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خروج اجباري
پس از 30خرداد 1360و كشتار وحشيانه يي كه از شبانگاه آن روز آغاز شد ,يكي از مناطقي كه سازمان
مجاهدين در آن مستقر شد ,منطقه كردستان بود .از آنجايي كه نيروهاي رژيم در جبهه هاي جنوبي جنـ
با عراق درگير بودند ,مناطقي از كردستان از تيررس آنها تا حدودي محفوظ مانده بود و امكان نفس كشيدن
و تمركز نيرو در آن مناطق هنوز وجود داشت.
مجاهدين تا هفته اول آبان  1362در بخشي از كردستان ,در جنوب «سردشت» ,مستقر بودنـد .وقتـي
در هفته اول آبان  62پاسداران به منطقه «آالن» ,در جنـوب سردشـت ,هجـوم بردنـد و ميـان پاسـداران و
نيروهاي رزمنده مجاهد خلق درگيري شديدي رخ داد كه هفت شبانه روز به طـول انجاميـد ,مجاهـدين بـه
ناچار از آن منطقه آزادشده به داخل كردستان عراق ,به حـوزه نفـوي يكيـه كتـي (اتّحاديـه ميهنـي) جـالل
طالباني ,عزيمت كردند.
گزارش رزم دالورانه رزمندگان مجاهد خلق به فرماندهي مجاهد قهرمـان مسـعود عـدل (كـاي حميـد),
فرمانده عمليات مجاهدين در كردستان ,با پاسداران سركوبگر ارتجاع در سـرمقاله «مجاهـد» شـماره ,176
 12آبان  ,1362زير عنوان «هفت شبانه روز مقاومت ـ هفت شبانه روز حماسـه» درج شـده اسـت .در آن
زمان مجاهد قهرمان ابراهيم ياكري( ,كاي صالح) مسئول سازمان مجاهدين خلق ايران در كردستان بود.
پس از آن رويارويي خونين در منطقه آالن و عزيمت اجباري مجاهدين به منطقه كردستان عراق .يكي از
پايگاههاي مهم مجاهدين در داخل خاي عراق ,در منطقه گالله پاگرفت كه در حـوزه نفـوي جـالل طالبـاني
قرارداشت .هنوز دو سه سالي از اين استقرار نگذشته بود كه طالباني بـه درخواسـت رژيـم ايـران مجاهـدين
مستقر در گالله را براي خروج از اين منطقه تحـت فشـار قـرار داد .اشكالتراشـيها و فشـارهاي يـه كتـي بـر
مجاهدين روز به روز شدت گرفت و چندين زخمي هم به بارآورد .سرانجام مجاهدين ناچار شدند بقاي ماندن
در خاي تحت سلطه طالباني را به لقايش ببخشند و به مناطق همجوار آنها ,كـه طالبـاني بـر آنهـا چيرگـي
نداشت ,نقل مكان كنند.
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دكتر منوچهر هزارخاني در بهار سال  ,1365در يك سفر ده روزه ,از منـاطقي در كردسـتان عـراق كـه
مجاهدين در آن مستقر بودند ,ديدار كرد و گزارش سفرش با عنوان «مقاومـت مسـلّحانهگ گزارشـي از پشـت
جبهه» در ماهنامه «شورا» ,ارگان شوراي ملي مقاومت ايران ,شماره 20و ,21خرداد و تير 1365بـه چـا
رسيد .اين سفر اندكي پس از خروج اجباري مجاهدين از پايگاه منطقه گالله صورت گرفت.
براي آشنايي با مجاهدين و قرارگاههايشان ,پيش از تولد «شهر اشرف» ,خالصه يـي از آن گـزارش را در
زير مي خوانيد.

ـ دكتر هزارخاني در پاسخ به اين پرسش كه انگيزه اش از سفر به قرارگاههاي مجاهدين در منطقه مرزي
چيست؟ مي گويدگ
ـ « ...انگيزه ام در اين ميان چيست؟ خيلي ساده است .اول كسب اطالع بي واسطه از وضع پشـت جبهـه
مقاومت مسلحانه و دوم افشاگري! يعني انتشار گزارش مانندي از اين مشاهدات ...جنبش مقاومـت مسـلحانه
دارد پنج ساله مي شود .در ايـن پـنج سـال جنـبش فـراز و نشـيبهاي زيـادي را پشـت سرگذاشـته ,تحـت
شديدترين سركوبها قرار گرفته ,بسياري از مبارزانش را به غيرانساني ترين نحو شكنجه و اعدام كرده انـد يـا
در عمليات نظامي كشته اند .دشمنان رنگارن

اين جنبش در همين خارج كشـور بـا كينـه توزانـه تـرين و

مسموم ترين حمالت ,هويّت و حتي موجوديت جنبش را در معرض شك قرار داده اند و با اين همه ,جنبش
از تمامي اين آزماشها ,سربلند و نيرومند ,گذشته است و طبق تمام قراين و نشـانه هـا در حـال اوجگيـري و
گذار به مرحله تازه يي است ,يعني اين جنبش موجود زنده يي است كه با تمام شرايط نامساعد خارجي ,تـا
كنون از رشد بازنايستاده است».
ل مجاهـدين در منطقـه كردسـتان اسـت و
ـ « ...كاي صالح اسم ديگر ابراهيم ياكري اسـت كـه مسـئول كـ ّ
نمايندگي شوراي ملي مقاومت در آن جا را هم ,پس از خروج آقاي قاسملو از شورا ,به عهـده دارد »...دكتـر
هزارخاني در پايگاه «فائزه بهاري» ,ـ اولين پايگاهي كه از آن ديدن كرد ـ با كاي صالح گفتگو كرد.
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ـ دكتر هزارخانيگ كاي صالح «به طور خالصه ولي كامل ,وضع منطقه ,نيروهاي موجود در منطقـه ,روابـط
آنها با يكديگر و با دولتهاي ايران و عراق و به ويژه وضع ”اتّحاديه ميهني“ و جهتگيريهاي اخير آن را تشـريح
مي كند .بي اختيار مي گويمگ به اين ترتيب شما در منطقه ,در محيطي كامالً خصمانه مشغول فعاليتيد! مي
گويد جوّ خصمانه است ولي خوشبختانه كار هنوز به درگيري نكشيده ,هرچند فاصله چنداني با آن نـدارد!...
كاي صالح ...به حادثه تيراندازي افراد ”اتحاديه ميهني“ به روي مجاهدين و زخمي كردن چهـار نفـر از آنهـا
اشاره مي كند و مي گويد كه به دنبال آن ,نامه جدّي و تندي براي رهبري ”اتحاديه ميهني“ نوشته و در آن
به صراحت گفته است به جاي آن كه مرتب از پشت خنجر بزنيد ,اگر با ما سر جنـ

داريـد ,مـرد و مردانـه

اعالن كنيد!...

صحبتمان تا نزديكيهاي صبح طول مي كشد ...وقتي حرفهامان تمام مـي شـود كـاي صـالح مـي گويـدگ
”راستي هيچ مي دانستي موقعي كه از ايران خارج مي شدي زن و بچه من تا مـرز همراهيـت كردنـد؟“ بـي
اختيار ياد زن و كودكي افتادم كه در اتومبيل ,براي عادي جلوه دادن ”مسـافرت خـانوادگي“ ,همـراه مـن و
قاسم كرده بودند و من هيچ گاه نفهميدم كه بودند .حاال بعد از پنج سال  ...كاي صالح نمي گذارد زيـاد بـه
فكر فروبروم و بالفاصله اضافه مي كندگ تا يك سال بعد از سفر شما هم به همراهـي كـردن مسـافران ادامـه
دادند ,ولي بعد زنم شهيد شد( »...ص.)7

«پايگاه سيدعلي جزّي»
ـ «...اوايل بعد از ظهر به پايگاه سيدعلي جزّي مي رسيم .پايگاه بزرگي است شامل يك ساختمان بـزرگ
سه طبقه با اتاقهاي متعدد و حياط وسيعي در اطراف .اين ساختمان در سـابق يـك مدرسـه بـوده كـه بعـد
متروي مانده و فعالً يكي از پايگاههاـ يا بهتر است بگويم يكي از پادگانهاـ ي مجاهـدين شـده ,ولـي ”نقـش
آموزشي“ خود را هم چنان حفظ كرده است .از ماشين كه پياده مي شويم ,از عده يي كـه مقابـل در ورودي
ساختمان جمع شده اند ,چند نفرشان به استقبالمان مي آيند .سعيد (مهدي خدايي صفت) معرفي مي كندگ

7

كاي حميد (مسعود عدل) فرمانده نظامي مجاهدين در منطقـه كردسـتان ,كـاي بهـروز ,مسـئول سياسـي
مجاهدين در منطقه ,كاي جعفر (جالل منتظمي) فرمانده ستاد پيشمرگه هـاي مجاهـد خلـق ...و همـه در
لباس كردي .ناگهان متوجه مي شوم كه در اين جا ديگر ”برادر“ وجود ندارد ,همه ”كاي“ اند .اين ”كاي“ ها
را ب راي اولين بار است كه مي بينم ولي چنان همديگر را در آغوش مي گيريم و روبوسي مي كنيم كه انگـار
دوستاني قديمي پس از سالها دوري ,به هم رسيده اند .به هرحال من كه چنين احساسي دارم( »...ص.)7
«كاي حميد شروع مي كند به دادن اطالعات عموميگ ”به طور كلي ما سه نوع پايگاه در منطقـه داريـم.
يكي پايگاههاي آموزشي ,يكي پايگاههاي مرزي و يكي هم پايگاههاي تداركي كه فاصله بيشتري با مرز دارند
و در واقع نقش پشت جبهه را بازي مي كنند ...پايگاههاي مرزي در واقع نقش سرپل را براي رفـت و آمـد از
داخل به خارج و از خارج به داخل بازي مي كنند ...از نظر ارتباطي ,عمده كار و فعاليت مـا عبـارت اسـت از
تحويل گرفتن افرادي كـه در داخـل در خطرنـد و رساندنشـان بـه پشـت جبهـه ,و هـم چنـين فرسـتادن
رزمندگاني كه دوره هاي آموزشي را ديده اند ,به داخل كشور .بـه طـور كلـي ايـن فعاليـت عمـده ماسـت و
آموزشمان هم در ارتباط با همين فعاليت است ...ما عهده دار ارتباطيم ,نه گسترش عمليات .اما تمام منطقـه
كردستان را مي پوشانيم ...طرز كار هم اين جوري استگ دو هفته آموزش ,اعزام براي عمليات ,بازگشت براي
جمعبندي و آموزش جديد( »...ص.)10

«نيروي پيشمرگه»
ـ (كاي جعفر)گ «نيروي پيشمرگه هم ,در كار ارتباطي است كه ,در صورت لزوم ,عمليات نظامي هم انجام
مي دهد ...تا سال  62نيروي پيشمرگه ما جن

پارتيزاني مي كرد .عمليات نظامي مي كرد ,مـين گـذاري و

تله گذاري مي كرد و خالصه به لحاظ نظامي بسيار فعال بود .پس از جن

آالن و رانده شدن تمام نيروهاي

رزمنده به پشت مرز ـ يعني تابستان به بعد ـ ديگر مساُله دفاع از منطقه آزادشده مطرح نبود .از آن بـه بعـد
مساُله تاُمين ارتباط با داخل مطرح شد و واحدهاي ارتباطي ـ نظامي هم به همين مناسبت شكل گرفتند .با
اين حال بخشي از نيروي پيشمرگه هم چنان به كار نظامي در منطقه ادامه مي داد و در سال  ,63در كـادر
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افزايش نيروي آتش ,حتي آتش سنگين و خمپاره هم وارد ميدان كرديم .اما ,از سال  64كه خط جديـد بـه
اجرا درآمد ,واحدهاي پيشمرگه ديگر به طور اساسي در ارتباط با مبارزه مسلحانه سراسري فعاليت مي كنند
و نقش ويژه يك نيروي محلي را ندارند( »...ص.)12
ـ كاي عادل ,فرمانده پايگاه منصوريگ «...تا قبل از جن
داده مي شد ,بيشتر آموزش چريكي بود .از جن

آالن ,تعليمات نظامي ما كه در منطقه آزادشده

آالن تا تيرماه  64تكيه عمده روي ارتباطات بود و از تيـر

 64تا كنون خط جديد اجرا مي شود( »...ص.)21

«پايگاه منصوري»
ـ دكتر هزارخاني درباره پايگاه منصوري و انگيزه اش از سفر به منطقـه خطـاب بـه مجاهـدين حاضـر در
پايگاه منصوري مي گويدگ
« ...فالن آدم كلّاش هفت خط كه چند صباحي ,معلوم نيست به چه مناسبت ,در منطقه بوده ,ناگهان در
اروپا ادعا مي كند كه مجاهدين در پايگاه منصوري يك زنـدان بـزرگ بـا هفتصـد و پنجـاه زنـداني دارنـد و
زندانيان كساني هستند كه مي خواهند از سازمان خارج شوند و سازمان به زور آنها را نگه داشته است ! ايـن
ادّعا چون به حيثيت مجاهدين لطمـه مـي زنـد ,خيلـي زود از طـرف تمـام دار و دسـته هـاي موسـوم بـه
اپوزيسيون ـ و حتي از طرف خود رژيم ـ در بوق و كرنا گذاشته مي شود .روزنامه هاي رنگارنگشان يـك بـار
اين مهمالت را منعكس مي كنند ,بعد همان را ترجمه مي كنند و مي فرستند براي روزنامه هـاي خـارجي,
بعد همان مطلب را از روزنامه هاي درمي آورند و ترجمه اش را دوباره چا مي كنند ,اين بار به عنوان نقـل
قول از ”منيع خارجي“! خوب ,درمقابل اين سمپاشيهاي هدفدار كه دامنه اش به روزنامه هـاي بـه اصـطالح
معتبري مثل ”لوموند“ هم كشيده شده ـ و معلوم است چرا كشيده شدهـ چه بايد كرد؟ اين جا ديگر ,به نظر
من ,تكذيب روزمرّه اين نوع اراجيف ,خنثي كننده توطئه نيست” .شـفافيت“ چـاره سـاز اسـت .بايـد پايگـاه
منصوري را ,آن طور كه هست ,تصوير كرد و قضاوت درباره اراجيف كذايي را به عهده خـود مـردم گذاشـت.
حاال مي خواهم از اين هم يك قدم فراتر بروم و بگويم الزم نيست حتماً توطئـه يـي يـا دروغ و شـايعه يـي
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درميان باشد تا براي تكذيب آن دست به كار توضيحي زد .من هنوز بيش از چند پايگاه شما را نديده ام ,ولي
از حاال دورنماي تقريبي آن چه را كه خواهم ديد ,حدس مي زنم .مجاهدين در اين پايگاههاي پشـت جبهـه
يي كارهاي عظيمي كرده اند كه تنها از عهده يك سازمان نيرومند انقالبـي و متّكـي بـه مـردم برمـي آيـد.
متاُسفانه كسي چيزي از آن نمي داند .حتي من كه خودتان مي گفتيد نزديكترين آدم بيروني به سازمانم ,تا
به اين جا نيامده بودم ,چيزي نمي دانستم .تمام معلوماتم در اين مورد ـ مثل بسـياري ديگـر ـ منحصـر بـه
ويدئوي مانوري بود كه ديده بودم ...پس ,در نهايت مي توانم بگويم انگيزه ام از آمدن به ايـن جـا كمـك بـه
شفاف كردن جريان مقاومت مسلّحانه براي خودم و ديگران است(ص.)44

«اعتماد اخالقي»
حاال مي خواهم به آن سؤال اصلي كه يهنتان را مشغول كرده جواب بدهم ,يعني چطور شده كه يك فرد
غيرسازماني امكان پيداكرده است به تمام سوراخ و سُنبه هاي سازماني سري بكشـد ـ كـاري كـه در امكـان
بسياري از افراد سازماني هم نيست! جواب اين سؤال را در يك كلمه هـم مـي تـوانم خالصـه كـنمگ اعتمـاد.
سيستم رهبري سازمانتان را شما از يك زاويه مي شناسيد ,من از يك زاويه .تا آن جا كـه مـن فهميـده ام و
تجربه دارم ,وحدت نظر در تحليل سياسي و مشي مبارزه به كنار ,آن چه در رابطه با عناصر ”بيرونـي“ بـراي
رهبري سازمان مهم و حتي تعيين كننده است ,اعتماد اخالقي است .اگر به تو اعتماد داشـته باشـند ,البتـه
”بيروني“ هستي ولي ديگر ”بيگانه“ نيستي و دري به رويت بسته نمي ماند .ايـن اعتمـاد ,بـديهي اسـت كـه
آسان حاصل نمي شود ,و دليلش هم آن قدر واضح است كه نياز به گفتن ندارد ,ولي وقتي حاصل شـد ,نـوع
رابطه شان با تو فرق مي كند .احتياجي هست كه اضافه كنم اين اعتماد ,البته متقابل است؟ نه .ولـي مبـادا
خيال كنيد كه اين اعتماد متقابل ديگر همه اختالف نظرها را از بين مي برد .اصالً اين طور نيسـت .اخـتالف
نظرها در مسائل مختلف به جاي خود هست و خواهد بود .منتها وقتي اعتماد وجـود دارد ,نـوع برخـورد بـه
اختالفها عوض مي شود .مثالً وقتي من پيشنهادي مي كنم كه به نظرشان كامالً عجيب و غريـب مـي آيـد,
برخورد با آن را ديگر از اين نقطه شروع نمي كنند كهگ چه كلكي در اين پيشنهاد نهفته است! يكي از عجيب
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ترين اين نوع پيشنهادها ,همين آمدنم به منطقه و بازديد پايگاهها بود .مي بينيد كه آمده ام و شما هنـوز از
تعجّب درنيامده ايد( »...ص.)45

«هژموني طلبي»
ـ سؤال از دكتر هزارخانيگ «مجاهدين را متّهم مي كنند كه هژموني طلب هستند ,نظر شما در اين مورد
چيست؟
ـ «اين ”هژموني طلبي“ هم از آن مقوالتي است كه اگر معنايش را روشن نكني ,بحـ دربـاره اش هـيچ
فايده يي ندارد .واژه ”هژموني“ را من ,شخصاً ,به معنايي به كار نمي برم كه مخالفان مجاهدين بـه كـار مـي
برند .آنها وقتي مي گويند ”هژموني طلب“ منظورشان به طور روشن و صريح و به زبـان فارسـي سـاده ايـن
است كه مجاهدين نظر خود را به زور به ديگران تحميل مي كنند .براي من ”هژموني“ معناي زور و تحميـل
ندارد ,معناي قبول و پذيرش داوطلبانه و آزاد را دارد .به اين ترتيب ”هژموني“ طبقه برداشت من ,بيشتر بـه
زمينه فرهن

و ارزشهاي فرهنگي برمي گردد تا به قلمرو آرايش قواي تشكيالتي و تعادل نيروها .بگـذريم از

اين بح پايه يي ,كه جايش اين جا نيست .شما درواقع سؤال مي كنيد آيا مجاهدين نظرشان را بـه زور بـه
ديگران تحميل مي كنند يا نه؟ اين اتّهامي است كه به مجاهدين زده شده و مي شود .جواب من ساده استگ
نه .اگر از من بپرسي د چه دليلي براي اين حرفم دارم ,به شما خواهم گفـت كـه مـن ـ دسـت كـم در حـوزه
شوراي ملي مقاومت كه به تمام جريانها و فعل و انفعالهايش به خوبي واردم ـ تـا بـه حـال برنخـورده ام بـه
موردي كه مجاهدين حق ديگران را زيرپا گذاشته باشند .اگر كسي خالف اين ادّعا را دارد ,خوب است موارد
عيني اين حق كشي را به صراحت عنوان كند .با تمام زوري كه اين اتّهام زنندگان تا به حال زده اند ,درواقع
كاري جز كلي بافي و تهمت زدن نكرده اند .همـه شـان .امـا يـك چيـز واقعيـت دارد ,و آن ايـن اسـت كـه
مجاهدين بر سر اصولي كه برايشان اهميت حياتي يا اساسي دارد ,كوتاه نمي آيند و تن به سازش نمي دهند.
يكي از اين اصول آشتي ناپذيري در مبارزه با رژيم است .خوب ,مجاهدين كنارآمـدن يـا حتـي الس زدن بـا
رژيم را تحمّل نمي كنند ,حاضرند از شورا خارج شوند ,ولي اين اصلشان را زير پا نگذارند .آيـا ايسـتادگي بـر
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سر اصول ”هژموني طلبي“ است؟ در اين صورت ”هژموني طلبي“ ديگر يك اتّهام نيست ,يـك امتيـاز اسـت.
يكي ديگر از اصولي كه ما به عنوان تاكتيك محوري مبارزه با رژيم پذيرفته ايم ,مبارزه مسلّحانه است .آيا اگر
مجاهدين حاضر نشوند مثالً با كساني تن به همكاري و ائتالف دهند كه مبارزه مسلّحانه را تخطئه مي كننـد
و آن را تروريسم مي دانند ,مي توان آنها را ”هژموني طلب“ ناميد؟ نه ,آنها مي گويند شما آزاديد با هـر كـه
خواستيد همكاري كنيد ,ولي در آن صورت ديگر ما متّحد شما نخواهيم بود .حضرات چه مي خواهنـد؟ مـي
خواهند هم مجاهدين را داشته باشند و هم اضداد مجاهدين را ,و در ضمن مي خواهند هم مجاهدين هم به
چنين سازش ناممكني تن دردهند .خوب در اين ميان هژموني طلب واقعي كيست؟ بگذاريد باز تكـرار كـنمگ
مجاهدين تا به حال حق كسي را ضايع نكرده اند» (ص.)96

«خط جديد مجاهدين»
ـ سؤال از دكتر هزارخانيگ «راجع به خط جديد مجاهدين نظرتان چيست؟»
ـ «اگر منظورتان از خط جديد همين فرمان تسليح و تكيه بيشتر بر مبارزه مسلّحانه است ,البته كه مورد
قبول كامل من است .اين قبولي هم از سليقه شخصي برنمي خيزد؛ از تحليل ناشي مي شود .اگر اين تحليل
درست است كه رژيم اكنون پايگاه توده يي سابقش را به مقدار زيادي از دست داده ,اگـر درسـت اسـت كـه
نارضايتي مردم به اوج خود رسيده ,و باالخره اگر درست است كه با وجود همه اينها ,رژيـم در حـال حاضـر
فقط با تكيه بر قدرت سركوبگر نظامي خود به زندگيش ادامه مي دهد ,پس نتيجه گيري ما هم منطقاً بايـد
درهم شكستن اين قدرت نظامي از طريق قدرت نظامي متقابل باشد .در غير اين صورت ,هر راه ديگري ,چه
به عنوان ميان بُر ,چه به عنوان راه كم خرج تر و كم تلفات تر و چه به هر دستاويز و عنـوان ديگـر ,انتخـاب
كنيد ,جبراً از حوزه ”استحاله“ سر درخواهيد آورد و ”استحاله“ بزرگترين فريبي است كه بايـد از آن برحـذر
بود» (ص.)97

تاكتيكها و مراحل مقاومت مسلّحانه
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اصغر ,سرپرست «اردوي آموزشي» پايگاه مقدّم ,در پاسخ دكتـر هزارخـاني كـه از او مـي خواهـد دربـاره
«تاكتيكهاي مقاومت مسلّحانه و مراحلي كه اين مقاومت تا كنون پيموده است» برايش «به تفصـيل» سـخن
بگويد ,مي گويدگ
« ...به طوركلي و خالصه مي توانم بگويم كه در سالهاي 60و  61ما در مرحله چريك شهري بـوديم .در
اين مرحله هرچند به دشمن ضربات مهلكي وارد كرديم ,ولي خودمان هم ضربه خورديم و تلفات و ضـايعات
زيادي به ما تحميل شد .دشمن براي كوبيدن ما از نفر و سالح با دست باز استفاده مي كرد .براي حملـه بـه
يك پا يگاه كوچك گاه آن قدر نيرو مي آورد كه انگار مي خواهد قلعه تسخيرناپذيري را فتح كند .خانه هـا و
دفترهاي پوششي ما را ,همان طور كه مي داني ,با آر.پي.جي مي كوبيد و خالصـه بـا حـداكثر نفـر و سـالح
حمله مي كرد .طبعاً در اين نوع حمله ها امكان مقاومت تا نفر آخر هست ,ولي امكـان جـان بـه دربـردن از
مهلكه تقريباً وجود ندارد .گاه در محلهايي كه به اين ترتيب مورد حملـه سـنگين مـزدوران رژيـم قـرار مـي
گرفت ,افراد كادر باالي سازمان و به اصطالح سازمان دهندگان مقاومت از بين مي رفتند .مساُله اين نبود كه
در هر حمله رژيم بيشتر از ما شهيد مي گيرد يا ما بيتشر مزدوران او را از پاي درمي آوريم .همان طـور كـه
گفتم رژيم از كشته دادن اِبايي نداشت و حتي حاضر بود ده برابر بيشتر از ما تلفات بدهد ,ولي افراد ما را هم
از بين ببرد .مساُله ما اين بود كه اين نبرد نابرابر ,به لحاظ كيفي خيلي بيشتر به ما ضربه مي زد تا به رژيـم.
زيرا ,به بيان نظامي بخواهم بگويم ,رژيم حاضر بود دهها سرباز ساده از دست بدهد تـا از مـا يكـي دو افسـر
فرمانده بگيرد .لطمه يي كه بدين ترتيب به سازماندهي مقاومت مي خورد براي ما سنگين بود .اين بـود كـه
ديگر ,به لحاظ امنيتي ,تجمّع افراد كادر باالي سازمان رفته رفته ناممكن مي شد ,زيرا به خطـر احتمـاليش
نمي ارزيد .ضربه هاي بزرگي كه ما ,خصوصاً بعد از شهادت موسي و اشرف و يارانشان ,در ارديبهشت و مرداد
سال  61خورديم ,به اين فكرمان انداخت كه بايد پشت جبهه يي براي خود دست و پـا كنـيم كـه خـارج از
حوزه حاكميت رژيم باشد ,يعني رژيم نتواند در آن جا به ما ضربه بزند .فكر استفاده از منطقه كردستان ـ كه
در آن وقت در حوزه حاكميت رژيم نبود ـ از اين جا پيدا شد .درواقع منطقه براي ما اهميت پشت جبهه يي
را داشت كه در تهران ـ و به طريق اولي در شهرهاي ديگر ـ نمي توانستيم داشته باشيم .به اين سبب بود كه
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براي استقرار در اين پشت جبهه و برقراري مجدد ارتباطهـاي قطـع شـده ,مـا موقّتـ ًا فتيلـه آتـش را پـايين
كشيديم و عمده كوششمان را صرف برقراري مجدّد ارتباط كرديم .پس از حمله رژيم به كردسـتان و جنـ
آالن هم ما همين سياست را ادامه داديم ,منتها چون كردستان هم تحت حاكميت و كنترل شديد رژيم قرار
گرفته بود ,پشت جبهه را به نوار مرزي منتقل كرديم .اين راجع به تاكتيك ما و تحوّلي كه در آن بـه وجـود
آمد .حاال مطلب را همين جا داشته باش تا دو كلمه هم راجع به استراتژي بگويم ,بعد دوباره برمـي گـردم و
دنباله مطلب را مي گيرم.
ما به لحاظ استراتژيك ,مقاومت مسلّحانه را به دو مرحله تقسيم مي كنيم .در مرحله اول ,كه همـان فـاز
تهاجم اوليه بود ,در پي رسيدن به دو هدف بوديم ,يكي تثبيت نظامي و ديگري تثبيت سياسي .آن چه را ما
”تثبيت نظامي“ مي ناميم عبارت بود از مقاومت در مقابل هجوم وحشيانه سي خرداد ,بعد ,واردكردن ضـربه
هاي كاري به دشمن ,به نحوي كه قدرت تهاجمش درهم بشكند و به طور موقّت هم كه شده او را به عقـب
نشيني وادارد ,و دست آخر ,بي آينده كردن رژيم و درمقابل ,اثبات استمرار و رشد مقاومـت مسـلحانه .ايـن
”تثبيت نظامي“ را ,با وجود تمام ضربه هايي كه خورديم ,ما در همان دو سال اول عملي كرديم .اما ”تثبيـت
سياسي“ عبارت بود از معرفي آلترناتيو ,به عنوان تنها نيروي مردمي كه قادر به جانشيني رژيم خميني است.
به نظر ما تثبيت سياسي هم هدفي بود كه به آن دست يافتيم .بدين ترتيب مرحله اول اسـتراتژي بـه پايـان
رسيد .مرحله دوم كه همان مرحله كنوني است ,عبارتست از تداري قيـام .ايـن مرحلـه از مقطـع سـال 61
شروع شد و همان طور كه مي داني ,زدن سرانگشتان رژيم را مدّنظر داشت و دارد .از همين مقطع سال 61
بود كه تغيير سازماندهي براي گسترش نيروي آتش ,ما را به اهميت منطقه ,به عنوان پشت جبهه خـارج از
حاكميت رژيم ,رساند ـ كه بعد از جن

