اإلرهابيين لدعم رابطة اآلن ويترأس الصدامية المخابرات

 األمريكيين العسكريين بعض فيه شارك كذلك.  عمان ومقرها والصداميين

 .  أمريكية بمروحيات المعسكر أجواء وبحماية

 السيادة على صارخ تعدي لهو فيه جرى وما حضره ومن ؤتمرالم وانعقاد

 مقاله في حبه عادل األستاذ ذلك وأكد برمته العراقي والشعب العراقية

 العراق خرائط جميع تفحصنا لو: )  يقول حيث إليه اشرنا الذي السابق

 هذه على" أشرف" إسمها مدينة الى إشارة أية عليها وجدنا لما السياسية،

 مدينة عن جغرافيا بمادة الممتحنين التالمذة جميع سألنا ولو .الخرائط

 المدينة. إمتحاناتهم في التالمذة جميع لرسب" أشرف" إسمها عراقية

 معه حضر ومن المطلگ، صالح نظر وجهة فمن. موجودة وغير موجودة

 عقدين منذ العراق في الالجئة خلق مجاهدي منظمة" كرنفال" العراقيين من

 المقاومة" مواقع من وموقع بل العراق في تقع دينةم فهي ونصف،

 الكرنفال، هذا المطلگ صالح النواب مجلس عضو ترأس وقد". البائسة

 ان من بدال بها، والتشهير العراقية للحكومة وانتقاده الالذع هجومه وسمعنا

 العراقي، النواب مجلس قبة تحت البرلماني العرف جرى كما ذلك يطرح

 المطلگ صالح ينس ولم. الدولي بالعرف إرهابية ظمةمن قبة تحت وليس



 كلمته يلقي أنه متناسيا   المتحدة الواليات على الهجوم" العصماء" كلمته في

 أحضان في النافوخ وحتى هيكلها بكل اآلن ترتمي منظمة أحضان في

 المتطرفين نظام نشاط عن المعلوماتية خدماتها لها وتقدم المتحدة، الواليات

 دعوات كل وزيف بل كله العجب هو وهذا النووي، وسالحهم إيران في

 ( . العراق سيادة على الحرص حول وصراخه المطلگ

 السنة من سياسيين بين للقاء تواصل بل الحد هذا عند األمر يتوقف ولم

 إن رغم اإليرانية خلق مجاهدي منظمة من وبرعاية واسرائيليين العرب

 وخاصة األجانب مضيفيهم أمام ئمادا يرددون العرب السنة السياسيين

 قادمين خلق مجاهدي أفراد وكأن ،(  للعراق الصفوي التهديد) بـ األمريكان

 المقربين نسال وعندما)  قال فقد غربي صحفي وحسب.  آخر كوكب من

 هم الصفويين بان ، التفسير منهم فنسمع ؟. بالصفويين المقصود ما ، لهم

 صحفيين عن ورد ما وبحسب.  العراق في إتباعهم من والشيعة اإليرانيون

 خلق مجاهدي منظمة)  فإن بروكسل اجتماع في حضورا كانوا غربيين

 ، بروكسل في االسرائيلين الدبلوماسين مع عالقاتها استثمرت ، االيرانية

 اسرائيلية شخصيات مع الوفد هذا اعضاء من اثنين بين لقاء بترتيب وقامت

 ،! العراق في الوضع تطورات بمتابعة مهتمة باعتبارها لهما تعريفها تم

 االسرائيلي الموساد جهاز في عمالء بانهم ا كبير اعتقادا هناك ولكن

 هذه بان يتوقعان كانا السنة العرب وفد من بهم التقى من فان ،وبالتاكيد

 ، المصادر هذه وحسب.  االسرائيلية المخابرات عناصر من الشخصيات

 تحركات يتابعون كانوا بلجيكيين امن رجال من المتسربة المعلومات فان

 وفد أعضاء من الشخصين هذين ان الى تشير ، لهم الحماية لتامين الوفد

 هذه وأضافت" العاني وظافر العليان خلف من كل كان العراقيين السنة

 أيضا التقى الوفد هذا من آخرون أعضاء هناك كان وربما قائلة المصادر

 .يليةاإلسرائ الشخصيات بهذه

 خلف لدى كبير حماس وجود مالحظة تمت فانه" المصادر هذه وحسب

 الشيعة استيالء يراه لما التصدي شانه من عمل باي االنخراط في العليان

 ضابطا كان وانه خاصة ، ايران ضد شديدا وحماسا العراق في الحكم على

 وفدال وكان" .  العراقية االيرانية الحرب في وشارك العراقي الجيش في



 من أعضاء ، يضم الدليمي، عدنان حاليا الهارب النائب ، ترأسه الذي

 خالد والشيخ العاني وظافر المطلق وصالح العليان خلف وهم النواب مجلس

 كبار احد خليفة علي الركن واللواء السنية الدليم عشيرة كبار أحد البرع

 لمبالغا خلق مجاهدي منظمة تحملت وقد. السابق العراقي الجيش ضباط

 مؤتمر في ومشاركتها السنية الوفود سفر على إنفاقها تم التي الطائلة