آالن ,نوار مرزي نقش آن را بازي مي كند ,البته با مشكالت بيشتري

كه ناشي از وجود ”مرز“ و ضرورت شكافتن آن براي استمرار ارتباطات است.
حاال دوباره برمي گردم به همان بح اول درمورد تاكتيكها.
از سال 61تا سال گذشته ,يعني سال  ,64مساُله ما مساُله سازماندهي جديد بود .در اين مرحله بود كـه
”هسته هاي مقاومت“ شكل گرفتند و گسترش پيداكردند .فعاليت اين هسته ها از حركـت سـاده بـه سـمت
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حركت پيچيده سازمان مي يافت .هسته ها با حداقل نفرات (دو نفر) تشكيل مي شد و شروع به فعاليت مـي
كرد و حين عمل گسترش مي يافت و تعداد اعضايش گاه به چند ده نفر مي رسيد .فعاليتشان عبارت بود ازگ
تبليغات ,پخش تراكت ,عمليات ايذايي ,آموزش ,اعزام به منطقه و بازگشت به محل و ...اوج فعاليت هسته ها
در جريان تحريم انتخابات بود .در واقع مي توان گفت مرحله ايجاد و گسترش هسته هاي مقاومـت ,تالشـي
بود براي جمع و جوركردن نيروهايي كه از سال  61پراكنده شده بودند و ارتباطشان با سـازمان قطـع شـده
بود .حتماً خودت نمونه هاي فراواني از اين نوع افراد تا به حال در پايگاههاي مختلف ديده اي ,كه حاال وصل
شده اند ...پشت جبهه داشت راه مي افتاد و به هسته ها وصل مي شد .از اواسط سـال  63بخشـي از كارهـا
كامالً راه افتاده بود و در 19بهمن گذشته اين تحوّل كامالً نمايان شد»...

«انقالب در خط»
«جمعبندي سال  64ما را به نتايجي رساند كه خودمان به آن ”انقالب در خط“ مي گوييم .سرفصـلهاي
مهم اين انقالب در خط در سخنراني مسعود به مناسبت  19بهمن [ّ ]64آمده است .من به طور خالصه مي
توانم بگويم كه عصاره اين ”انقالب در خط“ عبارت است ازگ
1ـ كنار زدن عنصر پليسي ـ امنيتي .پيش از اين تمام فعاليتمان را به تَبَع مالحظات امنيتي تنظيم مـي
كرديم .جدا بودن نيروي آتش از تداركات ,جبهه از پشت جبهه و غيره ,هـم بـراي رعايـت حـداكثر مـوازين
امنيتي بود .طبيعي است كه رعايت اين موازين كارها را پيچيده تر و جبراً كنـدتر مـي كنـد .در جمعبنـدي
اخير به اين نتيجه رسيديم كه درواقع رعايت حداكثر موازين امنيتـي تـا كنـون نتيجـه كيفـي چشـمگيري
نصيبمان نكرده ,بلكه فقط مشكالت كارمان را افزايش داده اسـت .از ايـن رو در خـط جديـد ,فقـط حـداقل
موازين امنيتي را رعايت مي كنيم.
 2ـ نتيجه منطقي اين تحليل ,تلفيق جبهه و پشت جبهه اسـت .پـيش از ايـن پشـت جبهـه بـه بخـش
اجتماعي سازمان مربوط مي شد و جبهه (يا تيمهاي عملياتي) به بخش عمليات .هماهنگي آنها هم از طريق
ارتباط اين دو بخش از باال صورت مي گرفت و از سلسله مراتب مشخصي مي گذشـت .بـين جبهـه و پشـت
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جبهه ارتباط مستقيم وجود نداشت و به اين لحاظ كوچكترين اشكالي در يكي از گره گاههاي پشت جبهـه,
كار جبهه را لن

مي كرد .حاال جبهه و پشت جبهه در هم ادغام شده اند و ”سـلول عمليـاتي“ حاصـل ايـن

ادغام است .طبيعي است كه ابعاد اين ”سلول“ هم بسيار بزرگتر از ابعاد تيمهاي عملياتي سابق است.
3ـ باالخره نتيجه نهايي چنين تحليلي ,اولويت دادن به عنصر نظامي (بـه جـاي عنصـر امنيتـي) اسـت.
فرمان تسليح درواقع نتيجه منطقي چنين بينشي است.
 ...پس از اين جمعبندي ,ما در خط جديد حركت مي كنيم و تـا كنـون تجربـه نشـان داده كـه حاصـل
كارمان هم خيلي بيشتر از زمان گذشته است(ص.)118

«جاي همه تان خالي»!
در پايگاه منصوري «سؤال كنجكاوانه خاص يك بار ديگر مطرح مي شود»گ «از روابـط خـاص خـودت بـا
”برادر“ و از خاطراتي كه از او داري حرف بزن» ,دكتر هزارخاني در جواب مي گويدگ
« من و مسعود هر وقت به هم مي رسيم ,چه موقع تشكيل جلسات شورا ,چه در مجلس جشني يا عيدي
يا يادبودي ,چه وقتي من با او كار دارم و پس از بارها پيغام و پسغام تلفني قرار مي گذارد براي چهـار مـاه و
سه روز و هفت ساعت بعد ,چه وقتي او با من كار دارد و تلفن مي كند كه تا يك ثانيه و سه دهم ثانيه ديگر
خودت را به اين جا برسان ,خالصه هر وقت و به هر مناسبت كه با هم روبـرو مـي شـويم ,پـيش از سـالم و
احوالپرسي ,چند لحظه به هم نگاه مي كنيم و هرهر مي خنديم .دليل اين كار بـراي حاضـران ديگـر ـ اگـر
باشند ـ روشن نيست ,ولي براي خودمان كامالً روشن است .مي دانيم كه از همان برخـورد اول ,دسـت هـر
دومان روي ماشه است و به اولين بهانه شليك متقابل متلك شروع مي شود .البته ,همان طور كه گفتم ,من,
چون آدم بسيار محترم و آداب داني هستم ,سعي مي كنم اول شليك نكنم .ولي خوب ,گاهي هم پيش آمده
است كه پايم به چيزي گرفته يا دستم لغزيده و خالصه ماشه را كشيده ام .معموالً او شروع مي كند ,و خيلي
زود .مي توانم بگويم در كمتر جلسه يي يا مالقاتي بوده كه در اين تبادل متلك ,آتش بسي وجود داشـته ,و
به هر حال هيچ وقت اين آتش بس عمدي نبوده است .حتي در پُر سر و صداترين و پر نتش تـرين جلسـات
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شورا هم اين رسم تكزاسي را ,بي آن هيچ نوع قرارداد كتبي يا شفاهي در ميان باشد ,رعايـت كـرده ايـم .در
مالقاتهاي دو نفري يا محدود ,البته سالح نيمه سنگين هم وارد كار مي شود .اصالً گمـان مـي كـنم ”اصـل
طاليي حداكثر تهاجم“ يا ”گسترش آتش“ از همين جاها بايد پيدا شده باشد .در جلسات وسيع تر يا سنگين
تر ,گاه اين مبادله دو نفري متلك موجب سوء تفاهم و دلخـوري هـم شـده اسـت ,بـه خصـوص بـراي تـازه
واردهايي كه سنّت را نمي شناختند .ولي گاه هم فضاي تنش عصبي را شكسته و محيط را آرامتر كرده است.
در ارت باطهاي نامه يي و كتبيمان هم اين سنّت بال استثنا رعايت شده است و مي شود ,ولي خوب ,البته اثـر
دوئل حضوري را ندارد .خالصه دوستان عزيز ,صرفنظر از تمام بگومگوهـا ,جنـ

اعصـابها ,تالشـهاي طاقـت

فرسا و معموالً بي حاصل براي قانع كردن همديگر و همه نگرانيها و اضطرابهايي كه در هر كار سياسي ,هـر
روز وجود دارد ,ما دو تا هر وقت به هم مي رسيم خيلي مي خنديم ,خيلـي زيـاد .جـاي همـه تـان خـالي»!
(ص.)46

تولد شهر اشرف

هنگام سفر دكتر هزارخاني به «پايگاههاي مجاهدين در مناطق مرزي» ,آقـاي مسـعود رجـوي ,مسـئول
شوراي ملي مقاومت ,در فرانسه به سـرمي بـرد .همزمـان بـا ايـن سـفر ,فشـارهاي دولـت فرانسـه و دسـت
پروردگانش بر آقاي رجوي ,براي انتخاب ميان دو گزينة دست كشيدن از فعاليت سياسي يا «اخراج» ,روز به
روز تشديد مي شود و اندكي پس از بازگشت دكتر هزارخاني از اين سفر ,آقاي مسعود رجوي ناگزير مي شود
در روز 17خرداد7( 65ژوئن  ,)1986فرانسه را به قصد عزيمت به عراق تري كند.
دو سه ماه پس از «عزيمت» مسئول شورا به جوار مرزهاي ميهن سازمان مجاهدين ساختماني كـه آن را
«قلعه» يا « »900نام نهادند با چند ساختمان پيرامون آن ,در بيابـاني در نزديكـي شـهر خـال
ديالي عراق ,در شهريور  ,1365قرارگاه خود قرارداد.
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در اسـتان

آن بيابان در اين 25سالي كه از آن زمان مي گذرد ,شهري شد با الزامات شهري نو كه در هر گوشه اش
گلزاري و يادگار و نشاني از نشانه هاي ماندگار ايران زمين نمودار است.
كمتر از يك سال پس از برپايي «اشرف» ,آقاي مسعود رجوي ,مسئول شوراي ملـي مقاومـت ايـران ,در
روز 30خرداد  ,1366طي پيامي تاٌسيس «ارتش آزاديبخش ملي ايران» را اعالم كرد .قسمتي از متن پيـام
را در زير ميخوانيدگ
« ...تاٌسيس ارتش آزاديبخش ملي به مثابة بازوي استوار و پراقتدار خلق ,از ديرباز در صدر آرزوهاي عموم
وطن دوستان و آزاديخواهان اين مرز و بوم و همة مشتاقان استقالل بوده و كمبود آن يكي از مهمترين حلقه
هاي مفقود در تاريخ جنبشهاي رهاييبخش مردم ايران در دوران معاصر اسـت ...اكنـون در طليعـة هفتمـين
سال مقاومت مسلحانة انقالبي ,برپاييِ ”ارتش آزاديبخش ملي“ ,كه حاصل رزم و رنج و حاصل تجربه و خون
هفتاد هزار شهيد و يكصد و چهل هزار زنداني در سالهاي گذشته است ,سرنگوني محتوم دشمن خدا و خلـق
و پيروزي قطعي صلح و آزادي و استقرار حاكميت مردمي را در ميهن اسيرمان نويد ميدهد .ايـن مژدگـاني
طبعاً قلبهاي همة مشتاقان و دردمندان ايران زمين را تسلّي مـيبخشـد و بـه سـينة همـه تسـليم طلبـان و
سازشكاران و ميوه چينان فرصت طلب به طور تاريخي دست ردّ ميزند.
ارتش آزاديبخش ملي قبل از هر چيز وظيفه دارد به منظور درهم شكسـتن طلسـم اختنـاق خمينـي و
تداري قيام عمومي ,با اَهرمها و دستگاه سركوبگر و جن

افروزِ دشمن پليد چن

در چن

شده و بـا نبـرد

تمام عيار آنها را بشكافد و از هم بپاشد و به پيش برود .اين يك ارتش مردم گراي انقالبي و ملـي اسـت كـه
رزمندگان دلير آن خود را ,با حداكثر انضباط و فداكاري ,وقف رزم بي امان عليـه دجـال خـون آشـام دوران
كرده اند .از اين رو ,در مسير صلح و آزادي و در مسير دستيابي به حاكميت مردمي هيچ سد و مانعي ـ تحت
هر نام و هر عنوان ـ تحمل نخواهد شد و ارادة فرزندان رشيد ايران سرانجام بر آن غلبه خواهد كرد ,با آتشي
گدازان و خشمي صدچندان كه رنج و خون اسيران و شهيدان خلق آن را سوزنده تـر و سـوزاننده تـر كـرده
است.
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پس زمان اتمام حجت نهايي با هر آن كس كه در هر لباسي بر ضدّ مـردم ايـران بـراي خمينـي و رژيـم
ضدمردمي او اسلحه برداشته و به پاسداري از جن

و شكنجه و سركوب برخاسته ,فرارسيده اسـت .مگـر آن

كه هر چه زودتر از همدستي با بزرگترين دشمن تاريخ ايران و هالي كنندة حَرث و نسل ما دست بشـويد و
اردوي رژيم جنايتكار خميني را تري كند كه در اين صورت در جبهة خلق و انقـالب جـز بـرادري و مهـر و
عطوفت و جز تضمين آينده و سالمت نخواهد يافت»...

«امروز مهران ـ فردا تهران»

يك سال پس از تاُسيس ارتش آزاديبخش ملي ايران ,عمليات بـزرگ «چلچـراغ» بـه وقـوع پيوسـت .بـه
گزارش ستاد ارتش آزاديـبخش ملـي ايـران ,در سـالگرد  30خـرداد 22 ,تيـ رزمـي و پشـتيباني ارتـش
آزاديبخش ملي ايران ,دو لشكر نيروهاي خميني (لشكر  16زرهي قزوين و لشكر  11اميرالمؤمنين از سـپاه
پاسداران) و تي مستقل قائم از سپاه پاسداران را در منطقة مهران مورد تهاجم قرار دادند.
عمليات در نيمه شب  29خرداد در جبهه يي به طول  50و عمق  20كيلومتر صورت گرفت .در ساعت
ده و سي دقيقه صبج به وقت محلي شهر مهران به تصرف نيروهاي ارتش آزاديبخش ملي درآمد .رزمنـدگان
در شور و شادي پس از فتح «مهران» ,شعار مي دادندگ «امروز مهران ـ فردا تهران».
از طرف ارتش آزاديبخش ملي گروهـي از خبرنگـاران رسـانه هـاي بـين المللـي شـامل  40خبرنگـار و
فيلمبرداد براي بازديد از شهر آزادشده مهران به محل دعوت شدند و گزارشهاي متعـددي تهيـه كردنـد كـه
انعكاس وسيع جهاني يافت.
مسعود رجوي ,مسئول شوراي ملي مقاومت و فرمانده كل ارتش آزاديبخش ملي ايران ,اين پيروزي بزرگ
را مقدمة فتح تهران توصيف كرد و آن را درسي اساسي به رژيم خميني خواند كه از انتصاب رفسـنجاني بـه
عنوان فرمانده كل قوا هيچ سودي جز حركت شتابان به سوي «ساعت صفر» نخواهد برد.
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در اين عمليات كه «چلچراغ» نامگذاري شده بود ,بيش از 8هزارتن از نيروهـاي رژيـم كشـته و مجـروح
شدند و  1500تن نيز به اسارت رزمندگان ارتش آزاديبخش ملي درآمدند كه در ميـان آنهـا رئـيس سـتاد
لشكر (با درجه سرهنگي) ,مسئول آموزشي لشكر (با درجه سرهن

دومي) ,يـك سـرگرد و چنـدين افسـر

ديده ميشوند.
غنايم به دست آمده از اين عمليـات بـه ارزش دو ميليـارد دالر بـرآورده شـده اسـت .رزمنـدگان ارتـش
آزاديبخش ملي ايران سه روز در محل حضور داشتند و به تخلية غنائم به پشت جبهه مشغول بودند.
در اين حماسه بزرگ  68تن از رزمندگان قهرمـان ارتـش آزاديـبخش ملـي سـر بـه پـاي آزادي مـيهن
دربندشان نهادند و به شهادت رسيدند.
كمتر از چهار هفته پس از اين عمليات پيروزمند ,خميني نـاگزير شـد زهـر آتـش بـس را سربكشـد و از
جنگي كه بر آن بود تا يك خانه سالم در تهران وجود دارد ,آن را ادامه دهد ,دست بردارد.

ارتش آزاديبخش ملي
در دو راهي انتخاب
پذيرش قطعنامة آتش بس از سوي خميني در 27تيرماه ,1367خواست رژيم عراق را كه در پـي صـلح
بود ,برآورده ميكرد ,امّا ,از آن جايي كه هدف ارتش آزاديبخش برافكندن بنيان رژيـم خمينـي بـود ,اساسـاً
نمي توانست تختهبندشدن را در پشت مرزهاي بينالمللي ,كه خواست خميني بود ,بپذيرد .به ويژه كه رژيم
خميني همواره در تبليغاتش ارتش آزاديبخش را جزئي از ارتش عراق اعالم ميكرد و اگر ارتـش آزاديـبخش
اين صلحي را كه همواره مناديگرش بود ,ميپذيرفت ,بر زمينگيرشدنش در پشت مرزها صحّه مـيگذاشـت و
عمالً اعالم ميكرد كه با عراق در اين جن

همسو بوده و خواست عراق خواست او را نيز تـاٌمين مـيكـرده

است.
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« از فرداي روزي كه خميني قطعنامه را پذيرفت ,ارتش آزاديبخش دو راه بيشتر در برابرش نبـودگ يكـي,
تن دادن به صلح و تخته بندشدن ,و ديگر ,عمل نظامي براي نشان دادن هدفي كه در پـي آن اسـت ,يعنـي
سرنگوني رژيم خميني .معناي فروغ جاويدان اعالم همين موضع سياسـي بـود .از ايـن رو ,اجـراي عمليـات
ميبايست تابع الزامهاي سياسي باشد ,نه تابع مالحظات نظامي ,يعني ميبايست به فوريت و بـه هـر قيمـت
صورت بگيرد .هم چنين اين عمليات ,از آنجا كـه ”عمليـات نظـامي“ بـه معنـاي فنّـي كلمـه نبـود ,ديگـر
نميتوانست مثل عمليات گذشتة ارتش آزاديبخش هدف ”نظامي“ داشته باشد (مثالً از بين بردن واحـدهاي
نظامي دشمن يا گرفتن اسير و غنيمت جنگي) .هدف اين عمليـات فقـط مـيتوانسـت هـدف نهـايي ارتـش
آزاديبخش ,يعني سرنگون كردن رژيم باشد ,چه به پيروزي برسد و چه نرسد ...پس با قاطعيت تمام ميتوان
گفت كه جنبش انقالبي ايران ,در لحظة حسّاسي كه استعمار و ارتجاع براي خنثيكـردنش همپيمـان شـده
بودند ,با دست زدن به عمليات فروغ جاويدان ,در ميدان نبرد براي دفاع از شرف انقالب و حيثيّت يك ملـت
حاضر شد و در مقابله با دشمنان مردم ايران از همة هستي خود مايه گذاشت .اين حضور انقالبي در صـحنة
نبرد ,به عنوان نمايش درخشاني از شايستگي ,غرور و افتخار ملت ايران ,تا ابد در تاريخ به جا خواهـد مانـد»
(«شورا» ,شمارة  43و  ,44مرداد و شهريور ,67مقالة دكتر منوچهر هزارخاني زير عنوان «معنـاي سياسـي
”فروغ جاويدان“).

«فروغ جاويدان»

عمليات «فروغ جاويدان» از ساعت سه و نيم بعد از ظهـر روز سـوم مـرداد  1367آغـاز شـد .طـي ايـن
عمليات شهرهاي كِرِند و اسالم آباد آزاد شدند و ارتش آزاديبخش طي  150كيلومتر پيشروي و رسـيدن تـا
نزديكي كرمانشاه .ضربهيي كوبنده بر پيكر دستگاه جن

و سركوب رژيـم فـرود آورد و پـس از  72سـاعت

نبرد بي وقفه در شبانگاه ششم مرداد بازگشت به پايگاههايش را آغاز كرد.
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مسعود رجوي ,فرمانده كل ارتش آزاديبخش ,در اوايل بهمن  67در مصاحبه با «صداي مجاهـد» دربـارة
«فروغ جاويدان» و دستاوردهاي آن گفتگ « ...ما در فروغ جاويـدان بـرعكس همـة فرصـت طلبـان و ميـوه
چينان ,اصل را بر حفظ خودمان نگرفتيم بلكه همچون هميشه به فداي تمـام عيـار گرويـديم ,يعنـي ثابـت
كرديم كه براي رهايي خلق و ميهن ,قبل از هرچيز با تمام وجود و با تمام قوا پا در ركابِ فـداي تمـام عيـار
گذاشتيم ...از روز دوشنبه سوم مرداد ( )1367تا پنجشنبه و جمعه ,ضمن  5 ,4روز ...بيشـتر از  26لشـكر
دشمن ,حدود  19تي  2 ,گروه بزرگ توپخانه4 ,پايگاه هوايي و شكاري 3 ,گروه هوانيروز9 ,قرارگاه و ستاد
اجرايي موسوم به خاتم ,با ما مقابله كرد .ما با حدود  150تا  200هزار نيروي دشمن ,تمام عيار ,چنـ
چن

در

شديم و حدود  55هزار تلفات وارد كرديم .همگان ديدند كه چهطور لرزه به سـراپاي رژيـم افتـاد ...و

طعم مرگ و سرنگوني را چشيد ,آن قدر كه سركردگان رژيم باقي ماندن خودشان را به ”معجزه“يـي تشـبيه
كردند ...البته ,دستاوردهاي نظامي اين عمليات كمترين دستاورد مـا بـود .بخـش بيشـتر آن ,دسـتاوردهاي
استراتژيكي و سياسي بود كه دشمن را قفل كرد و بعد از آن نگذاشت به مسيري كه ميخواست ادامه بدهد...
و خميني را در بن بستي قرار داد كه ناگزير است قيمت جنايتها و جن

افروزيهايش را بپردازد و راه فرار و

خالصي نخواهد يافت» (نشريه اتحاديه انجمنهاي دانشجويان مسلمان ,ش 14 ,161بهمن ,67ص.)8

بسيجِ حداكثر

خميني براي مقابله با تهاجم ارتش آزاديبخش وضع اضـطراري اعـالم كـرد و بـه بسـيج حـداكث ِر نيـرو
پرداخت .رفسنجاني در نمازجمعة 28مرداد  1367دربارة اين بسيج گفتگ « 130هزار نفر در ظرف دو سه
روز ...نماينده هاي مجلس فشار آوردند...گفتند ما نمي توانيم در اين مجلس بنشينيم ,كشور در خطر است...
مجلس را تعطيل كردند رفتند به جبهه .زنها فشار آوردند ,مردها فشـار آوردنـد .بـازار تهـران فشـار عجيبـي
داشت كه ما ميبنديم و ميرويم به جبهه .ادارات ميخواستند تعطيل كنند»...
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3مرداد  67ـ كيهانگ «كليه تشكيالت ”خانة كارگر“ در سراسر كشور تعطيل شد و كلية اعضـاي كـادر و
كادر اجرايي آن موظّف به تشكيل گروههاي رزمي و شركت در نبرد با صدّاميان شدند».
به نوشتة همين روزنامه ,فرمانده پايگاه مالك اَشتر در سمينار يك روزة ”طرح اعزام سريع نيرو به جبهـه
ها“ گفتگ « ...اين پايگاه در حال حاضر تا اطالع ثانوي نيروهاي داوطلبِ حضور در جبهه ها را همـان روز بـه
جبهه اعزام مينمايد».
 4مرداد ـ به نوشتة روزنامة كيهان« ,مجلس شوراي اسالمي به منظـور همراهـي نماينـدگان بـا مـردم و
عزيمت آنان به جبهه ,از امروز تا اطالع ثانوي تعطيل شد .حجّت االسالم كرّوبي ,نايـب رئـيس مجلـس ,كـه
رياست جلسة علني امروز را به عهده داشت ,در اين رابطه اعالم كردگ ”با اصرار و خواست نمايندگان محترم,
هياٌت رئيسه جلسة فوق العاده تشكيل داد و تصويب كرد كه مجلس شوراي اسـالمي ,فعـالً ,بـراي ايـن كـه
نمايندگان در كنار رزمندگان باشند ,تعطيل باشد“ .نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ,امروز ,با انتشار پيامي
خطاب به مردم مسلمان و انقالبي ايران ,ضمن اعالم تعطيلي جلسات مجلس و عزيمت بـه سـوي جبهـه هـا
خواستار حضور گستردة اقشار ملت شهيدپرور در جبهه هاي نبرد شدند».
5مرداد ـ به نوشتة كيهان ,مقارن ظهر امروز يك فروند هليكوپتر بر فراز مركز شهر تهران اقدام به پخش
اعالميه كرد .در اين اعالميه كه داراي آرم «سپاه پاسداران» بود ,قسمتي از پيام اخير خميني درج شده كـه
وي در آن خواهان حضور گسترده مردم در جبهه ها شده بود.
ـ به نوشتة روزنامة رسالت (5مرداد) ,طي اعزامهاي گسترده و بي سـابقه از  160شـهر «اقشـار مختلـف
مردم» عازم جبهه ها شدند.
ـ به نوشتة كيهان ( 5مرداد)« ,اعضاي كادر هياٌت اجرايي و تشكيالت مركزي ”خانـة كـارگر“ بـه دنبـال
اعالم تعطيلي كليه شعبات ”خانه كارگر“ در سراسر كشـور طـي دو مرحلـه و همـراه بـا اعضـاي انجمنهـا و
شوراهاي اسالمي و بسيج كارخانجات تهران ,عازم جبهه شدند».

23

ـ به نوشتة كيهان (5مرداد) ,سازمان تربيت بدني با صدور اطالعيهيي اعالم كردگ «به خاطر حضور هرچـه
گستردهتر ورزشكاران و جوانان عالقمند به فوتبال در جبهه هاي نبرد ,مسابقههاي فوتبال در سراسـر كشـور
موقتاً تعطيل ميشود».
 17مرداد ـ «فرمانده هوانيروز» در مصاحبه با راديو رژيم در تشريح «عمليات مقابله با منـافقين» گفـتگ
« ...عمليات را ...شروع كرديم در پروازهاي بسيار زياد ,به طوري كه اين چند روز عمليات ,ما مجموعاً حـدود
دو سال عادي پرواز كرديم».
 22مرداد ـ راديو رژيم ,برنامة «مرزداران»گ «...نيروهاي ژاندارمري نيز در كنار مردم بـه مقابلـه بـا ايـن
تجاوز آشكار پرداخته و بر اين اساس يكي از فرماندهان ژاندارمري بـه نـام سـرتي خـرّمرودي بـه شـهادت
رسيد».
« آقاي محتشمي ,وزير كشور ,طي بازديـدي كـه از منطقـة عمليـاتي داشـت ,از ايسـتادگي دالورمـردان
ژاندارمري در برابر تجاوزات دشمن تشكّر كرد .وي ضمن قدرداني از پرسنل مستقر در منطقه ,دستور ارتقاي
درجة آنان را صادر كرد».
استاندار ايالم درمورد سرتي

خرّمرودي گفتگ «...شب قبل از شهادتش درجـة سـرتيپيش بـه وي ابـالغ

شده بود»...
 25مردادگ راديو رژيم ,رحماني ,سرپرست بسيج سپاه پاسداران ,در مصاحبه يي گفتگ « ...عالوه بر حضور
مسئوالن و كاركنان ادارات دولتي در جبهه ها ,بيش از  130هزار نفر به صورت بسيجي روانة جبههها شدند
و ضربههاي كشنده به ارتش عراق و منافقان وارد آوردند».
 26مرداد ـ به نوشـتة روزنامـة اطالعـات ,فرمانـده سـپاه پاسـداران ...ضـمن سـخناني گفـتگ «...انجـام
بيسابقهترين اعزامها پس از پذيرش قطعنامة  598به جبهههـاي جنـ
دستاوردهاي پذيرش قطعنامه براي ايران اسالمي بوده است»...
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و تارومارشـدن منـافقين از جملـه

ـ به نوشتة روزنامة جمهوري اسالمي ( 26مرداد) ,مدير عامل «جمعيـت هِـالل احمـر» اسـتان بـاختران
گفتگ « ...در جريان عمليات مرصاد 6 ...هزار چادر 24 ...هـزار تختـه پتـو 22 ,هـزار و  300هـزار قـوطي
كنسرو و كمپوت ...جهت مناطق عملياتي اختصاص يافت»...
 24شهريور ـ فرمانده كميتههاي رژيم در گزارش ويژه و بسيار محرمانهيي به خميني نوشتگ «...عمليات
بزرگ مِرصاد (فروغ جاويدان) از آن جهت بزرگ است كه خطر بزرگي را از كشور دفع كرد .پادگان اباير ,اهلل
اكبر ,سلمان ـ كه از دژهاي محكم نظامي در غرب كشور هستندـ و نيروهاي پدافند منطقه ,نتوانستند مانع
حركت كاروان شوند( »...نشريه اتحاديه انجمنهاي دانشجويان مسلمان ,شماره  25 ,156آير .)1367

واكنش سران رژيم

7مرداد 67ـ رفسنجاني در خطبة دوم نماز جمعه تهران در ارتباط با عمليات «فـروغ جاويـدان» گفـتگ
«...منافقين هرچه نيرو در دنيا داشتند ,احضار كردند ...هزارها نفر با حداقل يك هزار خودرو آمـاده كردنـد...
در ميان اين ماشينها نفربر ,تانك و كاميونهاي بزرگ براي حمل نفر هست؛ كاميونهـاي بـزرگ بـراي حمـل
مهمّات تا تهران وجود دارد ...همة امكانات يك سفر نظامي رزمي از خانقين تا تهران را ,اينها ,در نظر گرفتـه
بودند ...و اسمش را هم ”راه بيبرگشت“ گذاشته بودند ...آن چه كه ميتوانسـتند ايـن روزهـا بسـيج كننـد؛
دختر و پسر و زن و شوهر و فرمانده و فرمانبر و هرچه كه بوده ,آوردند ...اينها ,خيليهاشـان ,در لحظـة آخـر
براي اين كه شناخته نشوند ,نارنجك را توي صورت خودشان گرفته و منفجر كردهاند كـه قيافـهشـان قابـل
شناسايي نباشد؛ يا همديگر را كشتند ...كه به صورت اسير به دست ديگران نيفتند ...من هـم شـاهد ميـدان
بودم»...
13مرداد ـ راديو رژيم ـ محمدعلي انصاري (مسئول دفتر سياسي ـ فرهنگي خميني و از اعضاي شـوراي
مركزي «روحانيون مبارز تهران») ,در سخناني در مراسم «بزرگداشت» سه تن از «برادران مدير كل آمـوزش

25

و پرورش تهران» كه در «عمليات مرصاد» كشته شدند ,ضمن اشاره بـه « 1500دسـتگاه نفربـر و تانـك و
تريلي» كه «منافقين» با آنها به خاي ايران رخنه كردند ,گفتگ
«...دل براي منافق نبايد سوزاند ...اينها را بكشيد ,ترحّم نكنيد ,يك دانة اينها اگر سـالم دربـرود از دسـت
نظام ,همان يك دانه ممكن است ابنملجمي بشود كه در محراب عبادت شخصيت بزرگـواري ماننـد علـي را
ترور بكند ...منافق عضو جامعه نيست؛ منافق سلّول جامعه نيست ,منافق قيچي جرّاحي يك طبيبي است كه
در پيكر يك بيمار مانده است ...اگر قيچي جرّاحي  ...را از تن بيمار بيرون نياوريد ...تمام سـلولهاي جامعـه را
ميميراند ...سپاه ,ارتش ,نيروهاي مردمي و كميته مثل برق رفتند ...اينها را محاصره كردند ...ميگفتنـد آقـا
مقاومت كنيد تا آخرين گلولهتان ,تا آخرين نفرتان ,تا آخرين نفستان  ...هر موقعي توي تنگنا قـرار گرفتيـد
متوسّل بشويد به يك قرص مباري سيانور ,بگوييد يا سيانور اَدرِكنـي ,يـا نارنجـك اَدرِكنـي ...اصـالً بيمـاري
روحي باالتر از اين هست؟  ...اينها بايد ...به دَرَي واصل بشوند و من باز تاٌكيد ميكنم برادران شـوراي عـالي
قضايي ,تشكيالت قضايي كشور ,عطوفت براي مؤمنين است ,منافق مؤمن نيست ...مساٌله را جـدّي بگيريـد...
اين را از مسئولين قضايي ميخواهيم؛ از مسئولين دادسـتاني مـيخـواهيم؛ از مسـئولين نظـامي و انتظـامي
ميخواهيم كه آقا با منافق با ديدة رحمت عمل نكنيد ,فردا ميآيند توي خانة ما ,خانهها را بر سر ما ويـران
ميكنند».
14مرداد ـ راديو رژيم ـ «موسوي اردبيلي ,رئيس ديوان عالي كشور» ,در سـخنراني نمـاز جمعـه امـروز
درباره «منافقين» گفتگ « ...مردم اينها را از هر حيوان پستتر ميدانند .مردم برعليه اينها آن چنـان آتشـي
هستند .قوه قضاييه در فشار بسيار سخت افكار عمومي است كه چرا اينها اعدام نميشوند ...مردم مـيگوينـد
آقا بايد از دَم اعدام بشوند ...الزم ميدانـم اآلن از فرمانـده تيپـي ــ كـه وقتـي مـيبينـد واحـد زيردسـتش
ميخواهند برگردند ...جلو جي و جلوِ تانك دراز ميكشد كه اگر بخواهيد برگرديـد بايـد از روي نعـش مـن
برويد ـ از او تشكر كنم و از مسئولين درخواست كنيم كه آنها را مورد تمجيد و تشكّر الزم قرار بدهند»...
 15مرداد ـ روزنامة اطالعاتگ «آيت اهلل جنتي ,امام جمعه موقت قـم» ,يكبـار ديگـر «ضـرورت برخـورد
اصولي و قاطع با منافقين را به مسئولين امر گوشزد كرد و تاٌكيد نمود اگرچه ضربة جبرانناپذيري بـر پيكـر

26

منافقين در جبهه هاي نبرد وارد شد ,اما ,اين اقدام كافي نيست و ضرورت دارد كه عوامل منافقين در داخل
بيش از پيش ,شناسايي و به سزاي اعمال ننگين خود برسند».
ـ «جمهوري اسالمي» (15مرداد) گ « ...اسداهلل الجوردي ...كه چند بهار عمر خود را در مبارزه با منافقين
 ...سپري كرده و در سِمَت دادستاني انقالب تهران ,دادِ بسياري از خانواده هاي معظّـم شـهدا را از منـافقين
جنايتكار گرفت ,در مورد ماهيت پليد منافقين و شيوة برخورد با آنها مـيگويـدگ ” ...هرنـوع عفـو و اِغمـاض
نسبت به منافقين بزرگترين خيانت به انقالب ,جامعه اسالمي و خون صدها شهيدي است كه به دسـت ايـن
جانيان به شهادت رسيدهاند“».
29مرداد ـ «آيت اهلل جنتي در نماز جمعة قم» «خواستار برخورد قاطع با گروهك محارب شـد و اظهـار
داشتگ با اينها بايد به عنوان تشكيالت برخورد كرد نه به عنوان يك شخ  ,چون همه اعضاي يك پيكرند»...
9شهريور ـ راديو رژيمگ «مقتدايي ,عضو و سخنگوي شوراي عالي قضايي» ,امروز در مصاحبهيـي درمـورد
«برخورد قاطع دادگاهها و دادسراهاي انقالب با گروهكهاي محارب و مُلحد» گفتگ « ...شوراي عالي قضايي از
كليه دادگاهها و دادسراهاي انقالب ميخواهد كه در مورد گروهكهاي محارب و ملحد با قاطعيت عمل كننـد
و دربرخورد با آنان سعي كنند اَشِدّاء علي الكفّار باشند»...
ـ علي اكبر واليتي ,وزير خارجه رژيم در حيات خميني و مشاور عالي خامنه اي ,در مصاحبه با روزنامـه
«ايران» در روز 18تيرماه ,1386در پاسخ به اين سؤال كه «تلخ ترين روز كـاري شـما در سـالهايي كـه در
وزارت امور خارجه بوديد ,چه بوده است؟» بـه روزهـاي پيشـروي ارتـش آزاديـبخش ملـي ايـران تـا دروازه
كرمانشاه ,در هفته اول مردادماه  ,1367به عنوان تلخ ترين خاطره طول عمرش اشاره كرد و گفـتگ «تلـخ
ترين روز آن موقعي بود كه بعد از قبول آتش بس از سوي امام و قبول قطعنامه  598بـراي برقـراري آتـش
بس به نيويوري رفتيم .در نخستين جلسه يي كه مي خواستيم با آقاي دكـوئالر مالقـات كيـنم همـين كـه
نشستم ,ديدم كه يك تلكس به من دادند كه در آن نوشته شده بود منافقين به ايران حمله كـرده و كِرنـد و
اسالم آباد غرب را تصرّف كرده اند و پشت دروازه هاي كرمانشاه هستند ,در حالي كه ما رفته بوديم تا بـراي
آتش بس صحبت كنيم .خالصه اين تلخ ترين روز در طول 16سال عمر كاري مـن بـود .مـن سـيگار نمـي
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كشيدم ,در آن موقعي كه تلكس را به من دادند ,آن قدر ناراحت شدم كه از يك نفر يك سيگار گرفتم و اين
سيگار را تا ته كشيدم كه به فيلتر رسيد و حتي فيلترش را هم كشيده بودم ولي خودم متوجه نشدم كه دارم
فيلتر سيگار را مي كشم».

در آستانه سلسله عمليات «مرواريد»

به دنبال حمله نيروهاي نظامي عراق به كويت در روز 11مرداد 2( 1369اوت ,)1990بحـران منطقـه
خليج فارس آغازشد و به جن

نيروهاي چند مليتي با دولت عراق انجاميـد .ايـن بحـران بـراي بازمانـدگان

خميني فرصت غيرمنتظره يي را به وجود آورد كه در سايه آن توانستند به امتيازهاي سياسي بزرگي ,به ويژه
در رابطه با عراق ,دست يابند.
روز 23شهريور14( 69سپتامبر ,)1990موسوي اردبيلي در نماز جمعه تهران درباره «روزهاي خوشي»
كه به بركت اين بحران نصيبشان شده بود ,چنين گفتگ «اين روزها ,روزهاي خوشي به ما مي گذرد؛ روزهاي
بسيار خوش .در اين لحظه يك وجب زمين ما در دست دشمن نيست ...اين آزادگان عزيز مـا ايـن جـور كـه
برمي گردند ,مملكت غرق شادي است .اين قرارداد 1975را ,اين همه هم جنگيدند ,ايـن همـه هـم خـون
دادند ,خوب ,اين مجدّداً تثبيت شد ...از نظر ثبات سياسي ,ثبات بسيار خوبي داريم .مايي كـه در دنيـا يـك
روزي تالش مي كردند ما را تروريست بخوانند ,اآلن ايران يكي از پايگاههاي ثبات شده ,اروپا به اينجا چشـم
دوخته ,عربها به اين جا چشم دوخته اند ,مي روند ,مي آيند ,صحبت مي كنند .دلشـان مـي خواهـد توجـه
ايران را به خودشان جلب كنند .اي آقا ,روزهاي خوبي است .مگر ما چه مي خواستيم؟ مگر ما غير از اين مي
خواستيم؟» (راديو رژيم23 ,شهريور.)1369
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آن «روزهاي خوش» بهترين فرصت را پديد آورد كه سركردگان رژيـم خـود را از كـابوس وجـود ارتـش
آزاديبخش در كنار مرزهاي ميهن ,كه خواب و آرامشان را ربوده بود ,يكسره ,آزادكنند .از اين رو ,به تـداري
مقدمات اجراي اين نيّت پليد پرداختند.
روز 25مرداد (16اوت) خبرگزاري فرانسه خبرداد كهگ «محمدباقر حكيم ,رئيس مجلـس اعـالي انقـالب
اسالمي عراق» در يك كنفرانس خبري در تهران گفتگ «مخالفين عراقي مي توانند با يك ارتـش اسـالمي و
خلقي رژيم بغداد را سرنگون كنند» .وي مدعي شد «مجلس اعال ...اين امكان را دارد كه طي روزهاي آينـده
حدود 50هزار نفر را بسيج كند و اين توانايي را دارد كه اين رقم را تا نزديك صدهزار نفر افزايش دهد».
روز 5شهريور (27اوت) خبرگزاري ايرنا به نقل از «معاون ...وزارخارجه» رژيم ,گزارش كـرد كـه «صـدّام
حسين 6نامه رسمي و چندين يادداشت كوتاه براي رفسنجاني فرستاده كه به سه مورد آنها جواب داده شده
است».
روز 18شهريور (9سپتامبر) ,راديو رژيم گزارش دادگ «به دنبال موافقت عراق با شرايط جمهوري اسـالمي
براي مذاكره مستقيم بين مقامات عاليرتبه دو كشور  ,وزير امور خارجه عـراق در راٌس يـك هيـاٌت سياسـي,
پيش از ظهر امروز وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد از سوي واليتي ,وزيـر خارجـه كشـورمان ,و آقـازاده
وزير نفت ,مورد استقبال قرارگرفت .روز  19شهريور ,طارق عزيـز بـا رفسـنجاني ديـدار كـرد و پيـام رئـيس
جمهوري عراق را به وي تسليم نمود» (راديو رژيم19,شهريور).
روز 25شهريور (19سپتامبر) «منوچهر متكي ,معاون وزير خارجه ايـران ...در راٌس هيـاٌتي بـراي ديـدار
رسمي وارد بغداد شد( »...راديو بغداد25 ,شهريور).
روز 28شهريور ,راديو بي.بي.سي ,در گزارشي تحت عنوان «سرنوشت سازمان مجاهدين چه مي شـود؟»
گفتگ «در پي مالقاتهاي اخير مقامات بلندپايه ايران و عراق ,تصميم گرفته شد كه عراق از حمايت مجاهدين
دست بردارد و آنان را اخراج كند».
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روز 4مهر (26سپتامبر) هفته نامه «كيهان هوايي» رژيم نوشتگ «به دنبال مذاكرات وزراي خارجه ايـران
و عراق و توافقهاي به عمل آمده» «به دستور دولت عراق ,محل استقرار عناصر وابسته به سازمان به اصطالح
مجاهدين از نواحي شيلر و پنجوين ,به اطراف بغداد انتقال يافت».
روز 11مهر (3اكتبر) ,همين هفته نامه ,به نقل از راديويي به نام «زحمتكشان» نوشتگ «عراق قـول داده
است كه مانع فعاليت آنان (مجاهدين) خواهد شد .گزارشها حاكي از آن است كه احتمال تحويـل مجاهـدين
به ايران افزايش يافته است ...اگر ايران و عراق همه مسائل فيمابين را حل كننـد ,بايـد پـذيرفت دسـتِ كـم
بخشي از اعضاي سازمان تحويل ايران خواهند شد .در هرحال ,واقعيت اين است كه مجاهـدين در خطرنـد...
صدّام كه در حال حاضر براي گرفتن امتياز از ايران تالش مي كند ,اجازه نخواهد داد كه مجاهدين به راحتي
از عراق خارج شوند».
روز 29مهر (21اكتبر) تلويزيون آمريكايي هِدالين نيوز ـ سي.ان.ان ,اعالم كردگ «بنا بر گزارشـها ,عـراق
در حال بيرون راندن اعضاي گروه اصلي مخالف ايران ,مجاهدين خلق است .اين كـار در پـي تقاضـاي ايـران
صورت گرفت و ازجمله تالشهاي عراق براي جلب توجه ايران است»...
روز20دي10( 69ژانويه )1991راديو رژيم گزارش دادگ «رفسنجاني پيش از ظهر امروز عـزّت ابـراهيم,
نايب رئيس شوراي فرماندهي عراق ,و هياٌت همراه وي را به حضور پذيرفت .اين ديدار در جوّي تفاهيم آميز
انجام شد ...سعدون حمادي ,عضو شوراي فرماندهي عراق ,در ديدار با واليتي بر تصميم جدّي رهبران عـراق
در برقراري صلح پايدار بين دو كشور و تعميق مناسبات و گسترش همكـاري دو جانبـه و بـر ضـرورت حـل
تمامي مسائل باقيمانده تاٌكيد كرد».

بمبارانهاي ويرانگر و پيامدهاي آن

از نخستين ساعات بامداد روز 26ديماه 16( 69ژانويه )1991بمبـاران هـوايي عـراق توسـط نيروهـاي
چندمليتي در ابعاد حيرت انگيزي آغازشد .اين بمبارانها تا روز 9اسفند ,با شدت هرچه تمام تر ,ادامه يافت.
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روز 9اسفند (28فوريه) با آتش بس در جن

بين نيروهاي مؤتلف چند مليتي با عـراق ,بمبارانهـاي بـي

وقفه خاي عراق توسط نيروهاي مؤتلف به پايان رسيد.
روز  12اسفند خبرگزاري رويتر ,گزارش دادگ «مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق به رهبـري حكـيم در
اطالعيه يي كه در بيروت صادرشد ,اعالم كرد كه نيروهايش كنترل چندين منطقـه را در جنـوب عـراق بـه
دست گرفته اند».
به گزارش خبرگزاري رژيم در روز  14اسفند ,شهر نجف و 5شهر ديگر در جنوب عـراق كـه عبارتنـد از
بصره ,عماره ,كوت ,موطانه و ناصريه ,به كنترل نيروهاي مخالف رژيم عراق درآمدند.
روز 18اسفند 9( 69مارس )1991دفتر مجاهدين خلق اعالم كردگ «رژيم قرون وسـطايي خمينـي ,بـا
فرصت طلبي تمام و با سوء استفاده از شرايط كنوني ,به دخالت گسترده در خاي عراق مبادرت كرده است...
رژيم خميني با يك برنامه ريزي و طرح مشخ

و بسيج تمام عيار سپاه پاسـداران ,در صـدد اشـغال خـاي

عراق و كسب حاكميت در اين كشور مي باشد .قرارگاههاي موسوم به رمضان ,نجف ,انصـار ,لشـكر 9بـدر و
تي مقداد ...و سپاه موسوم به حمزه ...به ويژه عليه پايگاههاي ارتش آزاديبخش ملي ...فعّال شده اند .ماليان
خون آشام حاكم بر ايران برآنند تا در پايان جن

خليج فارس با يك تير دو نشان زده و به رؤيـاي ارتجـاعي

خميني در جهت ”صدور انقالب“ و هم به منظور سركوب مقاومت ايران جامه عمل بپوشانند .براساس آخرين
اطالعات ,محسن رضائي ,سركرده سپاه پاسداران رژيم و [احمد] وحيدي ,مسئول اطالعات سـپاه پاسـداران,
هم اكنون همراه با نيروي برون مرزي به اصطالح قدس ,در قرارگاه رمضان در شهر كرمانشاه مستقر شـده و
دست اندركار نفوي و اشغال نواحي مختلف عراق هستند ...به قرار اطالع ,به دستور شـخ

رفسـنجاني تنهـا

قرارگاه رمضان جيره غذايي 25هزار نفر به مدت ده ماه را ,به منظور پيگيري عمليات در داخل خاي عـراق,
دريافت نموده است».

يورش گسترده براي محاصره ارتش آزاديبخش
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اطالعيه روز 19اسفند (10مارس) دفتر مجاهدين خلق حاكي است كه «از ظهر يكشنبه 19اسفند ,رژيم
خميني تشبّثات گسترده ,امّا مذبوحانه يي را براي تسخير يكي از پايگاههاي ارتـش آزاديـبخش ملـي ايـران
[قرارگاه حنيف] در استان مرزي ديالي عراق آغاز نمود و متعاقباً ,در سرويس اخبار ساعت  24خود ,قصدش
را برمال نموده و به طرز ابلهانه يي اعالم نمود كه شهر خال

(واقع در استان ديـالي) ,كـه در عمـق خـاي

عراق است ,نيز سقوط نموده است ,حال آن كه ساعتها پيش از شامگاه يكشنبه ,نيروهاي ارتـش آزاديـبخش
ملي ايران در جبهه يي به طول 150كيلومتر تالشهاي مذبوحانه پاسداران رژيم را خنثي نموده و با استقرار
در يك نوار  150كيلومتري توطئه ماليان جنايتكار را درهم شكسته و قواي شكست خورده آنان را ناگزير به
فرار نموده بودند».
به گزارش دفتر مجاهدين خلق ,بعد از ظهر روز 22اسفند (13مارس) ,رفسنجاني به همراه تعداد كثيري
از مسئولين ديكتاتوري آخوندها از جمله ,محمدعلي گلپايگاني ,مسئول دفتر خامنـه اي ,و تعـداد زيـادي از
فرماندهان پاسداران وارد قرارگاه رمضان در كرمانشاه ,محل استقرار فرماندهي عمليات هجوم نيروهاي سـپاه
به داخل خاي عراق شدند»...