 .إليهم قدمتها مادية معونات إلى إضافة بروكسل

 :  آخرا وليس أخيرا

 لفرض العراقية الحكومة توجه ضد وقف من لجميع موجه هنا والكالم

(  اشرف معسكر)  بـ زورا سميت عراقية ارض بقعة على الوطنية السيادة

 حبه عادل األستاذ قال كما االسم لهذا وجود ال بان علما(  أشرف مدينة)  أو

 من السياسيين جمهرة أخذنا فإذا.  العراقية الجغرافية الخارطة على

 الطائفة على حتى وتجاوزت السنية باألحزاب تسمت التي البعثية األحزاب

 الذي اقيالعر الشارع على الغريبة وطروحاتها نفسها بفرضها السنيه

 فما ، سنية أو شيعيه مسمياتهم كانت أي الطائفيين طروحات بغالبيته يرفض

 بتنظيراتهم العراقيين على وخرجوا صعقوا الذين(  الوطنيين)  جمهرة بال

 مجتمع أي يقبل وهل.  ؟ وغيرها الالجئين ورعاية اإلنسان حقوق حول

 شخوصه عن وتصدر ، المعسكرات هذه مثل أرضه على تقام أن غربي

 . ؟ لإلرهابيين العون وتقديم اإلرهاب لدعم التصرفات نفس

 الموضوعة الشروط وضمن تسمح اللجوء دول إن جميعا لنا والمعروف

 على الدول مختلف من لالجئين مدني مجتمع منظمات بإقامة بلدياتها لدى

 ألي وجود وال.  لها تضعه الذي الداخلي النظام شروط بكل حرفيا تلتزم أن

 وأسلحة بمعسكر فكيف.  نفسه البلد عدا آخر بلد ألي رسمي حزبي يمتنظ

 البلد داخل اإلرهاب ودعم لتشجيع عديدة وسائل واستخدام وبيانات وتدريب

 حكومة"  عبارة وإطالق ، منها والسخرية الحكومة وشتم ، المضيف

 ! .  ؟ وتصريحاتهم"  بياناتهم في عليها العمالء



 القانون تطبيق عند المضيف البلد قوات ضد مسلحة مقاومة حدثت لو ثم

 الشرطة أفراد من عشرات جرح سببوا الذين الجناة عن السكوت يتم فهل

 . ؟ العراقية

 عليها يرد أن اشرف معسكر إرهابيي جانب إلى وقف من على عديدة أسئلة

 سيادته على االعتداء ويتم حرمته تنتهك وطنا هناك الن تردد أو خجل بدون

 . راقالع اسمه

 

 : الخاتمة

 : يقول سويسري مثل هناك

 . اإلبر وفيه العسل فيه النحل يشبه الكالم

 

 

  االرهاب مكافحة مجال في ناشط* 

 فاخر وداد

  

 

  

 

  

  

   

   



  

 

  

 

 

وهنا نكون قد غطينا أمر منظمة خلق اإليرانية بموضوعية تامة وحيادية 

بأخبارهم من خصومهم أو دون التجني أو الزيادة أو النقصان بل لم نأتي 

معاضين لهم أو من خارج جنسهم بل من  موقع التائيسن منهم ومن 

المتضرين العراقيين الذين نسقوا بينهما  لعموم ضررهم عدة بلدان أهمهم 

العراق وإيران ومن المؤكد أنهم قد اشتركوا في أوائل الحرب مع  صدام 

صر والعالم العربي ضد الكويت وبعد ذلك نسأل هللا تعالى أن ينجي م

وافسالمي من شرورهم ولكن لنا وقفة مع وزارة داخليتنا هنا لماذ  لم تصنع 

الوزارة على الويب سايت كاإليرانيين موقعا  باسم شهداء الشرطة الذين 

استشهدوا على يد اإلرهاب كما فعل غيرنا وذلك بتوثيق مقتل ستمائة ضابط  

خل متاحف الشرطة شرطة موضوعة صورهم في سجالت الشرف دا

 وأروقتها  هذا وباهلل التوفيق ما توفقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب 

 

 الشريف

 خالد محيي الدين الحليبي

  

 الفهرست : 

  

 الفصل األول :



 تاريخ الجماعة  من مواقعهم على األنترنت وعالقتهم بالبعث العراقي .  

 الفصل الثاني :

 ا وسياستها  من موقع منظمة هابيليانمنظمة مجاهدي وأيديولوجيته 

 الفصل الثالث 

 الدعم العالمي المادي والمعنوي  . 

 الفصل الرابع  : من جرائم مجاهدي خلق  

 أوال   : جرائمهم بالوثائق ضد إيران .

 ثانيا  : جرائمهم في حق الشعب العراقي .

 الفصل الخامس : وثائق خيانية هذه المنظمة . 

 ؤتمرات مجاهدي خلق ضد إيران في المنفى :الفصل السادس : م

 الفصل الفصل السابع :  

مجموعة من األخبار عن تلك المنظمة  سابع : مؤتمرات مجاهدي خلق ضد 

 إيران في المنفى .

 أخيرا  : تخبط المدافعين عن منظمة خلق . -
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