عمليات پيروزمند «مرواريد»

روز 23اسفند(14مارس) ,دفتر مجاهدين خلق اعالم كردگ «ساعت نه و نيم صـبح پنجشـنبه 23اسـفند,
رزمندگان ارتش آزاديبخش ملي ايران ,مستقر در قرارگاه بـزرگ حنيـف ,پـس از 4سـاعت نبـرد بـي امـان,
سرانجام توطئه گسترده رژيم ضدبشـري خمينـي را بـراي محاصـره قرارگـاه حنيـف ,پيروزمندانـه ,در هـم
شكستند .قرارگاه بزرگ حنيف با مساحت تقريبي هـزار كيلـومتر مربـع در 60كيلـومتري خـاي مـيهن ,در
مجاورت استان كرمانشاه ,واقع شده و از بيابانهاي شمالي شهر عراقي كِفري آغاز مي شود .دشمن ضدبشري...
قصد داشت به طور همزمان به شهر خال  ,واقع در استان ديالي عراق ,نيز نفوي نموده و يكي از قرارگاههاي
ارتش آزاديبخش (اشرف) را محاصره كند ,امّا نيروهاي ارتش ازاديبخش ملي ايـران پيشدسـتي نمـوده و بـا
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گسترش يافتن بر يك نوار 150كيلومتري توطئه آخوندهاي جنايتكار را درهم شكستند ...درگيريها...تا صبح
پنجشنبه ,كه محاصره قرارگاه حنيف درهم شكست ,در نقاط مختلف ادامه داشت»...
روز 26اسفند (17مارس) «دفتر مجاهدين خلق» در اعالميه يي خبرداد كهگ «در پي ديدار رفسنجاني از
قرارگاهها و نيروهاي رژيم خميني در مناطق مرزي ايران و عراق ,عمده فرماندهان سپاه پاسداران به منـاطق
مرزي گسيل شده اند ...محسن رضايي  ...احمد وحيدي ,فرمانده نيروي قدس و معاون اطالعاتي سپاه ,اكبـر
دانشيار ,مسئول مركز فرماندهي ستاد كل ,اصغر كاظمي ,فرمانده جنگهـاي نـامنظم سـپاه ,احمـد كـاظمي,
مسئول عمليات نيروي زميني سپاه ,و رحيم صفوي ,جانشين محسن رضايي ,هم اكنون در جبهـه غـرب بـه
سرمي برند ...پاسدار خاتمي ,فرمانده عمليات نيروي هوايي سپاه پاسـداران خمينـي ,بـراي كسـب تكليـف و
آخرين هماهنگيها به تهران رفته است».
به گزارش «دفتر مجاهدين خلق» ,خامنه اي ,كه سخنانش در شامگاه روز  27اسفند از تلويزيـون رژيـم
پخش مي شد« ,علناً خواستار به روي كارآمدن يك حكومت اسالمي در عراق شد و گفتگ ”ما اميدواريم يك
حكومت اسالمي در عراق به وجود آيد“».
در پي سلسله حمالت گسترده پاسداران رژيم و مـزدوران محلـي آنهـا بـه پايگاههـا و محلهـاي اسـتقرار
مجاهدين در عراق و شهادت يا مفقود شدن 19مجاهد خلق« ,دفتر مجاهدين خلـق» اعـالم كـردگ «در پـي
درگيريهاي 16روز گذشته و به ويژه در خاتمه عمليات بزرگ ديروز ارتـش آزاديـبخش ملـي ايـران ,اكنـون
نزديك به  450كيلومتر معابر مـورد اسـتفاده پاسـداران و مـزدوران رژيـم خمينـي ...تحـت كنتـرل ارتـش
آزاديبخش درآمده است .طي عمليات بزرگ مرواريد ,پاسـداران و مـزدوران خمينـي مقـادير زيـادي گلولـه,
موشك آر.پي.جي ,بي سيم و ساير تجهيزات و مهمّات با آرم سپاه پاسداران در صحنه به جاگذاشتند.
روياروييهاي دالورانه و پاكبازانه رزمندگان ارتش آزاديبخش با مهاجمان پاسدار تا 15فرودين  1370بـه
درازاكشيد و به شكست كامل نيروهاي مهاجم و گريز آنها از ميدان رويارويي انجاميد.
رفسنجاني در روز 23فروردين 12( 70آوريل )91در قسمتي از نماز جمعه تهران بـه دخالـت گسـترده
رژيم در خاي عراق و توطئه براي نابودي مقاومت ايران اعتراف كرد و ازجمله گفتگ «ما ماٌمور نيسـتيم كـه
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 1300كيلومتر مرزمان را با عراق حفظ كنيم  ...ممكن است بعضيها هم از ايـران برونـد ...آن طـرف كـاري
انجام بدهند و برگردند( »...راديو رژيم23 ,فروردين).
روز 25فروردين دفتر مجاهدين خلق اعالم كردگ «بنا به گزارش خبرگـزاري فرانسـه ,روز گذشـته گـروه
[جالل] طالباني در تهران اعتراف نمود كه دو مجاهد خلق را در نزديكي مرز ايـران در عـراق دسـتگير و بـه
پاسداران جنايتكار خميني در آن سوي مرز در شهر قصر شيرين ,مركز فرماندهي تهاجمات هفته هاي اخيـر
پاسداران عليه قرارگاههاي مقاومت ايران ,تحويل داده است».

سخنان مسئول شورا
به گزارش دفتر مجاهدين خلق در روز 28فروردين 18( 70آوريـل« ,)91شـب گذشـته آقـاي مسـعود
رجوي ,مسئول شوراي ملي مقاومت و فرمانده كل ارتش آزاديبخش ملي در مراسم باشكوهي كه به مناسبت
عيد فطر ,و با شركت هزاران تن از فرماندهان و رزمندگان در يكي از قرارگاههاي ارتش آزاديبخش ملـي در
نوار مرزي ايران و عراق برگزار شد ,ضمن ارائه انبوه اسناد و مداري از درون رژيم خميني مبنـي بـر توطئـه
گسترده رژيم براي استقرار يك حكومت به اصطالح اسالمي در عـراق و سـركوب مجاهـدين خلـق و ارتـش
آزاديبخش ملي ,اعالم كردگ امور داخلي عراق مطلقاً به خود اين كشور مربوط است .ما رزمندگان آزادي ايران
هستيم و تا آخرين نفس با ديكتاتوري مذهبي ـ تروريستي حاكم بر ايران ـ اين خطر شماره يك براي تمامي
منطقه و مسلمانان ـ خواهيم جنگيد .تجربه چند ماهه اخير يكبار ديگر به وضوح نشان مي دهد كه تا زماني
كه يك رژيم دموكراتيك در ايران بر سر كار نيايد ,هيچ صلح و ثبات و حسـن همجـواري ديرپـا در منطقـه
متصوّر نيست».

غوغايِ «كردكشي»
و «وابستگي به عراق»
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شكست تهاجم گسترده گله هاي پاسدار و مزدوران محلي رژيم در رويارويي با رزمنـدگان پاكبـاز ارتـش
آزاديبخش ملي در عمليات «مرواريد»« ,غيرت ملي» همدردان برونمـرزي آن را برانگيخـت و آنهـا را بـراي
كينه كشي نسبت به ارتش آزاديبخش همصداكرد.
محور اين همنوايي جديد ,برپاكردن غوغاي «كردكشي» بود كـه بنـا بـه سـنت هميشـگي ,چـراغ اول را
سياستگردانان داخلي برافروختند و همسُرايان برونمرزي را به دنبال خود كشاندند .نخست «كيهان هـوايي»,
(ارگان وزارت اطالعات رژيم در خارج كشور) در شمارة  21فروردين  1370در مطلبي با عنـوان «سـازمان
مجاهدين پيشقراول گارد رياست جمهوري در سركوب ملت عراق» شيپور آغاز اين نبـرد جديـد را بـه صـدا
درآورد و دارودستة فرخ نگهدار ,فضلِ تقدّم در اين رويارويي را نصيب خـود كـرد و نوشـتگ «...مـردم عـراق
نسبت به كساني كه تحت حمايت صدام قرار دارند به چشم بي تفاوت نگاه نمي كنند .بي شك نفـرت مـردم
از صدام حمايت شوندگان آن را دربرگرفته است .اين امر درمورد ايران و جهانيان نيـز ,بـه درجـاتي ,صـادق
است» («كار» ,اكثريت ,دورة جديد ,شمارة  ,2فروردين .)1370
به دنبال «اكثريت» بابك اميرخسروي طبل پيكار را كوبيد و وارد ميدان شد و در مقالة «مجاهدين خلق,
همچنان ,در سراشيب» همان نوا را واگويه كردگ «...سازمان مجاهدين ...تحت حمايت همه جانبة رژيم صـدام
حسين به هر شيوه يي براي پيشبرد استراتژي نظامي سرنگوني فوري جمهوري اسالمي و فتح تهران متوسّل
شده اند ...ادعاي كردها در گـرفتن چنـد اسـير از مجاهـدين خلـق در حـين عمليـات سـركوبگرانة نظـامي,
سوءظنهاي جدّي را دربارة همكاري مجاهدين خلق با ارتش متجاوز رژيم صـدام حسـين در سـركوب مـردم
عراق برانگيخته است» («راه آزادي» ,شماره  ,11ارديبهشت )1370
همپشتانِ رژيم خميني نيز همركاب با ديگر پيشتازان اين ميدان ,با هشدارهاي پياپي نسبت بـه «خطـر
مزدوران عراق» ,فرياد وامصيبتا سردادندگ «...جمهوري اسالمي  ...در گردايي فرورفته كه بيرون آمدن از آن ...
محال به نظر مي آيد .ولي آن چه خطر را براي ايران و ايراني سخت تر مي كند ,اين است كه به خـاطر بـي
كفايتي ,دولت رفسنجاني در موقعيت بسيار ضعيفي قرارگرفته و احتمال پيروزي به اصطالح تندروها بيشـتر
شد ه است .نه ,اينها خطر واقعي نيستند ,آن چه آيندة ايران را تهديد مي كنـد ...روي كـار آمـدن گروههـاي
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تروريستي ,نظامي ,اسالمي ,ماركسيستي از نوع مجاهدين خلق است ...امروز سازمان مجاهدين خلق ايران...
عمالً ,جزئي جدايي ناپذير از دولت ,حزب بعـ و ارتـش عـراق بـه شـمار مـيآينـد ...عمليـات بـه راسـتي
ناجوانمردانه ,خائنانه و مزدورانة مجاهدين به نام ”فروغ جاويدان“ ,را ,كه زير چتر حمايتي ارتش عراق انجـام
شد ,قبل از آن كه نيروهاي مسلّح ايران درهم بكوبند ,مردم عادي ...خنثـي كـرده بودنـد ...مجاهـدين هـيچ
محبوبيتي بين مردم ايران ندارند .در خارج نيز هيچ كس براي آنها كوچكترين ارزشي قائل نيسـت .آنهـا بـه
تنهايي هيچ خطري براي ايران به شمار نمي آيند .نه سازمان مجاهـدين و نـه ارتـش آزاديـبخش آنهـا ,كـه
عبارت است از چند فروند تانك كهنه و بدون لوازم يدكي كه ارتش عراق براي تفريح و سرگرم كـردن چنـد
آقا پسر و دختر خانم در اختيارشان گذاشته است«( »...كيهـان» ,چـا لنـدن ,شـمارة  21 ,370شـهريور
 ,1370مقالة صفا حائري).
از اين «داية دلسوزتر از مادر» ,كه به علتِ «موقعيت بسـيار ضـعيف» رفسـنجاني دل نگـران آن «خطـر
واقعي» است كه «آيندة ايران (منظورش آيندة رژيم خميني است) را تهديد مـي كنـد» و بـيم آن دارد كـه
دودمان رژيم آدمخوار آخوندي برباد رود ,بايد پرسيدگ اگـر واقعـاً «مجاهـدين هـيچ محبـوبيتي بـين مـردم
ندارند» و «ارتش آزاديبخش هم چند فروند تانك كهنه و بدون لوازم يدكي» براي «سـرگرم كـردن چنـدآقا
پسر و دختر خانم» است ,پس اين نعره كشيدنها و جامهدريدنهاي شماها براي چيست؟

رژه بزرگ ارتش آزاديبخش

رژة بزرگ يكانهاي نمونة ارتش آزاديبخش ملي ايران در روز 26مهرماه  ,1370كه به مدت 5ساعت ,در
يكي از قرارگاههاي ارتش آزاديبخش برگزار شد ,توانمندي ,بلـوغ و كـارآيي و كفايـت ارتـش آزادي را بـراي
سرنگون كردن رژيم ضدمردمي خميني ,به روشني ,نشان داد و يكبـار ديگـر همـدردان رژيـم را بـه صـحنه
كشاند .اين بار چراغ اول را همراهان سلطنت جوي رژيم ,چند روز پس از ايـن رژه پرشـكوه روشـن كردنـد.
«كيهان» (چا لندن) ,در شمارة  2 ,376آبان  ,1370نوشتگ « ...اكثريـت قريـب بـه اتفـاق متخصّصـان
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مسائل ايران و منطقه اتفاق نظر دارند كه نيروي نظامي مجاهدين خلق وجود خارجي ندارد و تنها يك ترفند
تبليغاتي است .آن چه از تانك و نفرات مجاهدين كه هرچند گاه يكبار به نمايش گذاشته مي شود ,بخشي از
ارتش عراق است كه به صورت مزدور تحت فرمان فرماندهاي عراقي انجام وظيفه مي كننـد و اعضـايش بـه
صورت نفرات ارتشهاي مزدور از دولت و ارتش عراق حقوق دريافت مي كنند .عراق از واحدهاي مجاهد خود
در پاره يي عمليات نظامي ,ازجمله ,در نبرد با كردهاي شورشي شمال و شيعيان ناراضي جنوب استفاده مي
كند».
كيهان هوايي رژيم (شمارة  20 ,960آير  ,)1370نزديك دوماه پس از برگزاري رژه ارتش آزاديبخش,
ضمن نقل دُرافشانيهاي همنام برونمرزيش هراس هميشگيش را از اين «تهديد اصلي سرنگوني رژيم» نشـان
داد و نوشتگ «...مسئوالن سازمان منافقين با هو و جنجال  ...دروغي بزرگ را جايگزين واقعيتهاي عيني مـي
كنند تا شايد عده يي باور كنند كه سازمان با دو سه هزار دختر و پسر مي توانـد تهـران را ,مسـلّحانه ,فـتح
كند»...
خبرگزاري رژيم نيز در همان روز ياوه سُراييِ كيهان هوايي ,پس از دوماه ديركرد ,از اين راز پرده برداشت
كه «مجاهدين خلق در رژه خود فقط از مدالهاي مصنوعيِ سالحهاي نظامي براي اهداف تبليغـاتي اسـتفاده
كرده بودند»...
فرداي آن روز روزنامة اطالعات به اين كُر هماهن

پيوست و نوشتگ « ...همة افرادي كـه در رژه شـركت

كرده بودند ,كمتر از دو هزار نفر بودند 700 .تن از اين افراد را ,از زندان اِسكان ,به زور ,به اين محـل آورده
بودند ...منافقين در اين رژه از ماكت ادوات نظامي استفاده مـي كردنـد و بـا فيلمبـرداري از ايـن رژه اقـدام
تبليغاتي گسترده يي درمورد قدرت كايب سازمان كردند»...

«زندانهاي رجوي»
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كمتر از دو ماه پس از رژه شكوهمند ارتش آزاديبخش ملي در 26مهرماه  ,1370رسانه ها و مطبوعـات
رژيم از زبان « 59نفر توّابي كه اخيراً به ايران برگشته اند» ,نغمة ناساز تازه يي را سازكردگ
ـ روزنامة «ابرار» 16 ,آير 1370گ «توّابين ايراني را از سياهچالهاي منافقين نجات دهيد».
ـ خبرگزاري رژيم 18 ,آير1370گ «بسياري از اعضاي نـادم سـازمان مجاهـدين خلـق هـم اكنـون در
زندانهاي مخفي عراقي نگهداري مي شوند».
ـ راديو و تلويزيون رژيم 18 ,آير70گ «بيش از  50نفر از توّابين گروهك منـافقين ...خواسـتار بازگشـت
دست كم  600نفر از اعضاي سابق منافقين شدهاند».
روزنامة اطالعات 21 ,آير 70گ « ...يك هزار و صد تن از افرادي كه از اين گروهك بريده اند ,در زندانهاي
”رمادي“ و ”اِسكان“ زنداني هستند و در بدترين شرايط تحت شكنجة روحي و جسمي قراردارند».
همزمان با اين موج تبليغاتي رژيم ,در  22آير  ,1370دو تن از «بريدگان» ارتش آزاديبخش در بحـران
منطقة خليج فارس ,و گروه ناشناخته يي به نام «كميتة اقدام براي رهايي زندانيان سياسي ايـران در عـراق»
جزوه يي با عنوان «استمداد براي نجات زندانيان و تبعيديان گروه رجوي در عراق» منتشر كردند.

يك آزمون ديگر

رژيم تجاوزكار خميني در بامداد روز 16فروردين  ,1371در آستانة انتخابات مجلس دورة چهـارم بـا
« 13فروند هواپيماي جنگنده ,در  5نوبت قرارگاه اشرف» ,در عمق خـاي عـراق ,را بمبـاران كـرد« .رژيـم
توطئة بزرگي را ـ كه از حدّ آدمكشيهاي معمولش در اين يا آن كشور خارجي بسيار فراتر مي رفت ـ تداري
ديده بود و با به كارگرفتن نيروي هواييش ,قصد قتل عام رزمندگان ارتش آزاديبخش را داشت؛ و آن قدر به
موفقيت اين طرح خائنانه مطمئن بود كه ”تيزپروازان“ اسيرشده اش تا مدتها باور نمـي كردنـد كـه نتيجـة
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حملة غافلگيرانه شان با  13بمب افكن و بمباران قرارگاه در 5نوبت ,تنها يـك كشـته و چنـد زخمـي بـوده
است.
براي همدستان و مزدوران و بوقهاي تبليغاتي رژيم به طريق اولـي دشـوار بـود كـه در آغـاز كـار ,پايـان
فضاحتبار اين ماجراجويي احمقانه را پيشبيني ـ يا حتي تصور ـ كنند .به همين دليل ابله تـرين و شـناخته
شده ترينشان ـ همان جاشهاي ”تحت امر“ و ”بيعت كرده“ يي كه در سال گذشته ,دربارة قتلعـام كردهـاي
عراق به دست مجاهدين ,وقيحانه دروغپردازي مي كردند ـ بالفاصله ,پس از اجراي توطئه ,از تلفـات هـزار و
پانصدنفري ارتش آزاديبخش و حتي كشتهشدن مسعود رجوي در بمبارانها خبر دادند.
اما بايد اعتراف كرد كه اين بار ,برخي از عمله و اَكرة بنگاه لجن پراكني بريتانيا ,در دُم تكـان دادن بـراي
رژيم ,روي جاشهاي ”تحت امر“ را سفيد كردند .مثالً ,باقر معين نامي ,كه گويا از سرعملههاي بخشـي از آن
بنگاه است ,در بخش جهاني اخبار آن راديو در همان روز (16فروردين) در مورد علت تهـاجم رژيـم گفـتگ
”به نظر مي رسد مجاهدين در تالش بوده اند تا قبل از انتخابات ايران در  10آوريل ,باع عصـبانيت دولـت
تهران شوند [!] آنها به چند دهكده در درون ايران حمله كرده اند“ ,در مورد مجاهدين گفتگ ”آنها از 1982
بخشي از ماشين تبليغاتي عراق عليه ايران بودهاند“ .او تُرّهات ديگري هم دربارة ”موقعيـت بسـيار مسـتحكم
رفسنجاني“ و وضع يكسان مجاهدين با ”اپوزيسيون عراق در داخل ايران“ به هـم بافـت ـ كـه البـد انعكـاس
وفادارانة ”صداي صاحبش“ بوده است .اما در برنامة فارسيِ همان شبِ همان راديو ,چنـان از هـول حلـيم در
دي

افتاد كه وقتي از او سئوال شد ”حمله ايران در واقع واكنشي است دربرابر مجاهدين؟“ جواب داد ”مـن

تاٌييد مي كنم و نشون دهندة اين است كه ايران ,به هرحال در وضعي قرار داره كه مي تونه در داخل عـراق
دست به عملياتي بزنه .اگر كه نتيجة اين عمليات باين باشه كه واقعاً پايگاه اشرف در داخـل عـراق بـه كلـي
ويران شده باشه و اون پايگاه اهمييت زيادي داشته باشه ,در نتيجه ,يعني مي تونم بگم ,بر فرض هم كه مـا
يك هواپيما از دست داده باشيم ,باز عملياتمون موفقيت آميز بوده “...اين كه اين ”مـا“ از موضـع سـينه زن
پاي عَلَم رفسنجاني گفته شده يا از مقام عملة آن بوق استعماري يا از موقع نمايندة ولـي فقيـه در آن بـوق,
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يك ”بح حوزوي“ است و از هرجا شروع كنيم ,سرانجام به ”وحدت وجود“ استعمار مي رسيم .امّا ,وقاحـت
بيمارگونة عملة مربوطه جاي تاٌمل دارد» («شورا» ,دورة دوم ,شمارة  ,2فروردين  ,1371ص .)10
در چن

اگر در چشم همسويان رژيم سفّاي خميني چن

شدن با اين رژيم« ,خيانت» به حسـاب مـي

آيد و برافراشتن پـرجم صـلح و آزادي و حاكميـت ملـي مشـروعيتي نـدارد و «مبـارزه بـا يـك ديـو سـياه,
روسفيدي» نمي آورد و «مسلّحانه جنگيدن و آشتي ناپـذيري»« ,دليـل انقالبـي بـودن» و «فـدا و شـهادت
معياري براي حقانيّت و مشروعيت» نيست («راه كارگر» ,شماره  ,54شهريور  )1367به عكـس ,در چشـم
مردمي كه در زير فشار بيداد خشن و خونريز آخوندي جان به لب شـدهانـد« ,مسـلحانه جنگيـدن و آشـتي
ناپذيري» با اين رژيم ,و «فدا و شهادت» در راه برافكندن بناي اين حكومت جهل و جنايت و تحقق آزادي و
حاكميت ملي ,تنها و تنها راه كسب حقانيّت و مشروعيت است .بي ترديـد آن خـرده جريانهـايي كـه در اوج
كشتارهاي رژيم خميني ,به ويژه پس از قتل عام زندانيان در تابستان سال  ,67نه تنها با آن پنجه در پنجه
نشدند ,بلكه براي خوشايند سركردگان رژيم سركوبگر ,رزمندگان آزادي مردم ايران را «مزدور»« ,وابسته» و
«خائن» و «آدمكش» و «بدتر از خميني» خواندند ,تنها و تنها راه اعدامها و سركوبگريهاي هرچه بيشتر ايـن
رژيم را هموار كردند و با پيوند زدن هستي خود به هستي رژيم پابه گور ,همسرنوشتي خود را با آن به اثبات
رساندند و راه خود را از راه مردمي كه با تمام جان در پـي برافكنـدن بنـاي بيـداد رژيـم خمينـي هسـتند,
جداكردند ,و در نتيجه ,نن

ابدي را به جان خريدند.
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مريم رجوي
رئيس جمهور برگزيدة شورا
اجالس شوراي ملي مقاومت ايـران از اول تـا هفـتم شـهريورماه  1372در تـاالر بهارسـتان در يكـي از
پايگاههاي مقاومت ايران برگزار شد.
شورا در روز  6شهريور  1372مصوّبه يي را با عنوان «ماده اصالحي» (فصل اول برنامة دولـت موقّـت),
به اتّفاق آرا ,تصويب كرد ,متن اين مصوّبه چنين استگ
«مقام رياست جمهوري دموكراتيك اسالمي ايران ,بر عهدة خانم مريم رجوي خواهد بودگ
1ـ تعيين زمان مناسب اعالم اين مصوّبه ,برعهدة مسئول شوراست؛
2ـ به محض تصدّي رياست جمهوري در ايران ,خانم مريم رجوي از كليـة مسـئوليتهاي سـازماني خـود
استعفا خواهد داد؛
3ـ دورة رياست جمهوري ايشان پس از تصويب قانون اساسي جمهـوري جديـد در مجلـس مؤسّسـان و
قانونگذاري ملي و انتخابات رياست جمهوري جديد ايران پايان مي يابد».

«كارآترين سالح سرنگوني»
جمعه شب 26 ,شهريور  ,1372آقاي مسعود رجوي در گردهمايي بزرگ رزمندگان ارتش آزاديـبخش,
مصوّبة شوراي ملي مقاومت درمورد انتخاب خانم مريم رجوي ,به عنوان رئيس جمهوري دموكراتيك اسالمي
ايران را به اطالع مجاهدين و رزمندگان ارتش آزادي رسانيد و در ميان انفجـار عظـيم تـرين شـور و شـادي
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رزمندگان ,اين گزينش بسيار خجسته را «بزرگترين ,مؤثّرترين و كارآترين سالح سرنگوني رژيم» مردمخـوار
آخوندي خواند و در قسمتي از سخنانش گفتگ
« ...چنان كه مي دانيد قبالً شورا رئيس جمهوري داشت كه به خاطر خمينيگراييش او را اخـراج كـرد و
امروز شورا همان مادة  7لغو شده در فصل اول برنامه را دربارة مريم ,يعني ,مظهر جنگاوري و ضـديّت تمـام
عيار با خميني ,اِحيا و تصويب كرده است و او تا انتخاب رئيس جمهور جديد بر طبق قانون اساسي جديد در
موضعش باقي خواهد ماند ...نقش حضور مريم در راٌس كشور ,نشانة اسـتمرار و تـداوم نسـل آزادي و نشـانة
سرسبزي و خرّمي و آبادي است ...بنابراين ,چه از بابت تـداوم و پايـداري مظهـر آزادي و چـه از بابـت همـة
ارزشهاي ملي و ميهني و مردمي كه مريم در ما ـ ما مجاهدين و ارتش آزاديبخش ـ جاري كرد ,قرارگـرفتن
او در موضع رياست جمهوري و اعالم عمومي آن الزم و ضروري است»...
مسئول شورا با تكيه بر لزوم اعالم خبر رياست جمهـوري خـانم مـريم رجـوي پـيش از سـرنگوني رژيـم
خميني ,از رزمندگان حاضر در گردهمايي خواست كه در اين باره نظر خود را بگويند .سـخنان و بحثهـا بـه
درازا كشيد و چند ساعت به طول انجاميد و سرانجام به تاٌييد اعالم عمومي خبر رياست جمهوري خانم مريم
رجوي و ضرورت استعفاي ايشان از مواضع كنوني خود به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران و
جانشين فرمانده كل ارتش آزاديبخش منتهي شد.
در اين مراسم خانم رجوي استعفاي خود را از مسئوليتهايش در سازمان مجاهـدين و ارتـش آزاديـبخش
نوشت و آن را به اين شرح خواندگ
«با توجه به مصوّبة شهريور  1372شوراي ملي مقاومت ايران كه به من ابالغ گرديد و با توجـه بـه نظـر
مسئول شورا و كلية خواهران و برادرانم دربارة ضرورت اعالم اين مصوّبه به منظور كسب آمادگي براي عهده
دارشدن وظايف جديد و كمك به مسعود براي پايهريزي تشكيالت و سازمان كار دولت آينده و هم چنين به
خاطر آماده نمودن سازمان مجاهدين خلق و ارتش آزاديبخش ملي ايران براي برعهده گـرفتن مسـئوليتهاي
بيشتر پس از اعالم مصـوّبة شـورا بـه نحـوي كـه تشـكيالت مجاهـدين و سـازمان رز ِم سـرنگوني در ارتـش
آزاديبخش از بابت اشتغالهاي جديد من دچار هـيچ كمبـودي نباشـد ـ و ان شـاء اهلل كـارآيي مضـاعف هـم
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پيداكند ـ بدين وسيله استعفاي خود را از موضـع مسـئول اول سـازمان مجاهـدين و هـم چنـين اسـتعفا از
جانشيني فرمانده كل ارتش آزاديبخش را اعالم مي كنم».

«يك انتخاب اَصلَح تاريخي»
روز جمعه  30مهر  ,1372آقاي مسعود رجوي ,مسئول شوراي ملي مقاومت ايران ,در اطالعيه يي ـ كه
از صدا و سيماي مقاومت ايران پخش شد ـ خطاب به «ملت بزرگ ايران» اعالم كردگ
« در كمال شعف و افتخار ,مصوّبة شوراي ملي مقاومت دربارة انتخاب خانم مريم رجوي ,به عنوان رئـيس
جمهور آيندة كشور ,را با استحضار مي رسانم .اين ,يك انتخاب اَصلَحِ تاريخي از سوي مقاومت كبيـر ملـي و
ميهني براي سعادت ملت ايران است؛ انتخابي ظفرنمون و بس خجسـته و پرميمنـت كـه سـرنگوني دشـمن
ضدبشري را تسريع ,ارواح طيّبة شهيدان را شاد ,چشمها و دلهاي رزم آوران را روشن ,و آزادي و آبادي ايران
فردا را تضمين مي كند؛ بر مردم و تاريخ ايران ,بر سرزمين شير و خورشيد ,بـر مقاومـت ايـران و بـر ارتـش
آزادي گرامي و فرخنده و مباري باد».

در همان روز  30مهر  ,72چند ساعت پس از پخش پيام مهم آقاي مسعود رجوي دربارة انتخـاب خـانم
مريم رجوي به عنوان رئيس جمهوري آيندة ايران توسط شورا ,از صداي مجاهد و سيماي مقاومـت ,هـزاران
تن از رزمندگان ارتش آزاديبخش در يكي از قرارگاههاي اين ارتش در مجاورت مرزهاي ميهن گردهم آمدند
و به افتخار اين گزينش فرخنده جشني برپا كردند.
در آغاز اين گردهمايي پيام توديع خانم رجوي كه بر روي نوار ويـدئويي ضـبط شـده بـود ,پخـش شـد.
سپس ,آقاي مسعود رجوي در ميان ابراز احساسات پرشور رزمندگان ,ضمن سخناني ,خطـاب بـه دولتهـاي
جهان مواضع مقاومت ايران را در پي انتخاب رئيس جمهوري آينده ايران ,اعالم كرد و گفتگ
« ...اكنون در شرايطي كه رئيس جمهور آيندة كشور در فرانسه به سرمي برد ,از سوي مـردم و مقاومـت
ايران و از سوي ارتش آزاديبخش ملي در مجاورت مرزهاي ميهنمان به جهانيان مي گوييمگ
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1ـ انتخاب رئيس جمهور مقاومت ,مريم رجوي در راٌس شوراي ملي مقاومت ايران و هم چنـين تشـكيل
كميسيونهاي هجده گانة شورا ,كه پايه هاي دولت ائتالفي آينده هستند ,مضافاً بر گسترش چشـمگير شـورا,
مبيّن بلوغ سياسي تنها آلترناتيو دموكراتيك براي رژيم ضد انساني خميني و حاكي از حتميّت سرنگوني اين
رژيم توسط ارتش آزاديبخش ملي است؛
2ـ رئيس جمهور مريم رجوي ,مبيّن آرمانهاي اكثريت قريب به اتّفاق مردم ايران براي نيـل بـه آزادي و
استقالل و حاكميت مردمي و مبشّر صلح و دوستي و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي ايران است؛

3ـ ديكتاتوري مذهبي و تروريستي حاكم بر ايران ,از نظر مردم ايران ,واجـد هـيچ مشـروعيّتي نيسـت و
سرنگوني آن توسط ارتش آزاديبخش ملي ايران ,مبرمترين خواست تمام مردم ايران است؛
4ـ بقاياي خميني در ايران ,منبع اصلي تنش و ترور و صدور ارتجاع و تهديد اصلي صلح و آرامش در اين
منطقه از جهان هستند .بحرانهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و تضادهاي جوشان دروني اين رژيم ,پيوسته
آن را به سوي سركوب و تروريسم هرچه بيشتر پيش مي برد تا روزي كه به طور قطع و مسلّم ,توسط ارتش
آزاديبخش ملي ,اين بازوي استوار و پراقتدار خلق قهرمان ايران ,سرنگون و ريشهكن شود؛
5ـ كرسي ايران در ملل متّحد ,از آن مردم و شوراي ملي مقاومت ايران است .شوراي امنيت ملل متحـد,
مي بايد تحريم نفتي و تسليحاتي اين ديكتاتوري مذهبي و تروريستي را در دستور كار خود بگـذارد .پـس از
انتخاب رئيس جمهور مريم رجوي ,اكنون زمان آن فرارسيده است كه همة دولتها ,از هرگونه كمـك فنّـي و
اقتصادي و سياسي ,به بقاياي خميني بپرهيزند و مقاومت عادالنة مردم ايران ,براي صلح و آزادي و حاكميت
مردمي ,به رياست جمهوري مريم رجوي را به رسميّت بشناسند».
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انفجار در حرم امام رضا

در ساعت دو و نيم بعدازظهر روز 30خرداد( 73روز عاشورا و روز آغاز مبارزهٌ مسـلحانهٌ انقالبـي دربرابـر
رژيم خميني) ،در نزديكي ضريح امامرضا در مشهد بمبي منفجر شد كـه بـهگفتـهٌ رژيـم 26كشـته و دههـا
زخمي بهجاي گذاشت.
بالفاصله پساز انفجار بمب ،پيشاز آن كه روشن شود بمبگذاران كه بودند ،سـيدعلي خامنـهاي در پيـام
كتبي ازپيشآمادهشدهيي «منافقين» (مجاهدين) را عامل اين بمبگذاري اعالم كـرد و يـاوههـاي هـزارانبـار
تكرارشدهٌ رژيم را عليه آنان يكبار ديگر تكرار نمودگ «دشمنان منافق… با اين كار نشان دادند كه بههيچيك
از موازين انساني پايبند نيستند و دشمني آنان با ملت غيور و مؤمن هيچ حد و مرزي نميشناسد و… براي
حريم اهلبيت… نيز هيچگونه حرمتي قائل نيستند».
رفسنجاني نيز مانند همان ياوهها را بههم بافتگ «اين حادثـهٌ تلـخ… ماهيـت پليـد منافقـان را آشـكارتر
ساخت و براي حاميانشان كه بهآنها پناه داده و ابزار تبليغاتي و امكانات دراختيارشان قرار ميدهند و از آنهـا
حمايت ميكنند ،مايهٌ شرمندگي شد».
مهاجراني ،مشـاور رفسـنجاني ،در سـرمقالهٌ روزنامـهٌ اطالعـات 31خـرداد ،در كنـار الطـائالتي مشـابه،
بهتحريك شيعيان عراق براي ماجراجويي هم پرداختگ «اين انفجار نشان مـيدهـد كـه منـافقين از عاشـورا
بريده اند… حرمت و اعتباري براي حرم امام رضا… و براي مردم قائل نيسـتند… و در موضـع دشـمني بـا
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عاشورا ،دشمني با امام رضا و دشمني با مردمند… مردم عراق ،بـه ويـژه شـيعيان ،بـا حادثـهٌ مشـهد تصـوير
روشنتري از منافقين پيدا كردهاند كه امكان زندگي را از منافقين در عراق خواهد گرفت».

كارزار شيطان سازي!
اين فتح باب ،هدف اصلي تبليغات لجام گسيخته و مرز دريدهٌ بعدي را روشن كردگ بايد سوگواري محرم و
عاشوراي حسيني را تا اربعين ،بهسيل عظيمي از تبليغات دجالگرانه عليه «منافقين» تبديل كرد و با هردروغ
و ياوه و شانتاژ و هروسيلهٌ ممكن كاري كرد تا مردم و دولتها آنها را ضدعاشورا ،ضـدامـامرضـا ،ضـدمـردم ،و
تروريست كور و آدمكش و… بدانند و فضاي حياتي آنها در ايران ،عراق ،اروپـا ،آمريكـا ،كانـادا و كشـورهاي
ديگر بهكلي بسته شود و «اين هَتك حرمت ،هالي قطعي آنان را» درپي داشته باشد (اطالعيهٌ مجلس رژيم،
31خرداد.)73
به اين منظور ،از همان روز اول ،سيلي از اطالعيهها ،پيامها ،تلگرامها ازسـوي گرداننـدگان ريـز و درشـت
رژيم (خامنه اي ،رفسنجاني ،رئيس قوهٌ قضاييه ،وزير اطالعات ،وزيـر كشـور ،احمـد خمينـي ،دادسـتان كـل
كشور ،مجلس خبرگان ،مجلس ،نايب التوليهٌ آستان قدس ،استاندار خراسان ،جامعهٌ مدرسين حوزهٌ علميهٌ قم
و… عليه «منافقين كوردل و مزدور و ملعون و جنايتكار» جاري شد و با عزاي عمومي ،سوگواريهاي عديـده
و افشاگريهاي بمبگذاران متعددي كه هرروز يكي از آنها را علم ميكردند ،تا قتل كشيشـان آزادهٌ مسـيحي و
انداختن آن بهپاي «منافقين» و… در اين كورهٌ تبليغاتي ،بهگونهيي فزاينده ميدميدند تا بهخيال خام خـود
«منافقين» را در سراسر كرهٌ ارض ريشهكن كنند.
پــساز ســيل تبليغــاتي اوليــه ،واليتــي ،وزيــر خارج ـهٌ رژيــم ،در روز اول تيرمــاه ،ســفيران ،كــارداران و
نمايندگيهاي خارجي مقيم تهران را گرد آورد و ضمن معرفي «منافقين» بهعنوان عامل بمبگذاري در مشهد،
خطاب بهآنها گفتگ «ما از شما نمايندگان محترم كشورها در تهران ميخواهيم كه با تقبيح و محكوميت اين
اقدام تروريستي و منزوي كردن عناصر اين گروهك در كشورتان… با ملت مـا همـدردي كنيـد… بـديهي
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است دراختيار گذاشتن پايگاه و سهولت بخشيدن بهتبليغات و فعاليت اين گروهكها چنين فجايعي را بهدنبال
دارد» (اطالعات2 ،تير.)73
واليتي در همين روز ،پيامي هم براي دبيركل ملل متحد فرستاد .در اين پيام نيز از حمايـت كشـورها از
«منافقين» شكوه سر داد و تأكيد كرد كه «…عدم جلوگيري تعدادي از حاميان ظـاهري تبليغـات سياسـي
بين المللي از تروريسم و فعاليت گروه تروريستي منافقين در داخل كشورهاي خود ،موجب تـداوم اقـدامهاي
تروريستي كور شده است… وظيفهٌ تمام كشورهاست كه… نه تنها اين اقدام بزدالنه و غيرانساني را محكـوم
كنند ،بلكه هم چنين پيرامون احتمال مورد استفاده قرار گرفتن سازمانهاي رسمي اتباع يا خاي خود ازسوي
اين گروه تروريستي براي اجراي برنامهريزي تأمين مالي ،تشويق يا حمايت از اين جنايـت ،تحقيقـات الزم را
انجام داده و اقدامهاي الزم و مؤثر براي جلوگيري از آن بهعمل آورند» (رسالت2 ،تير.)73
واليتي در پيام ديگري به «سازمان كنفـرانس اسـالمي» در جـده ،ضـمن معرفـي «گروهـك تروريسـتي
منافقين» به عنوان عامل بمبگذاري در مشهد ،از آن سازمان خواست تا «موضـعي محكـم دربرابـر تروريسـم
اتخاي كند» (اطالعات4 ،تير).
واليتي در پيامهاي جداگانهيي بهوزيران خارجهٌ كشورهاي دوازدهگانهٌ اتحاديهٌ اروپا ،از آنهـا خواسـت كـه
«بهفعاليتهاي گروه تروريستي مجاهدين خلق پايان دهند» (خبرگزاري رژيم8 ،تير).
همين شخ

در مصاحبه با روزنامهٌ ابرار (7تير) درمورد عراق نيز گفتگ «عراق بـين روابـط دوسـتانه بـا

ايران و حمايت از سازمان منافقين بايد يكي را انتخاب كند».
سران رژيم ،بهجز در مواضعي رسمي از اينگونه ،بهطور غيرمستقيم نيز از حاميـان بـينالمللـي جنـبش
مقاومت انتقاد كردند .به عنوان مثال ،رفسنجاني در مراسم گشايش سمينار سراسري هفتـهٌ قـوهٌ قضـاييه ،بـا
اشاره به «انفجار بمب بهدست منافقان كوردل» در مشهد و «شدتيـافتن تهـاجم تبليغـاتي دشـمنان عليـه
نظام»« ،حمايت برخي از كشورهاي بهاصطالح مدافع حقوقبشر را از گروهك تروريستي منافقين مورد انتقاد
قرار داد» و گفتگ «اين كشورها با حمايت گستردهٌ مالي ،تبليغاتي ،سياسي ،گروهكي را كـه در حـرم مطهـر
امامرضا اقدام به بمبگذاري كرده است ،مورد حمايت قرار ميدهند .اين سازمانها در اختيار آنها پـول ،راديـو،
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دفتر و حتي گذرنامهٌ سياسي قرار ميدهند و مظهر تروريسم را مورد حمايت قرار ميدهنـد و دروازههايشـان
بهروي آنها باز است»(راديو رژيم5 ،تير).
«شوراي عالي امنيت ملي» رژيم نيز (كه باحضور رفسنجاني و «فرماندهان عاليرتبهٌ نظامي» در روز 4تير
تشكيل شد)« ،از سازمان ملل و مجامع بينالمللي خواست… كشورهايي كه بهنحوي با گروهك تروريسـتي
منافقين همكاري دارند يا از آن حمايت ميكنند ،مورد سؤال و بازخواست قرار گيرند» (اطالعات5 ،تير).
نمايندگان مجلس رژيم در بيانيهيي «اقدام ددمنشانهٌ منافقين» را محكوم كردنـد و خواسـتار شـدند كـه
پارلمانهاي كشورهاي جهان عامالن اين جنايت و پشتيبانان آنها ،بهويـژه آمريكـا ،را محكـوم كننـد» (راديـو
رژيم5 ،تير).

ناطقنوري ،رئيس مجلس رژيم ،طي سخناني در مجلس شكوه سر داد كه «غرب يـك خانـهٌامنـي بـراي
منافقين شده است .اين جنايتكاران در پايتختهاي آمريكا و اروپا دفتر دارند و ميليونها دالر از سوي غرب بـه
آنان كمك ميشود» (اطالعات5 ،تير).
اين سـيل تبليغـاتي شـگفتآور عليـه جنـبش مقاومـت ،راهـي بـهدهـي نبـرد و كشـورها و سـازمانهاي
حقوقبشري غربي و ديگر كشورها آن را به پشيزي نخريدند و همهٌ اين هرزهدراييها تير به تاريكي بود و سر
خـورد و زوزههـاي همگـي آنهـا از ايـن بـياعتنـايي

عمامه داران جنايتكار حاكم بر ايران به سختي به سن
همهگير به آسمان برخاست.

خامنهاي در جمع «مسئوالن دستگاه قضايي و قضات سراسر كشور» در بيان آن پيشقدم شدگ «كميتههـا
و هيأتهاي بهاصطالح حقوقبشر… چشم خود را بر روي فاجعهٌ بـزرگ تروريسـتي در حـرم مطهـر حضـرت
عليبن موسيالرضا فروبستند و در مورد آن مطلقاً هيچ سخني نگفتند» (راديو رژيم6 ،تير).
روزنامهٌ كيهان (25تير) دربارهٌ سكوت يكپارچهٌ رسانههاي خبري غـرب نوشـتگ «در تمـامي گزارشـهاي
رسانههاي غربي ،اخبار جنايات منافقين با سانسور كامل روبهرو بوده است .خبرگزاريهاي غربي… هـمچنـان
بر ادامهٌ خط خبري خود عليه جمهوري اسالمي اصرار مي ورزند… تقريبـاً تمـام خبرگزاريهـا و رسـانه هـاي
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خبري غرب ،درمورد واقعهٌ انفجار بمب در حرم امام رضا ،كه توسط منافقين انجام شده ،تالش كردنـد نقـش
منافقين را در اين جنايت هولناي تكذيب كنند…و به شكل گسـتردهيـي بيانيـههـاي سـازمان منـافقين را
منتشر نمودند .كارشناسان امور خبري معتقدند كه طي 15سال اخير چنين سانسور گسـترده يـي در مـورد
مسائل ايران كمنظير است».

تلويزيون رژيم (24تير) نيز به بي اعتنايي غرب ،دربرابر تبليغـات گسـتردهٌ خـارج كشـوري رژيـم عليـه
«منافقين» اشاره دارد و ميگويدگ «درحاليكه در طول سههفتهٌ گذشته بيش از 300خبر ،گزارش و تفسـير
درمورد ترور دو كشيش مسيحي ،انفجار بمب درحرم امـامرضـا و… بـر روي تلكـس خبرگـزاري جمهـوري
اسالمي مخابره شد و دهها خبر و گزارش از صدا و سيما پخش شده است ،رسانههاي گروهـي صهيونيسـتي
غربي ،بهگونهيي هماهن  ،دربرابر اين اعمال تروريستي سكوت اختيار كردهاند».
اين شكوهها دربارهٌ بياعتنايي دولت عراق نسبت به تبليغات رژيم نيز ديده ميشود .روزنامهٌ سالم (5تير)
در مقالهٌ «بغداد بايد بيدار شود» نوشتگ «حكومت عراق به هر دليلي نخواسته است حركت مؤثري در فاصـله
گرفتن از پروندهٌ سياه منافقين از خود نشان دهد .در عاديسازي روابط دو كشور منافع فوري و مهمي نهفتـه
است… چرا اين فرصتها را بغداد ،يكي بعد از ديگري ،با نـدانمكـاري و تكـرار اشـتباهات تـاريخي از دسـت
مي دهد؟ عاديسازي روابط ،مشاهدهٌ ملموس فاصله گرفتن بغداد از تفالههاي باقيماندهٌ منافق است… بغـداد
بايد بيدار شود».
دولتها و سازمانهاي مدافع حقوقبشر در غرب ،نهتنها توطئهيي را كه رژيم رسواي خميني پيريخته بـود،
نپذيرفتند و به دام تبليغات صد رن

او نيفتادند بلكه خود اين رژيم تروريسـت و تروريسـتپـرور را بـه زيـر

مهميز انتقاد كشيدند.
وزارت خارجهٌ آمريكا آزار اقليتهاي مذهبي در ايران را محكوم كرد و از «جمهوري اسالمي خواست كه به
منشور سازمان ملل متحد در مورد حقوق اقليتهاي مذهبي احترام بگذارد» (راديو آمريكا16 ،تير).
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هفت كشور صنعتي (گروه )7و روسيه در پايان آخرين اجالس خود در ناپل (ايتاليا) در بيانيهيـي در روز
19تير از دولت ايران خواستند تا «رفتار نامناسب خود را نسبت به تروريسم تغيير دهد».
روزنامهٌجمهوري اسالمي در شمارهٌ 21تير در واكنشي نسبت به اين بيانيه ابـراز شـگفتي كـرد كـه سـه
شريك تجاري ايران ـآلمان ،ژاپن و ايتالياـ «نه تنهـا حركـات تروريسـتي منـافقين را محكـوم نكردنـد بلكـه
گستاخانه از ايران خواستار شدند كه ديدگاه خود را نسبت به تروريسم تغيير دهد».
اين روزنامه در سرمقالهٌ روز گذشتهٌ خود نيز به دولت بريتانيا ،بهنحوي بيسـابقه ،حملـه كـرد ،و تهديـد
نموده بود كه دولت لندن ممكن است با يك سلسله عمليات تروريستي مجازات گردد .سازمان عفو بينالملل
هم در گزارش ساالنهٌ خود كه روز 16تير منتشر شد ،از نقض حقوقبشر در ايران انتقاد كرد.
آنينا كلوم ،مسئول عفو بينالملل سوئد ،ايران را در قتل كشيشان مسيحي مقصر دانست و براي رسيدگي
به اين ترورها «گروه واكنش سريع» تشكيل داد (روزنامهٌ داگن ،چا سوئد18 ،تير).
اينگونه موضعگيريهاي سازمان عفو بينالملل خشم رژيم را برانگيخت .روزنامهٌ جمهوري اسالمي 19تيـر
نوشتگ «مقامات اين سازمان بهخاطر حمايت از گروهك منافقين بايد محاكمه شوند».
رژيم جنايتپيشه و رسواي خميني ،از 30خرداد تا 30تير تا توانست عليه جنبش مقاومت ستمسـتيز و
آزاديخواه ايران ياوه بههم بافت و بهاين سو و آنسو ،به اين دولت و آن دولت ،چن

آويخت تا شايد بتواند از

كنسرت و تظاهرات همبستگي ملي و حمايت از رئيسجمهور برگزيـدهٌ مقاومـت جلـوگيري كنـد ،امـا كـوه
تالشهاي پيگير و دستوپازدنهاي فراوانش حتي موشي هم نزاييد.

نكتهٌ پنهان در وراي همهٌاين دجالگريها ـكه از آغاز براي هـمميهنـان شـرافتمند و پشـتيبان مقاومـت و
دولتها وسازمانهاي حقوقبشري دنيا پنهان نماندـ همان گوهر تابناي همبستگي ملي است كه رئيسجمهـور
مقاومت با نفس مسيحايي عشق ،عاطفهٌ انساني و شيفتگي به رهايي ميهن در بند ،در پي آن است كـه آن را
دوباره در دلها برانگيزاند و به مدد اين همبستگي ملي ،گنداب حكومـت آخونـدي را از سراسـر ايـرانزمـين
بشويد.
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ايادي رژيم گاه به اشاره به اين نكته انگشت نهادنـد .مهـاجراني در سـرمقالهٌ يادشـدهٌ روزنامـهٌ اطالعـات
31خرداد ،در پايان درافشانيهاي تكراري دربارهٌ «منافقين» بيهيچ مناسبتي نوشتگ «…سران منافقين براي
ترتيب ميدهند».

خوشايند دولتهاي غربي ،برنامههاي جشن و آواز و رق

مشكيني ،رئيس مجلس خبرگان رژيم در نمازجمعهٌ قم از زاويهٌ ديگري به اين مسـأله پرداخـت و گفـتگ
«آن كساني كه در يك كشور ديگر نشسته ،شوهر را بهعنوان رهبر معرفي ميكنند و زنش را هـم بـهعنـوان
رئيسجمهور ،با اين عمل ميخواهند بيايند در ايران رهبري جامعه را بـهدسـت بگيرنـد» (تلويزيـون رژيـم،
11تير.)73
روزنامهٌ رسالت (2تير) در سرمقالهٌ «حمايت غرب از تروريسـتها» از «بمـب تبليغـاتي» مقاومـت دربرابـر
«بمب حرم امامرضا» ياد كرد و نوشتگ «بمب تبليغاتي كه اكنون در غرب عليه ايران اسالمي منفجر ميشود
كمتر از بمبي كه در حرم مطهر حضرت رضا منفجر شد ،نيست .ابعاد وسيع جنايت منافقين بهگونهيي است
كه قاعدتاًدولتهاي غربي ميبايست اين عمل را محكوم ميكردنـد و اجـازهٌ فعاليـت سياسـي بـه منـافقين را
نمي دادند ،اما متأسفانه سران منافقين در پاريس و لندن آزادانه فعاليت تبليغاتي ميكننـد و تحـت حمايـت
دولتهاي بهظاهر مخالف تروريسم داد سخن ميدهند .خبرگزاريهاي غربي با انتشار تبليغات مسموم آنهـا ،بـا
وقاحت اعالم مي كنند كه بمبگذاري كار دولت جمهوري اسالمي بوده است! دولتهاي بيآبروي غربي نـهتنهـا
به اين اكتفا نميكنند بلكه راديوهاي خود را در اختيـار گروهـك منـافقين قـرار مـيدهنـد تـا آنـان هرچـه
ميخواهند بگويند… در تاريخ اروپا سابقه ندارد كه از يك گروهك تروريستي ـكه پروندهيي سياه به سياهي
پروندهٌ منافقين داردـ اينقدر حمايت شده باشد».
خبرگزاري رژيم (24تير) نيز با اشاره به تالشهاي بيثمري كه ايادي حكومت آخوندي براي لغو تظاهرات
30تير در لندن كردهاند،تأكيد ميكند كه «بهوزير كشور بريتانيا توصـيه مـيشـود ،ايـن راهپيمـايي را لغـو
كند… به دنبال شكايتهايي كه در مورد تبليغ براي تظاهرات هفتهٌ آينده شد ،سـازمان حمـل و نقـل لنـدن
موافقت كرد كه همهٌ پوسترهاي تبليغاتي رااز ايستگاههاي مترو بردارد .اما پليس و وزارت كشور بريتانيا هيچ
اقدامي براي لغو تظاهرات نكردند».
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كنسرت ،تظاهرات ،راهپيماييها براي بزرگداشت خـاطرهٌ تابنـاي «قيـام مقـدس ملـي» 30تيـر 1331و
همبستگي ملـي و حمايـت از رئـيسجمهـور منتخـب شـوراي ملـي مقاومـت در روزهـاي  30و 31تيـر و
اولمرداد ،73در شهرهاي عمدهٌ اروپا ،آمريكا و كانادا بهنحوي بسيار شايسته برگزار شد و به دلهاي بـيتـاب
مشتاقان رهايي وطن نور اميد و يقين بـه پيـروزي بخشـيد .رژيـم پابـهگـور آخونـدهاي دجـال از يـكمـاه
عربدهكشي شبانهروزي طرفي نبست و جز رسوايي باز هـم بيشـتر صـرفهيـي نبـرد امـا جنـبش مقاومـت و
رئيسجمهور برگزيدهٌ آن در چشم و دل شيفتگان بـي قـرار آزادي مـيهن در زنجيـر چـون گـل بـه شـادابي
شكفتند و ياران ديرينه با مهر وطن سر به هم دادند و دلها ،استوارتر پيوند خورد.

روز اولمرداد ،خامنهاي ،رهبر درماندهٌ رژيم ،تمام سفيران ،كـارداران و نماينـدگان سياسـي رژيـم را از
سراسر جهان فراخواند و در جمع آنها كه وزير و معاونان وزارت خارجهٌ رژيم نيز حاضر بودنـد« ،بـر ضـرورت
يافتن راههاي تأثيرگذاري هرچه بيشتر بر مسائل جهاني» تأكيد كرد (راديو رژيم ،اولمرداد).
دو روز بعد نيز مديرعامل ،مسئوالن ،سردبيران و سرپرستان نمايندگيهاي خبرگزاري رژيم درخارج كشور
را گردآورد و در زمينهٌ «ضرورت مقابلهٌ آگاه و هوشمندانه با دشمنان…در عرصهٌ خبـر و تبليغـات» بـا آنهـا
سخن گفت و با اشاره به اين كه «همهٌ سردمداران استكبار جهاني… نظام جمهوري اسـالمي را هـدف قـرار
دادهاند» از اين «سربازان صف مقدم اين نبرد» خواست تا «تهاجم تبليغاتي و خبري دشمن» را خنثي كنند
(راديو رژيم3 ،مرداد).
خامنه اي در همين ديدار بر ناتواني رژيم در پيشبرد خط تبليغاتي دجالگرانهيي كه طي اين يـك مـاه در
پيش گرفته بودند ،صحه نهاد.
سرانجام تبليغات سيلوار شبانهروزي رژيم بهجايي نرسيد و دنيا به همهٌ اين دجالگريها پوزخند زد و ايـن
زوزه ها كسي را نفريفت .در ميهن در بند نيز ،با سلطهٌ خشن اهريمن جور ،مردم دجّالشناس اين يـاوههـاي
تكراري را بهباد سُخره گرفتند و تظاهرات قهرمانانهٌ مردم قزوين در روزهاي  12و 13مرداد 73نشان داد كه
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مردم آزاده و شريف ايران هوشيارتر از آنند كه تبليغات رژيم را كه پايه بر جهل و جور و دجـالگري دارد ،بـه
پشيزي خريدار باشند.
كالم آخر اين كه رژيم آبروباختهٌ آخوندي ،براي مقابله با جنبش مقاومت ،وقتي در توطئـهٌ جنايتكارانـهٌ
انفجار حرم امام رضا گام نهاد ،و به خيال خـام خـود اميـد پيـروزي حتمـي داشـت ،از يـك نكتـ ٌه روشـن و
ترديدناپذير يعني رسوايي ،بياعتباري و بيآبرويي عميق ،گسترده و فراگير داخلي و بينالملليش ،تا بـه ايـن
حد ،بيخبر بود .اين تجربهٌ انكارناپذير بهروشني نشان داد كه رژيم دجال آخوندي رسـوايِ رسـوايِ عالميـان
است و رژيمي اينچنين رسوايِ رسوايِ رسوا جايي در جهان امروز ندارد و بايد گورش را گم كند.

قيام دالورانه مردم قزوين
مردم قزوين پس از ردشدن اليجه استان شدن قزوين در مجلـس در روز 13مـرداد 1373بـه خيابانهـا
ريختند .به نوشته روزنامه «سالم» (22شهريور« )1373موج اعتراض باالگرفت ...جاده ها بسـته مـي شـود.
بعضي از سينماها ,بانكها ,ادارات دولتي و پم بنزينها خسارت مي بينند ...مسـئولين شـهر  ...نتوانسـتند بـا
اغتشاش كنندگان رابطه يي برقراركنند ,به طوري كه نيروهاي انتظامي محل كاري از دستشان برنمـي آمـد.
افراد يا به جمع حمله كنندگان پيوستند يا سكوت كردند .مخالفين نيز توان ابراز مخالفـت نداشـتند ...وزيـر
كشور [بشارتي] به نمايندگي از رئيس جمهور [رفسنجاني] وارد ماجرا مي شـود .در مسـجد اصـلي شـهر ...
سخنراني مي كند[ ...وقتي] نسبت به وقايع شهر و نقش مردم اعتراض مي كند ,سخنراني وي قطع مي شود
و مردم مسجد را تري مي كنند .مجدداً درگيري باال مي گيرد .نماينده مردم قزوين [در مجلس] هم زخمي
مي شود ...روز بعد نيز درگيري ها ادامه مي يابد»...
مهندس مهدي بازرگان در مصاحبه با روزنامه آلماني «فرانكفـورتر روندشـاو» كـه توسـط خبرنگـار ايـن
روزنامه در روز 22آبان 1373در تهران انجام شد ,درباره قيام مردم قزوين مي گويدگ «” ...در ايران حتي در
چارچوب تعيين شده نيز آزادي وجود ندارد .كـوچكترين حركـات ,تجمعـات مـردم ,اعتصـابات كـارگران يـا

53

دانشجويان ,به دليل ترس از گسترش آنها ,با خشونت سركوب مي گردد .بـه عنـوان مثـال ,در وقـايع شـهر
قزوين ...تعداد زيادي را كشتند .آنها بسياري از مـردم را اعـدام كردنـد ...مـردم در اتوبوسـها ,تاكسـيها ,در
صفوف تحويل گرفتن قند و شكر رژيم را نفرين كرده ,به آن فحش مي دهند“.
وي درباره پايه مردمي رژيم مي گويدگ «شايد بيشـتر از 5درصـد نباشـد .حتـي در بـين وزرا ,مسـئولين
اجرايي ,رؤسا ,روحانيون كساني هستند كه عليه اين سيستم اند...بخش عظيمي از آنها خواهان ايجـاد رفـرم
هستند ...در شورش قزوين عده بسياري را اعدام كردند».
ـ چند هفته بعد از قيام قزوين ,شامگاه 9شهريور  73خامنه اي به مناسبت پايان «هفتـه دولـت» بـراي
رفسنجاني و اعضاي دولتش كه به ديدار او رفته بودند ,بااشاره تلويحي به قيام قزوين گفتگ «نگذاريد اقتـدار
دولت شكسته شود .دستگاههاي امنيتي ,دستگاههاي انتظامي مسئوليت دارند ,بايد كسي كه با نظم عمومي
مقابله مي كند ,معارضه مي كند ,اختالل و خدشه ايجاد مي كند ,بايد باهاش برخورد كـرد .بايـد نسـبت بـه
كســي كــه نظــم عمــومي را خــراب مــي كنــد ,انــدكي حتــي اغمــاض روانداشــت(»...روزنامــه ســالم,
10شهريور.)1373
روزنامه ابرار ـ 15شهريور 73ـ مقاله «توطئه از هر سو».
پس از درج اين جمله خامنه اي در سخنانش به مناسـبت «هفتـه وحـدت» «تالشـهايي كـه بـه وسـيله
منافقين انجام شده ,به خوبي نشانگر اين واقعيت است كه اصل وحدت را ...از ميان بردارنـد» ,نوشـتگ «ايـن
سخنان در وضعي كه از هر سو توطئه يي عليه جمهوري اسالمي ايران تداري ديده مي شود ,بايد به وسـيله
مسئوالن اجرايي كشور به كار گرفته شود ...هرگز شرايط منطقه يي تا اين حد حساس نبوده است».
سه هفته بعد ,جنّتي در نماز جمعه تهران در روز 8مهر 73از «شرايط حساس» گريبـانگير رژيـم سـخن
مي گويدگ
«شرايط امروز مملكت ما ...عادي نيست .آن دشمناني كه از اين انقالب ضربه خوردند ...آرام نمي نشينند.
ما وظيفه مان اين است كه هر كسي اين خطر دشمن را احساس بكند ,همين جوري كه از اول انقالب همـه
بسيج شدند براي مبارزه با دشمن ,با تمام وجود در مقابل دشمن بايستند» (راديو رژيم8 ,مهر.)73
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هراس از «شورش عظيم اجتماعي»
راديو بي.بي.سي ,از روز  10تا 15مهرماه  ,1373در سلسله برنامه يـي بـا عنـوان «بررسـي علـت بـروز
ناآراميها در شهرهاي ايران» ,در اين باره خيزشهاي مردمي در شـهرهاي مختلـف ايـران گزارشـي دارد و بـا
«چند شخصيت ايراني» نيز در اين باره مصاحبه مي كند كه بخشهايي از اين سلسـله برنامـه را در زيـر مـي
خوانيدگ
برنامه اين راديو با اين پرسش و مقدمه آغاز مي شودگ
«...در سالهاي اخبر در شهرهاي مختلف ايران ناآراميها و شورشهاي گسترده يي روي داده است .مشهد و
شيراز ,اراي و زاهدان و قزوين و تبريز و شهرهاي ديگر در چهارگوشه ايران هريك شاهد تظاهرات گسـترده
مردم برضد حكومت جمهوري اسالمي ايران بودند .اكثر اين تظاهرات به خشونت كشيده شد...
بيشتر كارشناسان مسائل ايران معتقدند كه در ناآراميهاي اخير شهرهاي ايران نقش اصلي را جوانـان بـه
عهده داشته اند...
با توجه به گستردگي و تداوم ناآراميهاي خشونت آميز در ايران چنـين رويـدادهايي در آينـده بـه كجـا
خواهد انجاميد؟
اگر حوادثي نظير مشهد و قزوين در تهران پيش بيايد وضع چه خواهد شد؟...
چرا اين شورشها بالفاصله به خشونت كشيده مي شود؟»
ـ « ايرج جمشيدي ,روزنامه نگار مقيم تهران ,كه چند روز پس از وقايع قزوين از شـهر ديـدار كـرد ,مـي
گويدگ
« مردم به ساختمانهاي دولتي ,بدون استثنا ,حمله مي كردند ...به اتّفاق يكي از اهالي قزوين آن روز شهر
را گشتيم .متاٌسفانه ديدم كه استثنا ندارد .هر نوع ساختمان دولتي كه آن جا وجود داشت ,مورد هجوم مردم
قرار گرفته بود .دادسراها ,بانكها و شهرداري ,اينها مكانهايي بودند كه مـورد هجـوم مـردم قـرار گرفتـه بـود.
همين طور هم دارايي .باالخره هركسي كه در آن شهر هست ,با يكي از اين ادارات دولتي سـروكار دارد ,بـه

55

هر دليلي كه از آن اداره ناراضي باشد ,آن روز كه روز آشفته يي است؛ روز درهم و برهمي است ,سـعي مـي
كند كه برود انتقام خودش را از آن اداره بگيرد...
مهندس بازرگان در اين سلسله مصاحبه هاي راديو بي.بي.سي ,كشتار و اختناقي را كه رژيم در قـزوين و
شهرهاي ديگر براي خاموش كردن آتش اعتراضات اجتماعي به آن متوسل مي شود ,نـه تنهـا كارسـاز نمـي
بيند بلكه بر اين باور است كه در آينده باع شعله ورترشدن چنين خيزشهايي مي شودگ
«...هيچ دولتي و قدرتي نمي تواند تا ابد روي سرنيزه بنشيند .به فرض هم كه اين خشونتها عليـه دولـت
جوابگو باشد و ايجاد سكوت و ...كند ولي دير يا زود مشكل مي شود .مشكل ما با دولتها اين بوده ...كه دست
از اين انحصار و اختناق برداريد و به طرف ملت بياييد  ...والّا ,مسلّم حاال مملكت خدا مي داند كه كـارش بـه
كجا مي كشد .به سود خودشان هم نخواهد بود».

امدادرسانيهاي «استكبار جهاني»!
درپي فعالتهاي گسترده بين المللي خانم مريم رجوي ،رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايـران
در بهار و تابستان  ،1373به ويژه استقبال پرشور ايرانيان از هفته «همبستگي» و حمايت از رئيس جمهـور
برگزيده شورا و تظاهرات جهاني 30تير آن سال در15كشور و در پي آن قيام دالورانه مردم قهرمان قـزوين
در نيمه مرداد  ،73امدادهاي غيبي آمريكا براي ياري رژيم بحران زده و مفلوي شتاب گرفت و بـه مـوازات
آن ,وزارت امورخارجه آن كشور در روز 6آبان  73دريك گزارش 41صفحه يي  ،اتهامات بي پايه يي را كـه
بارها ايادي رژيم درگل مانده واگويه كرده بودند ،عليه مجاهدين خلق رديف كرد و بـاز هـم بـر«تروريسـت»
بودن مقاومت و مبارزه عادالنه مجاهدين خلق عليه رژيم سفاي و ايران برباد ده آخوندي مهر تأكيـد نهـاد و
بارديگر حقيقت را در پاي اهريمن مصلحت و منفعت اقتصادي و سياسي زودگذر قرباني كرد.
اين گزارش نشان مي داد كه بخش خاورنزديك وزارت خارجه آمريكا ,كه سالهاي متمادي در امر نزديكي
به رژيم و يافتن ميانه رو در ميان سركردگان رژيم فعاليت داشت ,اين بار نيز در يـك مقطـع بحرانـي بـراي
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ياري رساندن به رژيم درگل مانده با تمام توان به ميدان آمده است و براي ازميـان بـردن بزرگتـرين تهديـد
رژيم ,يعني مقاومت سرفراز مردم ايران ,كمر بسته است.

درباره گزارش وزارت خارجه آمريكا

بخشي از بيانيه شوراي ملي مقاومت ايران ـ آيرماه 1373گ
«وزارت امور خارجهٌ آمريكا ،روز  6آبـان  73گزارشـي تحـت عنـوان «مجاهـدين خلـق ايـران» ،در
41صفحه به كميتهٌ خارجي كنگرهٌ اين كشور ارائه كرد .در اين گزارش بيارزش و پر از تحريف ،جز قلب
واقعيات و تكرار دعاوي و اتهامهاي بي پايه يي كه از سال ،64در جريان رسوايي ايران گيـت و معاملـه بـا
رژيم خميني ،از سوي وزارت خارجهٌ آمريكا عليه مقاومت ايران مطرح شده بود ،چيزي ديده نميشود.
اين گزارش بي اندازه مغشوش و پرتناقض و بهنحـوي شـگفتانگيـز نـادقيـق اسـت و در بسـياري از
بخشهاي آن ناسزاگوييهاي بازماندگان رژيم گذشته و مـدافعان رژيـم كنـوني ،يـك بـه يـك امـا بـه نحـوي
خجوالنه ،تكرار شده است.
اما آنچه اين نوشته را بيشتر زير سؤال مي برد ،اين است كه تهيهكنندگانش ،به رغم اصرار و تاٌكيد
كنگره ،از استماع نظرات مجاهدين و ديگر اعضاي شوراي ملي مقاومت در جريان تدوين آن با لجاجت تمام
خودداري كردند .از همين رو ،اين گزارش مغرضانه و احكام بي پايهٌ آن مورد اعتراض و مخالفت بسياري از
سياستمداران ،نمايندگان كنگره ،سناتورها و نيز رسانه هاي معتبر آمريكا قرار گرفـت و از سـوي آنهـا يـك
گزارش بي ارزش توصيف شد.
تا آنجا كه به ادعاهاي بي اساس و تكراري گزارش برميگردد ،پاسخ آن تاكنون بارها داده شده است.
از جمله در شهريور سال جاري ،كميسيون خارجي شورا كتابي بـه نـام «اسـتمالت از آخونـدهاي تهـران»
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همراه با اسناد و مداري در اين زمينه منتشر كرد .پس از انتشار گزارش ،دوباره اين كميسيون موظّف شد
تا به افشاي دروغها و پاسخگويي به ادعاهاي سـاختگي آن ،بـا ارائـهٌ اسـناد و مـداري الزم در هـر زمينـه،
مبادرت نمايد .از اين رو در اينجا تنها به ياد آوري چند نكتهٌ اساسي اكتفا ميكنيم :
 1ـ اين گزارش در شرايطي منتشر ميشود كه رژيم واليت فقيـه ،چنـد سـال پـس از خـوردن «زهـر
آتشبس» و مرگ خمينـي و بطـالن افسـانهٌ «ميانـه روي» رفسـنجاني و اسـتحالهٌ رژيـم  ،در محاصـره ٌ
بحرانهاي دروني و بيروني قرار گرفته و اينك نيز اوجگيري بحران رهبري و مرجعيـت از يـك سـو و رشـد
بيوقفه ٌ نارضايي اقشار مختلف جامعه و گسترش حركتهاي اعتراضي و جنبشهاي قهرآميز مردمي از سـوي
ديگر ،هيچگونه چشماندازي براي بقا و ادامه ٌ حيات رژيم باقي نگذاشته است .در مقابل ،شوراي ملي مقاومت
ايران و ارتش آزاديبخش ملي ايران خود را براي سرنگوني رژيم خميني و استقرار آزادي و حاكميت مردمي
آماده كرده اند.
استقبال گستردهٌ ايرانيان از هفتهٌ همبستگي ملـي و حمايـت از رئـيسجمهـور برگزيـدهٌ شـوراي ملـي
مقاومت خانم مريم رجوي در داخل كشور و تظاهرات جهاني  30تير در 15كشور جهان و برگزاري مراسم
مهرگان در بسياري از شهرهاي ايران گواه اين حقيقت است .و االّ رژيم آخوندي ،آنچنان كه همـه شـاهد
بودند ،در سراسر تابستان گذشته آنقدر عليه اين مقاومت توطئه نميكرد و سر خود را به هر در و ديـواري
نميكوبيد و سرانجام نيز به خمپارهباران و شليك موشكهاي اسكاد ـ ب به جانـب رزمنـدگان ايـن مقاومـت
روي نميآورد
بدين ترتيب ،در شرايطي كه سرنگوني رژيـم خمينـي و پيـروزي آلترنـاتيو دموكراتيـك شـوراي ملـي
مقاومت در چشمانداز قرار گرفته است ،مدافعان كودتاي ننگين 28مرداد عليه حكومت ملي دكتـر محمـد
مصدق نميتوانند و منافعشان نيز ايجاب نمي كند كه يك ايران مستقل ،آزاد ،دموكراتيك و پيشـرفته و
مدرن را تحمل كنند .از همين روست كه در فقدان يك آلترناتيو باب طبع و ”مناسب“ خودشان ،با انتشـار
اين گزارش درصدد برآمدهاند تا از استبداد مذهبي دلجويي كرده و سير پرشتاب تحوالت به سود آلترناتيو
دموكراتيك و مردمي را كند نمايند...
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 5ـ شورايملي مقاومت مطالب كذب و خالف واقع مندرج در گزارش راجع به شورا و تاريخچه و اعضاي
قبلي و فعلي آن و اتهامات بي پايه و اساس عنوان شده عليه مسئول شـورا و تهمتهـاي تكـراري در مـورد
فقدان دموكراسي در شوراي ملي مقاومت را كه جابـهجـا بـا كـاربرد اصـطالحات شـناخته شـده و مـاٌنوس
هواداران رژيم گذشته و كارگزاران رژيم ضدبشري كنوني همراه اسـت ،بـه شـدت رد ومحكـوممـي كنـد و
همچنانكه در گذشته بارها اعالم كرده است ،يكبار ديگر تاٌكيد مي كند كه ”آقاي مسعود رجوي مسئول و
سخنگوي اين شوراست و بنابراين اظهارنظرها و موضعگيريهاي او را بايد حاصل مباحثات و تصميمگيريهـاي
شورايي تلقي كرد“.
بر خالف اتّهامات پوچي كه در اين گزارش پيش كشيده شـده ،گـردش كـار و تصـميمگيـري در شـورا
مبتني بر آئيننامه و ضوابط دموكراتيكي است كه رسماً اعالم شده است و طي 13سالي كه از تاٌسيس شورا
ميگذرد ،مسئول شورا به كاملترين وجه آنها را اجرا كرده است .واقعيت اين است كه آقاي مسعود رجـوي،
در مقام مسئول اول سازماني كه مقاومت مسلحانه در برابر ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران را شروع كرد،
بنيانگذار يك ائتالف سياسي دير پاي تاريخ ما ،به عنوان بـديل ملـي و دموكراتيـك ايـن نظـام تروريسـتي
متجاوز به حقوق بشرو تمدن معاصر هم بوده است  .از اين رو طبيعي است كه نخستين هدف تيرهاي اتهـام
بدخواهان و دشمنان جنبش آزاديبخش ما باشد .درست به همين دليل ،نبايد اينگونه ناسزاگوئيها ،اهانتهـا
و افتراها را به حساب خصومتهاي شخصي گذاشت .بلكه بايد آنها را تمهيدي براي تخريـب يـك جنـبش و
اعالن دشمني با تمامي يك ملت اسير ورزمندگان آزاديش تلقي كرد.
6ـ شوراي ملي مقاومت تأكيد ميكند كه اينگونه گزارشها و مواضع عليه مقاومت ايران و درپيش گرفتن
سياست دلجويي و مماشات در قبال ديكتاتوري مذهبي و تروريستي حاكم بر ايران ،هرگز نميتواند اين رژيم
قرونوسطايي را از سرنگوني نجات دهد و فقط آن را در سركوب داخلي و صدور تروريسـم و قشـريگري بـه
كشورهاي ديگر تشويق ميكند .اما به دليل حضور يك مقاومت سراسـري و عادالنـه و ارتـش آزاديـبخش
ملي به عنوان بازوي نظامي اين مقاومت ،شرايط امروز ايران با دوران كودتاي 28مـرداد بـهغايـت متفـاوت
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است .هيچ عاملي نميتواند مانع سرنگوني ايـن رژيـم و پيـروزي آلترنـاتيو دموكراتيـك و اسـتقرار آزادي و
حاكميت ملي در ايران گردد( »...آيرماه .)1373

«دروغپردازيهاي ديوانه وار رژيم آخوندها»
در آستانه بمبارانها
بخشــهايي از پيــام مســعود رجــوي ,مســئول شــوراي ملــي مقاومــت ايــران در بهمــن  ,1381دربــاره
«دروغپردازيهاي ديوانه وار رژيم آخوندها» ,براي زمينه سازي بمباران قرارگاههـاي ارتـش آزاديـبخش ملـي
ايرانگ
«نمونههاي خالصه شده ...اندكي از بسيار و مشـتي از خـروار دروغپردازيهـاي ديوانـهوار رژيـم از ابتـداي
امسال ( )1381است كه آنها را يا خودش بهطور مستقيم توليد و منتشر ميكند يا بـهطـور غيرمسـتقيم از
طريق عوامل اطالعاتي و رسانهيي خود شايع و سپس باز مصرف ميكندگ
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ـ 3فروردين 1381گ مجاهدين جادههاي منتهي بهنيزارهاي جنوب عراق در مجـاورت مرزهـاي ايـران را
كنترل ميكنند.
ـ 5فروردينگ دستگاه امنيت ويژه عراق ،پادگان ميمونه در 20كيلومتري مركز شهر اَلعماره را در اختيـار
عناصري از مجاهدين گذاشت.
ـ 21فروردينگ ارتش قدس عراق با حضور «منافقين» مانور نظامي برگزار كرد.
ـ 2ارديبهشتگ يك منبع اپوزيسيون عراق كه نخواست اسمش فاش شود يادآورشد دولت عراق ،سازمان
مجاهدين خلق ايران را بهتوپهاي سنگين و زرهي مسلح و آنها را موظّف بهكنترل مناطق رَمـادي و خـانقين
بـــــــــــــــراي مراقبـــــــــــــــت از عشـــــــــــــــاير آنجـــــــــــــــا كـــــــــــــــرد.
ـ 17خردادگ عراق يكي از مأموران وزارت اطالعات ايران را كه بهعضويت منافقين درآمده بود ,بـهجمـعآوري
اطالعات براي ايران متهم و تيرباران كرد .ايـن فـرد قصـد داشـت پرونـده بسـيار حسـاس مجاهـدين خلـق
(منافقين) را بهايران انتقال دهد.
ـ 22خردادگ 5هزار نفر از نيروهاي مجاهدين (منافقين) با توپخانه و تانكهاي روسي بهحوالي مرز بـا اردن
منتقل شدند.
ـ 25خردادگ سازمان مجاهدين خلق (منافقين) براي حمله بهشمال عراق مهيا شدند .طي روزهـاي اخيـر
جمعي از عناصر مسلح اين سازمان با استقرار در مناطق قادر كـرم ،ربيـع ،چومـان ،خـانقين و مسـير جـاده
كركويـ سليمانيه خود را براي حمله به سليمانيه و اربيل آماده كردهاند.
ـ 27خردادگ شماري از نيروهاي مجاهدين خلق ايرانـ مستقر در عراق ،دوشـادوش شـماري از نيروهـاي
عراقي در نزديكي مرز خانقين در روبهروي مناطق تحت كنترل كردها ،تجمع كردهاند.
ـ 28خردادگ رژيم بغداد بخشي از عناصر منافقين و چند گروه فلسطيني را بـهشـهر كردنشـين خـانقين
اعزام كرد … نيروهاي گروه تروريستي منافقين ابزار اصلي رژيم بغداد در سركوب قيامهاي مردمـي بـوده و
اكنون نيز كنترل امنيتي برخي مناطق و مراكز حساس عراق را بهدست دارند (خبرگزاري رژيم).
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ـ 29خردادگ تعداد زيادي عناصـر مسـلّ ح از بانـد منـافقين لباسـهاي ويـژه نيروهـاي گـارد جمهـوري را
پوشيدهاند و در خيابانهاي بغداد توزيع شدهاند تا از امنيت رژيم عراق حفاظت كنند.
ـ30خردادگ «در ادامه تالش و كوشش عراق بهمنظور مستقر ساختن نيروهاي گروه تروريسـتي منـافقين
در شمال عراق ،عوامل اين گروه در خطوط تماس با كردستان عراق و خطـوط نفتـي مسـتقر شـدهانـد…»
(راديو و تلويزيون رژيم).
ـ30خردادگ رژيم بغداد در كنار تمام اقدامهاي امنيتي ،نيروهاي منافقين را نيـز در كنـار نيروهـاي گـارد
رياست جمهوري و فداييان صدام براي كنترل شهرهاي بزرگ و سركوب هرگونـه قيـام احتمـالي بـهخـدمت
گرفته است (جمهورياسالمي ـ بهنقل از راديو حزب محافظهكاران كردستان عراق) [حـاال بـه همـان سـياق
مسائل حساب در دوره ابتداييگ پيدا كنيد پرتقال فروش را كه در اينجـا «حـزب محافظـهكـاران كردسـتان
عراق» و راديو آن باشد!]
ـ23تيرگ يك سرهن

سابق فداييان صدامحسين كه 3سال پيش بـهتركيـه پناهنـده شـد مـيگويـد…

دوره هاي 6ماهه براي خارجيان از جمله سازمان اپوزيسيون مجاهدين خلق ايران و جنبش شورشيان تركي ـ
كردي بهنام .ي.ي و همچنين القاعده ترتيب مـيدادنـد… آنهـا مربـوط بـهگـروه بـنالدن و .ي.ي و
مجاهدين خلق مي باشند .آنها به مدت 3ماه در واحد 999و 3ماه در مدرسه مخابرات در سـلمان پـاي دوره
ميبينند (بخش فارسي بيبي سي به نقل از سانديتايمز)...
ـ 29تيرگ11هزار نيروي وابسته بهرجوي كه در قالب عمليات تازهيي با عنوان «فروغ جاويـدان »2شـكل
گرفتهاند ،اخيراً طي معاملهيي با آمريكاييها بهواحدهاي نظامي اياالتمتحده فروخته شدهانـد (سـايت امـروز
متعلق به سعيد حجاريان).
ـ30تيرگ يك موافقتنامه بين گروه ممنوعه اپوزيسيون ايراني مجاهدين خلق ايران و سازمان سياي آمريكا
صورت گرفته است .در اين گزارش آمده است كه 11000عضو سازمان مجاهدين خلق يك گروه كوچكتري
بهاسم فروغ جاويدان 2تشكيل دادهاند كه توسط ارتش آمريكا كنترل ميشود (ايران ديلي نشـريه انگليسـي
رژيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم).
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ـ 16مردادگ نيروهاي مجاهدين خلق گشتيهاي خود را در مناطق جلوال و خـال

و كـوت و عمـاره و بصـره

براي كنترل عمليات نفوي گروهها از داخل خاي ايران افزايش دادهانـد (روزنامـه كـويتي القـبس بـه نقـل از
منبعي در تهران).
ـ 9شهريورگ نيروهاي عراقي اواخر ماه گذشته مانورهاي نظامي مشتري با ميليشياهاي نظامي مجاهـدين
خلق ايران با استفاده از سالحهاي سنگين وسبك بهمدت 4روز پـيدرپـي برگـزار كـردهانـد (راديـو انقـالب
اسالمي عراق در تهران و روزنامه كويتي الوطن بهنقل از منبعي در تهران)...
ـ 20شهريورگ بغداد از گروهك منافقين مستقر در اين كشور خواسته است در صورت حمله آمريكا ،مـانع
از تهاجم شيعيان مخالف عراقي از طريق خاي جمهوري اسالمي ايران بهعراق شوند … .منافقين اكنـون در
نزديكي مرزهاي ايران در حال آمادهباش بهسر ميبرند (انتخاب و جمهورياسالمي).
ـ 23شهريورگ مقامهاي عراقي بهسازمان مجاهدين خلق تجهيزات نظـامي سـنگين از جملـه 15موشـك
ابابيل با برد 75كيلومتر كه قادر بهحمل كالهكهاي شيميايي است دادهاند… طول اين موشكها به6متر بالغ
ميشود ودر منطقه امامويس نزديك بهشهرستان خانقين مستقر گرديده است (روزنامه كويتي الوطن بهنقـل
از يــك منبــع موهــوم كــردي در تهــران بــهنــام حــزب سوســيال دمــوكرات كردســتان عــراق)...
ـ 29مهرگ در حال حاضر شماري از اعضاي سازمان القاعده در منطقه عظيم در نزديكي (شهر عراقي) خال
مستقر شده اند و آموزشگاه و تمرين آموزشي با نيروهاي مجاهدين خلق ايـران دارنـد و لبـاس افـراد مسـلح
مجاهدين را پوشيدهاند و اتومبيل آنها را مورد اسـتفاده قـرار مـيدهنـد .آمـوزش سـنگين پيرامـون اعمـال
خرابكارانه (هم) بهآنها داده ميشود.
[دفتر مطبوعاتي مجاهدين در بغداد در همان روز اعالم كرد كه اگر رژيـم و مـدّعي راسـت مـيگوينـد،
بالدرن

با خبرنگاران و مقامات ييربط ملل متحد در محلـي كـه آدرس دادهانـد يـا هـر جـاي ديگـري كـه

ميخواهند ،براي اثبات ادعاي خود حضور بههم برسانند .ليكن پيدايشان نشد!]
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ـ 6آبانگ رحيم صفوي ,سركرده سپاه پاسدارانگ … در شرايط جديد كادرهاي باالي منافقين در فكر فرار
به كشورهاي اروپايي و ديگر نيروهاي منـافقين نيـز دچـار سـردرگمي هسـتند (راديـو و تلويزيـون و كليـه
مطبوعات رژيم).
ـ 9آبانگ شمار زيادي از اعضاي گروهك منافقين مستقر در عراق خواهان بازگشت بهكشورشان هستند و
در شرايط فعلي اعضاي اين گروهك با هدف بازگشت به ايران از منافقين جدا شدهاند ،اما اين درخواست آنان
با واكنش خشن سران گروهك مواجه شده است (جمهوري اسالمي و حيات نو).
ـ 17آبانگ دستگاههاي اطالعات عراق طرح گستردهيي را براي اعزام صدهاتن از عناصر سازمان مجاهدين
خلق به پايتختهاي اروپايي ،آماده كرده است .اولين گروه در سوم اكتبر فرودگاه عمـان را تـري كـرده اسـت
(الوطن كويت و رسانههاي رژيم آخوندي بهنقل از نماينده مجلس اعالي انقالب اسـالمي عـراق در سـوريه و
لبنان).
ـ 28آبانگ سازمان مجاهدين خلق مستقر در عراق واحدهاي نظامي خود را از مناطق نزديك بهمرز ايران
بهشمال و غرب بغداد و مواضع جديدي در استانهاي تكريت ،موصل و رمادي منتقل كرده است (نوريزاده ـ
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقاالوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط).
ـ 29آبانگ بيماري ناشناختهيي در بين مجاهدين بروز كرده كه عالئم آن تاولهاي چركي دردناي ،تغيير رن
و التهاب پوست در ـ دستكم ـ 10نقطه بدن ،تشنجها و انقباضـهاي عضـالني (ايجـاد صَـرع) در سـيكلهاي
چندساعته و حداقل دوبار در شبانهروز و ديگر نشانههايي كه همه از تماس مستقيم يا غيرمسـتقيم بيمـاران
با مواد بيولوژيك و شيميايي مورد استفاده ارتش عراق در سالحهاي اِمحاي جمعي آن كشور حكايت ميكند.
گفته ميشود 2000تن از مجاهدين بهاين بيماري مبتال شدهاند (كريم حقي ـ سايت وزارت اطالعات).
ـ 30آبانگ انبوهي از نيروهاي باند تروريستي منافقين خلق اپوزيسيون ايراني در مناطق مختلف عـراق ،از
جمله بغداد ،كركوي ،موصل ،خانقين و رمادي براي سركوب هرگونه حركـت مردمـي كـه شـايد در شـرايط
حمله آمريكا بهعراق واقع شود ،مستقر شدهاند (تلويزيون انقالب اسالمي عراق از تهران).
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ـ 30آبانگ فرماندهي ستاد عراق تعداد زيادي از نيروهاي مجاهدين خلق ايران را در مناطق متفرقه شامل
بغداد و كركوي و موصل و خانقين و ديالي مستقر كرده و آنها را مأمور سركوب هر تحـري مردمـي نمـوده
است .بنابر شاهدان عيني اين نيروها داراي تانك و سالحهاي سنگين ميباشند و نفراتشان بهفارسي صـحبت
ميكنند (الوطن كويت بهنقل از روزنامه ملي كردي «ماچههوهه» از صوفيه پايتخت بلغارستان)...
ـ 30آبانگ عراق نيروهاي زيادي از عناصر مجاهدين را در 5اسـتان «بغـداد ،االنبـار ،كركـوي ،موصـل و
ديــــالي» مســــتقر كــــرده اســــت (خبرگــــزاري رژيــــم بــــهنقــــل از راديــــو صــــداي عــــراق).
جالب اينجاست كه پس از شروع فعاليت آنموويك و حضور بازرسان ملل متحـد در عـراق كـه دقيقـاً در
6آيرماه (27نوامبر )2002آغاز شد ،از آنجا كه در شرايط حضور بازرسان هر ادعايي بهسادگي و بهسـرعت
قابل تحقيق است ،رژيم حدود 2ماه خفقان گرفت و بادكنك تبليغاتي آخوندها مبني بر نگهداري تسـليحات
كشتار جمعي در قرارگاههاي مجاهدين هم تركيد .سپس وقتي كه مجدداً بحـران عـراق بـاال گرفـت ،رژيـم
دوباره شروع كردگ
ـ  2بهمن گ مسـئوليت حفاظـت از چاههـاي نفـت كركـوي در شـمال عـراق بـهمجاهـدين سـپرده شـد
(روزنامههاي رژيم).
ـ  7و  8بهمنگ رژيم عراق حاكميت برخي مناطق در حومه خانقين را بهگروهـك تروريسـتي منـافقين
سپرد و شماري از نيروهاي مجاهدين حاكميت شهر كركوي و چند شهر هم مرز با ايران را بهدست گرفتنـد
(راديو و تلويزيون رژيم بهويژه كردي و عربي).
ـ 8بهمنگ منابع نزديك به سازمان مجاهدين خلق ايران گفتند يك انشعاب در صفوف شوراي مركزي اين
سازمان در نتيجه اختالف مواضع اعضاي آن در قبال بحران موجود در عراق و همچنين مسأله محدودشـدن
استقالل داخلي به دليل دخالتهاي مستمر رژيم عراق در امور داخلي سـازمان ،رخ داده اسـت .منـابع گفتنـد
عضو برجسته شوراي مركزي «مهدي كشاورز» خط ديگري اختيار كرده است .منـابع گفتنـد جنـاح مهـدي
كشاورز معتقدند سازمان نبايد كارتهايش را با ايستادن در عراق بسوزاند … [باز هم پيـدا كنيـد «كشـاورز»
پرتقال فروش را؟! چون هيچ گاه در سازمان مجاهدين كسي به اين نام وجـود نداشـته ،جنـاحي هـم در كـار
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نبوده ،انشعابي هم رخ نداده ،بيش از يك دهه است شوراي مركزي هم وجود ندارد .بهنظر ميرسد رژيم اسم
يكي از عوامل خودش را كه قرار است در كشت و زرعهاي آينده ”وزارت“ ،شوراي مركـزي مجاهـدين قالـب
كند ،اشتباهاً به الوطن كويت قالب كرده است] .جالب اينكه در همين روز ،روزنامه جمهـوري اسـالمي هـم
همين خبر را به نقل از يك سايت اينترنتي بنام «النهرين» نقل كرده است.
ـ 8بهمنگ پايگاه اينترنتي النهرين ديروز از اختالف دروني گروهك منافقين در چگونگي برخورد با بحران
ايجاد شده بين عراق و امريكا خبر داد .اين پايگاه بهنقل از منابع نزديك بـهايـن سـازمان افـزود گرايشـي در
درون گروهك منافقين توسط مهدي كشاورز از اعضاي برجسته شوراي مركزي اين گروه ايجاد شده است كه
كادرهاي نظامي داخل عراق با آن موافق و كادرهاي سياسي در غرب با آن مخالف هستند (جمهوري اسالمي
ـ  8بهمن).
ـ 12بهمنگ سازمان مجاهدين خلق كليه نيروهايش را درشرق عراق گـردآورده تـا از نيروهـاي عـراق در
صورت حمله آمريكا و بريتانيا پشتيباني و دفاع كنند .تمرينات رزمي مجاهدين خلـق زمـاني آغـاز شـد كـه
رئيسجمهور آمريكا در سخنراني ساالنهاش گفت حمله بهعراق قريبالوقوع است (راديو فارسي زبان فردا ).
ـ 14بهمنگ عراق چندين تي گروه تروريستي مجاهدين خلق را در داخل شهر كركوي مستقر ساخته و
در شمار زيادي از نقاط بازرسي و جاده ها و نقاط تماس ،خود را عقب نشانده است (تلويزيون رژيـم بـهزبـان
كردي بهنقل از «يك مقام بلند پايه پارتي دموكرات كردستان»).
[هيچ مسئول و مقام و منبع رسمي در حزب دموكرات كردستان عـراق چنـين حرفـي نـزده و راديـو و
تلويزيون و نشريه اين حزب هم چنين چيزي نگفتهاند .يعني كه اين صرفاً جعليات رژيم است و هيچ ربطـي
بهحزب دموكرات كردستان عراق ندارد]
ـ 17بهمنگ سيستم اطالعات نظامي عراق بهكمك مجاهدين خلق اقدام بهفرستادن نفراتي بـهكشـورهاي
همسايه عراق كرده است تا به داخل اپوزيسيون عراق نفوي و ايجاد اختالف و تفرقه نماينـد .از جملـه اهـداف
ديگر اين اقدام ،زيرنظرداشتن تحركات و اقدامات دولتهاي اين كشورها بهطور كلي و جاسوسـي روي امـاكن
حساس در اين كشورها ميباشد (راديو انقالب اسالمي عراق از تهران).
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ـ 19بهمنگ بهتازگي شو راي مركزي سازمان تشكيل جلسه داده و در آن دو پيشنهاد مطرح شـده اسـتگ
اولين پيشنهاد اين بوده است كه همزمان با تهاجم آمريكا بهعراق بهايران حملـه كننـد و بـا تصـرف يكـي از
استانهاي غربي با درخواست حمايت از آمريكـا و كشـورهاي ديگـر ،اعـالم خودمختـاري كننـد .گزينـه دوم
پيشنهاد مي كند سـازمان رسـم ًا پايـان فعاليتهـاي نظـامي خـويش را اعـالم كنـد تـا مسـئوالن آن بتواننـد
به كشورهاي اروپايي نقل مكان كنند و نيروهاي بدنه سازمان نيـز در ايـران و عـراق پخـش شـوند و اهـداف
سازمان را پيش ببرند .گفتني است كه هنوز هيچكدام از اين دو پيشنهاد بهتصـويب نهـايي شـوراي مركـزي
نرسيده است .خبر ديگر حاكي است كه سازمان مجاهدين خلق بخشـي از سـالحهاي شـيميايي عـراق را در
اختيار دارد و اين امر باع نگراني اعضاي سازمان از حمله آمريكا بهمواضع آنها شـده اسـت (سياسـت روز و
آفرينش هر دو همزمان اين خبر كليشهيي را بهنقل از «يك منبع آگاه» چا زدهاند).
[خوب ،بچهها و دانشآموزان عزيز ،آيا ميتوانيد بگوييد كه اين «منبع آگاه» عمامه و ريش دارد يا ندارد؟!
از چيزي ميترسد يا نميترسد؟! چرا تأكيد ميكند كه هنوز هيچكدام از اين دو پيشنهاد بـهتصـويب نهـايي
نرسيده است؟ بگذريم كه يك دهه است كه مجاهدين چيزي بهنام شوراي مركزي ندارند! خـوب ،ايـن تـازه
ميشود يك غلط ،بنابراين نمره انشاي حاجآقا ميشود  .19در مورد بقيـه «گزينـه»هـا هـم بـا حـاج آقـا و
پاسدارانشان پس از «اعالم خودمختاري در يكي از استانهاي غربي» گفتگـوي تمـدنها خـواهيم نمـود! فقـط
ميماند اينكه حيوانكي از بهكار بردن اعالم دولت موقت حسابي ترسيده و به جاي آن «اعالم خودمختاري»
كرده است!]
ضمناً يادم رفت بگويم كه اگر «پرتقال فروش» را پيدا نموده و همه خبرهاي رژيم را باور كنـيم ،راسـتي
كه اين مقاومت ايران و همين مجاهدين ،چهقدر قَدَرقدرت و در عين حال معجزهگر هستند!
از يك سو در سراسر عراق ،از مرز اردن در غرب تا خـانقين و جلـوال در شـرق و از موصـل و كركـوي و
سليمانيه و اربيل در شمال تا العماره و بصره در جنوب و همچنين همه محلههاي شهر بغـداد تـا كشـورهاي
همسايه عراق حضور و حتي حاكميت دارند ,چاههاي نفت عراق را هـم نگهـداري مـيكننـد .در عـين حـال
11هزار نفرشان هم در قالب نيروهاي فروغ 2يك گروه كوچكتري تشكيل دادهاند كه توسـط ارتـش آمريكـا
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كنترل ميشود و آماده تهاجم به استانهاي غربي ايران است .در عين حال سالحهاي كشـتار جمعـي اتمـي و
موشكي و شيميايي و ميكروبي را هم در غارهاي زيرزميني خود پنهان كردهاند بهنحوي كه تنها دوهزار تن از
آنها در اثر استنشاق گازهاي سمّي شيميايي بستري شدهاند .هزاران تن از آنها هم در حال عزيمت به اردن و
اسكانديناوي و يمن و اسراييل هستند! در همين حال ،بهتصريح قضـاييه رژيـم ،همـين مجاهـدين مشـغول
نظرسنجي در مؤسسه ملي پژوهش و افكارسنجي وزارت ارشاد در سراسر ايـران هـم هسـتند بـهنحـوي كـه
«بيش از يكصدوپنجاه بار» با اطالع عباس عبدي با «فردي بنـام سـليمان در مؤسسـه نظرسـنجي گرانپايـه
ارتباط برقرار كردهاند» (حيات نو بهنقل از هفتهنامه جام با مسئوليت محمدرضا باهنرـ  4آير) .با «پسر شجاع
اصالحات (م ـ س)» يعني محسن سازگارا هم در تركيه بهگفتگو مشغولند «تا در آينده سياسي كشور نقـش
فعالي ايفا كند» (سياست روز ـ  12دي).
راستي كه آخوندها و پاسدارانشان سرگيجه و سرسام گرفتهاند…»

بخش ديگر پيام مسئول شوراي ملي مقاومت «درباره بازرسـيهاي جـاري در عـراق از سـوي تيمهـاي
بازرسي آژانس بينالمللي انرژي اتمي و كميسيون نظارت و تصديق و بازرسي ملل متحد (آنموويك)»گ
«در 30دي يك عامل سيّار رژيم در بخش فارسي بي.بي.سي ادعا كردگ تصـميم بازرسـان سـازمان ملـل
متحد بهبازديد از پايگاههاي مجاهدين نشان ميدهد كه … رژيم بغداد ممكـن اسـت بخشـي از سـالحهاي
كشتارجمعي خود را در اين پايگاهها مخفي كرده باشد… اعضاي جدا شده از مجاهدين [و پيونـدخـورده بـا
رژيم و جدا ناشده از اطالعات آخوندها] نيز رهبري اين گروه را متهم مي كنند كه به بخشي از دستگاه امنيتي
رژيم عراق تبديل شده و استقالل خود را از دست داده است!
ما نفهميديم كه اين گروهك استكباري ـ ماركسيستي و صهيونيستي ـ بعثـي در چـه زمـاني اسـتقالل
داشته كه حاال آنرا از دست داده است .خوب است حضرت آيتاهلل بي.بي.سي و حجـتاالسـالمهـاي تابعـه،
ارشادمان نمايند كه دقيقاً از چه زماني اين «استقالل» كه اينهمه مورد عنايات فخيمه است از دسـت رفتـه
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است .وانگهي در جامعالمقدمات اين آيتاهلل جمع نقيضين چگونه ممكن گرديده است كـه از يـك سـو ايـن
گروهك موجوديت كشوري را حفظ كند و از سوي ديگر دستنشانده همان كشور باشد!؟
راستش را بخواهيد خصومت و دنائت و كينتوزي  20ساله شما عليه مقاومت ما و حمايت مسـتمرتان از
ارتجاع حاكم بر ايران ،يكي از گوياترين شاخصهاي استقالل اين مقاومت و مزيد بر شرف و افتخار است .مگر
در سَنَوات ماضي سفير شما در ايران (شپرد) مصدق را ديوانه و آميختهيي از تنبلي و حقّهبـازي و سـوءظن،
خطاب نمي كرد؟ وزير مختارتان پس از كودتاي رضاخان و در آستانه تغيير سلطنت گفتـه بـودگ ملـت ايـران
نادان و جاهل است ليكن هيجان زيادي در مسائل مذهبي نشان ميدهد (سرپرسي لـوران ـ 24ارديبهشـت
 .)1302پس بيجهت نيست كه هنوز هم اينهمه هواي آخوندها را داريد.
چه كسي نميداند كه اگر استقاللمان را از دست داده بوديم و ميخواستيم به ”بخشي از دستگاه امنيتي“
يك كشور خارجي تبديل شويم ،اولين خريدارش شما و امثال شما بوديد .نه آقا جان ،ملت ايران آنچنانكه
شما ميپنداريد جاهل و نادان نيست و بهروشني ميداند كه در دنيـاي معاصـر مقـاومتي بـا سـابقه و ابعـاد
مقاومت ايران نميآيد استقاللش را به عراقِ زير ضرب و در حال محاصره و در معرض حمله و جن

بفروشد.

اگر چنين چيزي قابل خريد و فروش باشد ،جاي آن در همان طرفهاي خود شماست .آخر ،ما به ايـن دليـل
بهعراق آمدهايم كه قبل ازهرچيز ميخواستيم مقاومت آزاديـبخش و اسـتقاللطلـب بـراي سـرنگوني رژيـم
آخوندي را پيش ببريم .و االّ ,اگر از آزادي و استقالل دستبرميداشتيم ،بهسادگي ميتوانستيم در آن طرفها،
مثل خميني ،تا روز آخر نزد خود شما باشيم و بر سر خيلي چيزها معامله كنيم .اگر غير از اين اسـت و اگـر
در آن طرفها و در نزد شمايان ،براي ايران اسير جايگزين ميهني و مستقل ،تكرار ميكنم ”ميهني و مستقل“،
متصوّر و امكانپذير است ،لطفاً ما و مردم و تاريخ ايران را خبركنيد… بنابراين ,نعل وارونـه نزنيـد و ردّ پـاي
خود را بدينوسيله از روي دوش آخوندهاي آنگلوفيل و ساير تحتالحمايههاي خود پاي نكنيد!
بگذريم كه به قول شاعر بزرگ ميهنمان ,شاملو ،از ”دستگاه تبليغاتي دولتي كه بهجالد ملت مـا شمشـير
ميفروشد“ جز ”حرامزادهترين نوع سانسور“ انتظار نميرود .اينرا شاملو در مورد شيوه سانسور بخش فارسي
بي.بي.سي گفته بود.
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درباره بازرسيهاي ملل متحد در خاي عراقگ
اوّالً ـ بر خالف آنچه آيتاهلل بي.بي.سي و رسانههاي رژيم آخوندي دَم گرفتهاند ،هيچ تصميم ويژهيي كه
معطوف بهپايگاههاي مجاهدين و قرارگاههاي ارتش آزاديبخش باشد ،در كار نيست .آنهـم در شـرايطي كـه
بارزسيهاي گسترده ،همه مراكز نظامي و كارخانهها و دانشگاهها و حتي خانهها و مسـاجد را هـم در سراسـر
خاي عراق دربرگرفته است .بهعنوان مثالگ سخنگوي دولت محلي كردستان در روز  13بهمـن اعـالم كـردگ
”تيمهاي آنموويك بدون اطالع قبلي بهدولت كردستان … بهطور ناگهاني بهاربيل آمدند و بهداخل دانشـگاه
صالحالدين ريختند و قصد داشتند بهدانشكده علمي بروند .به همين دليل رياسـت دانشـگاه تـيم را متوقـف
ساخت…“ (راديو صداي كردستان عراق ـ حزب دموكرات كردستان عراق).
ثانياً ـ تا آنجا كه بهمقاومت ايران برمي گـردد ،مـا از بازرسـي ملـل متحـد در همـه قرارگاههـاي ارتـش
آزاديبخش و پايگاهها و مراكز مجاهدين و مقاومت ايران در خاي عـراق ،اسـتقبال كـرده و مـيكنـيم .ايـن
بازرسيها ادعاي دهساله آخوندها مبني بر نگهداري تسليحات ممنوعـه كشـتار جمعـي توسـط مجاهـدين را
ميسوزاند و بادكنك تبليغاتي آنها را مي تركاند .در يك كالم ,هربازرسي يك پيروزي براي ما و يك شكسـت
براي رژيم است.
آخوندها بيش از 10سال در مورد مخفيكردن سالحهاي كشتار جمعي دروغ ميبافتند ،امـا هـيچگـاه
بهدعوتهاي پياپي مجاهدين (از جمله در اطالعيههاي 24آبان  1371و 7مهر  1373و 20بهمـن )1376
براي حضور در محل و اثبات دعاوي سراپا كذب خود ،پاسخ ندادند.
در 19بهمن سال 1376روزنامه حكومتي جمهوري اسالمي بهنقل از «يك مقام موثّـق سياسـي» رژيـم
آخوندها بهطرز مسخرهيي ادعا كرده بود ”بخشي از سالحهاي هستهيي“ بهمقرهاي مجاهدين منتقل شـده و
اين مقرها كه ”بهانبار مواد اوليه ساخت سالحهاي هستهيي و كشتار جمعي عراق تبديل شده ،توسط افسران
اطالعاتي عراق مراقبت ميشود“.
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مهاجراني ،وزير ارشاد و سخنگوي وقت دولت خاتمي ،در  30آير  1377در راديووتلويزيون رژيم ادعـا
نمود ” يكي از جديترين احتمالها اين هست كه مراكـزي كـه در اختيـار منـافقين اسـت در عـراق ،از جملـه
مراكزي است كه سالحهاي كشتارجمعي را حكومت عراق در آنجا پنهان كرده“.
سازمان مجاهدين بار ديگر در 5فروردين  1379طي اطالعيهيي از مقامات مسئول ملل متحد و شـوراي
امنيت براي بازرسي از كليه مراكز و پايگاهها و دفاتر خود دعوت نمود و افزود ”آمادگي مجاهدين براي بازديد
مقامهاي ملل متحد از  8سال پيش به طـور مسـتمر در برابـر دعـاوي سـخيف ماليـان مبنـي بـر نگهـداري
سالحهاي ممنوعه در پايگاههاي مجاهدين مورد تأكيد قرار گرفته و دهها اطالعيهيي كه مجاهـدين در ايـن
مـــورد صـــادر كـــردهانـــد بـــراي مقامهـــا و ارگانهـــاي ييـــربط بـــينالمللـــي ارســـال شـــده اســـت“.
در دوم آيرماه امسال هم مجاهدين در اطالعيه مبسوطي در مورد دروغپردازيهاي رژيم آخوندها ،مجـدداً
براي بازرسي كليه مراكز و پايگاهها و دفاتر خود اعالم آمادگي كردند.
ثالثاًـ مقاومت ايران از يك دهه پيش آنسكام و بعد هم آنموويك را در جريان دعاوي سخيف ماليان كه
پيوسته از اثبات آن گريزانند ،قرار داده و براي بازرسي از مراكز و پايگاهها و قرارگاههايش در هرزمان ،بـدون
هيچ گونه قيد و شرط ،دعوت كرده است .توافقنامه امضا شده بين مجاهدين و آنسـكام بـه تـاريخ 10نـوامبر
 1993بر سر شيوههاي اجرايي نيز موجود و قابل انتشار است.
بازرسان آنسكام در مراجعه بهقرارگاه اشرف (در بهمن ماه  )1370و دفتر مركـزي مجاهـدين در بغـداد
(در آيرماه  )1371و قرارگاه باقرزاده در غرب بغداد (در شهريورماه  )1376نهتنها با هـيچ مشـكلي مواجـه
نشدند بلكه از همكاري مسئوالن مجاهدين قدرداني كردند .همين برخورد اصولي با آنموويك هم ادامه دارد.
رابعاً ـ شايان توجه است كه رئيس كميسيون ويژه ملل متحد (آنسكام) در گزارش 15دسامبر 1998
خود بهشوراي امنيت ملل متحد تصريح نمود كه ”مكانهاي متعلق بهسـازمان مجاهـدين خلـق ايـران تحـت
اتوريته دولت عراق نيست“ .متعاقباً دولت عراق در همين رابطه اعالم كرد ”براساس ضوابطي كه با كميسيون
ويژه مورد توافق قرار گرفته در رابطه با مناطق متعلق بهطرفهاي خارجي ميبايستي تفاهم بـين رئـيس تـيم
بازرسي و نماينده طرف خارجي كه محل به آن تعلق دارد صورت بگيرد“.
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آسوشيتدپرس نيز در  5دسامبر  98بهنقل از مقامهاي عراقي گزارش كرد ”مكانهاي متعلق بهمجاهـدين
مربوط بهيك طرف خارجي مقيم عراق است كه اين كشور هيچ كنترلي روي آن ندارد“.

دولت عراق امسال نيز طي يك نامه رسمي بهامضاي مدير كل نظارت ملي اين كشور (بهتاريخ  9دسامبر
 )2002با اشاره بهتصريحات دسامبر ( 1998مكانهاي مجاهدين خلق ايران تحت آتوريته دولت عراق نبوده
و متعلق بهيك طرف خارجي است) ،مجدداً تأكيد كرد ”مكانهاي متعلق بـهسـازمان مجاهـدين خلـق ايـران
مراكزي هستند كه دولت عراق استفاده از آنها را براي اين سازمان بدون هرگونه مداخلهيـي مجـاز شـناخته
است“.

اگر بهياد داشته باشيد 17 ،سال پيش ،پس از ديدار صلح بين رئيس جمهور عراق و من در بغداد ،كه در
بحبوحه جن طلبي خميني صورت گرفت ،اطالعيهيي بهتاريخ 25خرداد  15( 1365ژوئن  )1986صـادر
گرديد كه در تمام رسانههاي عراق و بسياري رسـانههـاي بـينالمللـي هـم مـنعكس شـد .در ايـن اطالعيـه
چارچوب رابطه مقاومت ايران با دولت عراق بهتمام و كمال مشخ

گرديده است و در آن تصريح ميشود كه

”رهبري عراق به مقاومت ايران و استقالل سياسي و ايـدئولوژيكي آن و آزادي عمـل ايـن مقاومـت در كـار و
حركتش براي دستيابي بههدفهايش احترام ميگذارد .رهبر عراق تأكيد كرد روابط عراق با مقاومت ايـران بـر
پايه صلح ،احترام متقابل بهحق حاكميت ملي و احترام بهانتخاب ايدئولوژيك و سياسي هر دو ملت (ايـران و
عراق) و همكاري متقابل براي بنياد گذاشتن پايههاي صلح و ثبات در منطقه استوار است“».
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بندوبستهاي پنهاني
بمبارانهاي ويرانگر

دوازده سال بعد از بحران اول منطقه خليج فارس ,كه با حمله عراق به كويت آغاز شد و با بمباران عـراق
توسط نيروهاي مؤتلف به پايان رسيد ,بحران منطقه خليج فارس ,اين بار با بمباران عـراق توسـط نيروهـاي
چند مليتي به سركردگي آمريكا ,براي سرنگون كردن حكومت حاكم بر عراق آغاز شد.
پيش از آن كه از فروردين 1382بمبارانها در عـراق آغـاز شـود ,بندوبسـتها و قرارومـدارهايي در پشـت
درهاي بسته براي بمباران و درهم شكستنِ ارتش آزاديبخش ملي ايران ميان مهاجمان و گرداننـدگان رژيـم
آخوندي گذاشته شد ,مشروط بر اين كه رژيم پس از سقوط حكومت پيشين عراق در امور آن كشور مداخله
نكند.
اين توطئه پنهان نماند و خود گردانندگان آن ,هم پيش از بمباران و هم پس از آن ,با توجيـه مبـارزه بـا
«تروريسم» ,با «افتخار» ,آن را اعالم كردندگ
ـ « مقامات بريتانيايي به نوعي بـه دولـت ايـران اطـالع دادنـد كـه آنهـا بـه اهـداف سـازمان منـافقين و
قرارگاههاي آنها حمله خواهندكرد( »...روزنامة خراسان19 ,فروردين.)1382
ـ « ريچارد دالتون ,سفير انگليس در ايران ,هفتة گذشته به روزنامة فرانسوي لوموند گفتگ شخصـاً ,بـه
رهبران ايران تضمين داده است كه به مجاهدين خلق اجازه داده نخواهد شد در عراق بمانند.
به نظر چند كارشناس ,طرح مؤتلفين از بين بردن اين گروه است» (مجلة «فوروارد»15 ,فروردين.)82
ـ «سخنگوي سفارت انگليس در تهران اظهار داشت كـه نيروهـاي ائـتالف پايگاههـاي مجاهـدين خلـق,
اصليترين گروه اپوزيسيون مسلّح ايران ,را در عراق بمباران كردهاند .آندروگرين استاي ,سـخنگوي سـفارت
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انگليس در تهران ,گفتگ نيروهاي متّحدين بيش از يك نوبـت بـه پايگاههـاي مجاهـدين حملـه كـردهانـد»
(خبرگزاري فرانسه26 ,فروردين .)1382
ـ «مقامهاي آمريكايي گفتندگ آمريكا ,در حركتي براي جلبنظر رژيم ايران كـه در عـراق دخالـت نكنـد,
قرارگاههاي جنگجويان مخالف ايراني را كه در مرز ,سمت عراق ,قراردارند ,بمباران كرده است...
مطابق گفتة مقامهاي آمريكا ,يك توافق خصوصي با مقامهاي ايراني قبل از شروع درگيريها صورت گرفته
بود كه اگر ايران از جن

عراق كنار بماند ,نيروهاي انگليسي و آمريكايي گروه مزبور را هدف قراردهند...

ازبين بردن پايگاه عملياتي مجاهدين خلق در عراق ...يك هدف عمدة رژيـم ايـران بـوده اسـت ...ژنـرال
نيروي هوايي ,ريچارد مايرز ,رئيس ستاد مشتري ,تاٌييد كرد كه آمريكا مجاهدين را بمبـارا ن كـرده اسـت...
اين حمله تلفات به دنبال داشت...
يك مقام رسمي گفتگ كاندوليزا رايس ,مشاور امنيّت ملي آمريكا ,و كالين پاول ,وزير امور خارجة آمريكا,
معتقد بودند كه تهران ميتواند در مقابل آمريكا كه همساية بغل دستش را اشغال كرده است ,بيطرف بماند,
مخصوصاً اگر بداند كه به مجاهدين حمله خواهد شد و از تهاجمات آنها به ايران در آينده جلـوگيري خواهـد
شد .اين پيغام توسّط ماٌموران انگليسي ,قبل از شروع جن

فرستاده شد.

جك استرو ,وزير خارجة انگليس ,همرديف ايرانيش ,كمال خرّازي ,را در مالقاتي در لندن در مـاه فوريـه
[ ,] 2003مطّلع ساخت .ريچارد دالتون ,سفير انگليس در ايران ,اين پيام را در ماه مارس در يك مالقات بـا
حسن روحاني ,آخوندي كه رئيس شوراي عالي امنيّت ملي ,ارگان سياست خارجي است ,تكرار كرد.
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(جك استرو و كمال خرّازي ,سرمست از پيروزي)

آمريكا با ايران روابط سياسي ندارد ,امّا ,دولت بوش از بلندگوهاي بينالمللي ,مانند گردهمايي در سازمان
ملل متّحد در مورد افغانستان استفاده كرد تا ايرانيان را از اين طرح مطّلع نمايـد (»...وال اسـتريت جورنـال,
28فروردين.)1382
ـ «دو مقام ارشد آمريكايي در ژانويه [ ,]2003پنهاني ,با مقامهاي ايراني ديدار كردند .آمريكـا ,ازجملـه,
خواهان اين شد كه ايران مرزهايش را ببندد كه مانع فرار مقامهاي عراقي بشـود و پيشـنهاد داد كـه آمريكـا
قرارگاههاي سازمان مجاهدين خلق را كه در عراق مستقر هستند ,بمباران كند .امّا ,يـك تعهّـد قابـل اتّكـاتر
بــراي حملــه بــه قرارگاههــا از طريــق مقامهــاي انگليســي بــه تهــران منتقــل شــد» (واشــينگتن پســت,
29فروردين.)1382

يورش سگهاي هار
در هنگامة آتش و ويرانگري و خون ,كـه گـاه شـبي « »120بـار قرارگاههـا و حتّـي سـنگرها و تمـام
جانپناههاي رزمندگان ارتش آزاديبخش ملي ايران بمباران ميشد ,گلههاي پاسداران و سـگهاي هـار ديگـر
رژيم ,از هر رنگي ,با استفاده از فرصت زرّيني كه اين «امداد غيبي» نصيبشان كـرده بـود ,بـيهـيچ مـانع و
سيلبندي به پايگاههاي ارتش آزادي ,مغولوار ,يورش بردند تا بازماندگان زندة بمبارانها را به اسـارت ببرنـد,
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زخميها را تمامكُش كنند و دَيّاري را از رزمندگان آزادي و پاكبازان مجاهد باقي نگذارند .و البتّه ,به پيـروزي
خود هم ,يرّهيي ترديد نداشتندگ
ـ «گروهي از افراد مسلّح تي بدر ,كه شمارشان به 10هزارتن ميرسد و بعضي از آنها لهجة ايراني دارند,
قبل از جن  ,به طور پنهاني ,وارد بعقوبه شدند و بالفاصـله بعـد از سـقوط صـدام خـود را آفتـابي كردنـد»
(روزنامه «اينديپندنت» ـ30فروردين.) 82
ـ «طي روزهاي پنجشنبه و جمعـه  21و 22فـروردين [ ,]1382در دههـا رشـته تهـاجم عوامـل وزارت
اطالعات و سپاه پاسداران به مجاهدين در خاي عراق ,در حوالي قرارگاههاي اشرف (شمال شـهر خـال ) و
انزلي (شهر جلوال) و بنياد علوي (شهر مقداديه) 18 ,مجاهد خلق شهيد و 43تن مجروح و شـماري مفقـود
شدند .وزارت اطالعات به منظور اجراي اين تهاجمات و توطئههاي تروريسـتي ,طـي هفتـة گذشـته شـمار
زيادي از دژخيمان و ماٌموران خود و همچنين شماري از عوامل كرد و عربزبان ايـن وزارتخانـه را از طريـق
نفت شهر و سـومار و قصرشـيرين روانـة عـراق كـرد .ماٌموريـت نيروهـاي اعزامـي وزارت اطالعـات كشـتن و
اسيركردن و ضربه زدن به مجاهدين تعريف شده است .آنهـا بـه آر.پي.جـي  7و انـواع تيربـار و مسلسـلهاي
كالشنيكف مجهّز هستند .عالوه بر اين ,وزارت اطالعات براي اجـراي نيّـات شـوم خـود عليـه مجاهـدين ,از
مزدوران موسوم به سپاه بدر وابسته به سپاه پاسداران كمك ميگيرد .سه شنبه 20فروردين ,شمار زيادي از
اين مزدوران وار د خاي عراق شدند و بخشـهايي از شـهر خـانقين و منـاطق اطـراف آن را بـه تصـرّف خـود
درآوردند» (اطالعيه سازمان مجاهدين خلق ايران ـ23فرورين .)1382
ـ «در جريان تهاجمات روز گذشته [23فروردين] نيروهاي دشمن ,در اطراف قرارگاههاي اشرف ,انزلي و
بنياد علوي ,در حوالي شهرهاي خال  ,جلوال و مقداديه10 ,مجاهد خلق به شهادت رسيدند .در بسـياري از
مناطق ,ازجمله سعديه در جنوب جلوال ,نيروهاي دشمن با بـه جاگذاشـتن تلفـات قابـل توجّـه ,نـاگزير بـه
عقبنشيني شدند» (اطالعيه سازمان مجاهدين خلق ايران ـ 24فروردين.)1382
ـ «جلسة فوق العادة شوراي عالي امنيّت رژيم دردوم فروردين 1382با حضور خامنهاي ,بـراي بررسـي
تحوّالت عراق تشكيل شد .سردمداران رژيم در اين جلسه تاٌكيد كردند بايد از شرايط موجود براي حملـه بـه
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سازمان مجاهدين و نابودكردن آن در داخل خاي عراق بيشـترين اسـتفاده را بكنـيم ...در غيـراين صـورت,
عواقب جن

كنوني براي نظام بسيار خطرناكتر خواهد بود ...براساس تصميمات جلسة دوم فروردين ,شوراي

عالي امنيّت رژيم آخوندي گروههاي ويژهيي را براي ترور آقاي مسعود رجوي ,رهبر مقاومت ايران ,به خـاي
عراق اعزام كرده است .خامنهاي در اين جلسه ,كه در خانة وي برگزارشد ,دستور داد هر گروهي موفّـق بـه
اجراي اين طرح شود ,يا هركس كه كمك اطالعاتي و لُجستيكي به اجـراي ايـن طـرح بكنـد ,ميليونهـا دالر
جايزه دريافت خواهد كرد .در جلسة شوراي عالي امنيّت ,كه خاتمي و رفسنجاني نيز در آن حضور داشـتند,
تاٌكيد شده است تا رهبري منافقين دست نخورده باقي مانده باشد ,ما از شرّ آنها خالصي نخواهيم داشت» ــ
(اطالعيه سازمان مجاهدين خلق ايران ـ  25فروردين.)1382
ـ «وزارت اطالعات و سپاه پاسداران براي تهاجم به مجاهدين ,ماٌموران و مزدوران فارس و عرب خود را با
لباس كردي به داخل عراق ميفرستند تا چنين وانمود كنند كه مهاجمين ,كرد و از اهالي محل هستند...
رژيم آخوندي شماري از مزدوران موسوم به سپاه9بدر را به بعقوبه ,مركز اسـتان دِيـاليِ عـراق ,فرسـتاده
است تا اوضاع را در اين شهر در كنترل خود درآورند .وزارت اطالعات تاٌكيد كرده است كـه تسـلّط بـر شـهر
بعقوبه ,امكان حمله به قرارگاه اشرف مجاهدين را براي ما تسهيل ميكند» (اطالعيه سازمان مجاهدين خلق
ايران ـ 15ارديبهشت.)82
ـ «درگيريهاي مزدوران اعزامي رژيم آخوندي با مجاهدين در سه روز گذشته در منـاطق مختلـف ادامـه
داشت و طي آن 5مجاهد خلق به شهادت رسيدند .حملههاي مزدوران دشمن و درگيـري بـا آنهـا از بامـداد
جمعه 12ارديبهشت ,در منطقة سيد نارين ,در شمال شرقي امام ويس به هنگام جابهجـايي يـك سـتون از
نيروهاي ارتش آزاديبخش ملي آغاز شد و سپس در نقاط مختلف ادامه پيداكرد» (اطالعيه سازمان مجاهدين
خلق ايران ـ 15ارديبهشت.)82

حمايتها و همدليها
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ـ دبيرخانة شوراي ملي مقاومت ايران در اطالعيهيي در روز 30فروردين ,1382از تظاهرات دهها هـزار
ايراني در  14شهر اروپا ,استراليا و آمريكـاي شـمالي در محكوميـت تهاجمهـاي عوامـل رژيـم آخونـدي بـه
مجاهدين و حمايت از مقاومت ايران خبرداد .در اين اطالعيه آمده استگ «دهها هـزار ايرانـي در روز شـنبه
30فرورين ,با شركت در تظاهرات گسترده در 14شهر بزرگ دنيا ,تهاجم ديكتـاتوري مـذهبي و تروريسـتي
حاكم بر ايران عليه مجاهدين در خاي عراق را به شدّت ,محكوم و حمايت قاطع خود از مجاهـدين و ارتـش
آزادي را اعالم كردند .اين تظاهرات باشكوه در واشينگتن ,لندن ,رم ,كلن ,استكهلم ,الهـه ,اسـلو ,كپنهـاي,
بروكسل ,تورنتو ,ونكوور ,آتن ,ملبورن و سيدني برگزار گرديد ....در اين تظاهرات شمار زيـادي از نماينـدگان
پارلمانها ,شخصيتهاي سياسي و مذهبي سخنراني كرده و مداخلههاي تجاوزكارانه و تهاجمات ماليـان عليـه
مجاهدين در خاي عراق را محكوم كردند ...در اين تظاهرات همچنـين ,مسـئوالن كميسـيونها و نماينـدگان
شوراي ملي مقاومت ايران و مسئوالن مجاهدين نيز شركت و سخنراني كردند...
در پايان تظاهرات و گردهماييها ,قطعنامة سراسري قرائت گرديد .در بخشهايي از اين قطعنامـه از سـوي
دهها هزار ايراني شركت كننده در اين تظاهرات جهاني آمده استگ ما از دبيركل و شوراي امنيت ملل متحـد
و ديگر ارگانهاي ييربط بينالمللي خواستار اقدام فوري براي توقّف تهاجمات تجاوزكارانـة فاشيسـم مـذهبي
حاكم بر ايران عليه مجاهدين در خاي عراق ـ كه ناقض همه مقررات و قطعنامههـاي ملـل متحـد اسـت ـ
هستيم.

پيام مسئو ل شورا

مسعود رجوي ,مسئول شوراي ملي مقامت ايران ,شنبه شب30 ,فـروردين  ,1382در پيـامي از «انبـوه
پيامها و توجّهات و اظهار نگراني و حمايتهاي بيدريغ» هموطنان داخـل و خـارج كشـور «كـه بـا عنايـت و
مالطفت بسيار نسبت به مجاهـدين و رزمآوران ارتـش آزادي در منطقـة مـرزي ,بالوقفـه ,جريـان داشـت»
قدرداني و سپاسگزاري كرد.
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آقاي رجوي در اين پيام ضمن درود به «شهيدان آزادي ايران ,به ويژه مجاهدان قهرماني كه در اين ايام
در جريان حمالت گستردة تروريستي رژيم آخوندي و مزدورانش به قرارگاهها و مواضع مجاهدين در منطقـة
مرزي جان باختند»« ,عميقترين مراتب قدرداني و سپاس» خود را از «انبوه پيامها و توجّهات و اظهار نگراني
و حمايتهاي بيدريغ»« ,يكايك» «هموطنان عزيز» در هفته هاي اخير,كه «با عنايت و مالطفت بسيار نسبت
به مجاهدين و رزمآوران ارتش آزادي در منطقة مرزي بالوقفه ,جريان داشت» و بـه ويـژه ,از «همبسـتگي و
برانگيختگي شورانگيز هموطنانمان و شخصيتها و نيروهاي سياسي در تظاهرات جهاني امروز» ابراز داشت و
دربارة شهيدان پاكباز روزهاي اخير و كينة اهريمني مزدوان درّندهخوي رژيم آخوندي نسبت بـه رزمنـدگان
آزادي گفتگ «...آخوندهاي خونريز و مزدوران آنها در سلسله حمالت وحشيانة تروريستي دهها مجاهد خلـق
را به شهادت رساندند و بيش از 50تن را مجروح كردند .در نهايت شقاوت سر مجاهد خلق جاويد حسـيني
را بريدند؛ دستهاي مجاهدان خلق فرهاد مستوفي و ايرج كريم (پدر كريم) را از آرنج قطع كردند و سپس ,بر
پيكر آنها در حوالي قرارگاه انزلي ,در شهر جلوال ,با لودر خـاي ريختنـد .پيكرهـاي مجاهـدان شـهيد احمـد
فالحتگر ,بيژن محيطي ,عمر دهاني ,محمدعلي مواليي و مهدي خُراشادي را هم در نزديكي كـاني ماسـي و
سيد نارين (در شرق شهر سعديه عراق) رهاكردند كه توسّط همرزمانشان و اهالي شريف محل ,در همـانجـا
تدفين شد و سپس ,به قرارگاه اشرف منتقل گرديد.
سالم به روانهاي پاي و پاكيزة اعضاي شهيد شوراي رهبـري سـازمان مجاهـدين خلـق ايـران ,خـواهران
مجاهد معصومه پوراشراق ,مرضيه علي احمدي ,شهين حـاتمي ,نزهـت ارزبيگـي و محبوبـه سـوفاف (عضـو
شوراي ملي مقاومت) كه سه تن از آنان در جريان بمبارانها جان باختند.
درود بر قهرمانان شهيد حسين مشارزاده و صـادق سـيّدي (كـاي اسـد) ,از مسـئوالن قـديمي سـازمان
مجاهدين خلق ايران و اعضاي شوراي ملي مقاومت ,زندانيان سياسي محكوم به اعدام و حبس ابـد در زمـان
شاه كه به ترتيب 32سال و 30سال سابقة مبارزة حرفهيي عليه نظامهاي استبدادي شاه و شيخ داشتند و در
جريان درگيري و مقابله با مزدوران رژيم آخوندي جان فداكردند»...
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مسئول شوراي ملي مقاومت در ادامة پيامشان دربارة اين روزهاي پرمخاطره و پايداري تابناي فرزنـدان
پاكباز ايرانزمين بر اصول خدشهناپذيرشان در مبـارزه بـا رژيـم آخونـدي گفـتگ «دربـاره وقـايع و حـوادث
پرالتهاب و پرمخاطرة يك ماهة گذشته ,باشد كه در آينـده فرصـت گـزارش و تشـريح حماسـة بـزرگ ,امّـا,
خاموش مجاهدين و ارتش آزادي به دست آيد تا مردم ايران بدانند كه با چه مرارتها و رنجهـا و فِديـههـايي,
چه برگهاي زرّيني بر دفتر افتخارات اين مقاومت و بر تاريخ غرور و سربلندي ايرانيان در ايسـتادگي بـر سـر
اصول و عدم انحراف از مبارزة پرشكيب و يكسويه درقبال آخوندهاي غاصب ,افزوده شـده اسـت؛ آن هـم در
سختترين شرايط و در بحبوحة بمبارانهاي مستمرّ (گاه  90و حتّي120 ,بار در يك شـب) در جنگـي كـه
فرزندان ايران هيچ نقشي ,حتّي ,به اندازة شليك يك تير در آن نداشتهاند».

«چند نكته ضروري»
آقاي رجوي در ادامة پيامشان خطاب به هموطنان« ,با اختصار تمام» به «چند نكتة ضروري» اشاره دارد
كه متن آن را در زير ميخوانيدگ
«1ـ خامنهاي گفته است كه بايد بر روي شيعيان عراق سرمايهگذاري كرد و حـرف آخـر ,مخصوصـاً ,در
جنوب عراق از ماست .در اين ايّام ,وليفقيه و همة باندهاي رژيم آخوندي با تمام قوا بسيج شدند تا بـا سـوء
استفاده از احساسات مذهبي و اوضاع كنوني عراق ,با همان الگوي ”انقالب اسالمي“ و حكومت آخوندي ”قيام
اربعين“ به راه بيندازند .به گفتة رفسنجاني و كارگزاران اصالحطلب نظام “حداقلّش اين است كـه مجاهـدين
ريشهكن شوند“.
به ولي فقيه ارتجاع و ديگر باندهاي تحت امر بايد گفت كه لقمة عراق از گلويتـان پـايين نخواهـد رفـت,
همچنان كه از گلوي خميني هم پايين نرفت12 .سال پيش در مرواريد سرانجام به اين نتيجه رسيديد كه از
ديوار بلندتر از قدّتان باال رفتيد و اين با ر ,هم به ايـن نتيجـه خواهيـد رسـيد كـه لقمـة بزرگتـر از دهانتـان
برداشتهايد!
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2ـ شوراي عالي امنيّت نظام آخوندي براي سر من هم جايزه تعيين كرده و تجهيزات و نيروهاي ويژه بـه
داخل خاي عراق فرستاده است31 .سال پيش در چنين روزي (30فروردين  )1351فَوز عظيم شهادت در
كنار مجاهدان خلق علي باكري ,ناصر صادق ,علي ميهندوست و محمد بازرگاني ,كه با يكديگر در دادگاههاي
نظامي شاه به اعدام محكوم شده بوديم ,از من دريـغ شـد .در 30فـروردين  1354نيـز بـرادران و رفيقـان
همبندم ,بيژن جزني و 6يار فدايي او و كاظم يواالنوار و مصطفي خوشدل پيشي گرفتند .و پـس از آن نيـز,
بارها و بارها ,در زمان شاه و در زمان شيخ ,اين مثنوي تاٌخيرشد ...راستي ,سر چه باشد كه فداي قدم دوست,
يعني خاكپاي ملت ايران و درخت تناور آزادي و استقالل آن ,گردد ,كه در حاكميّت آخوندها با خون يكصد
و بيست هزار شهيد آزادي آبياري شده است.
3ـ آخوندها ميگويند كه مجاهدين ,دسته دسته ,تسليم آنها شدهاند .كـذب محـض اسـت .ايـن چنـين
ميخواهند به خودشان روحيه بدهند! تا امروز ,حتّي ,يك مورد و يك نمونه از اين اراجيف صحّت ندارد ,مگر
اين كه رژيم بخواهد مجروحان حمالت تروريستي را ,كه آدمربايي نموده و هم اكنون در ديزلآباد كرمانشـاه
تحت شكنجه هستند ,تسليم شده به خودش جابزند.
4ـ آخوندها ميگويند و مينويسند كه مستقيم يا معالواسطه ,به مجاهـدين و رزمآوران آزادي پيشـنهاد
عفو و توبه و مصونيّت از مجازات دادهاند ,اين هم يك غلط اضافي ديگر است كه جواب آن با درهم كوبيـدن
حمالت رژيم و پس راندن مزدوران و نيروهاي متجاوز سپاه و اطالعات داده شد.
5ـ همگان به چشم ديدند كه در جنگي كه در عراق جريان داشت ,مجاهدين و مقاومت ايران با باالترين
بهاي ممكن و با باالترين خطرپذيري ,از آزمايش استقالل و اصالت و از آزمايشِ پايبندي به تنها هدف خـود
كه آزادي ايران است ,سرفراز بيرون آمدند و سياوشگونه از آتشها گذشتند .پس ,اين مقاومتي است بر حق و
مشروع كه در اعماق تاريخ و جامعة ايران ريشه دارد .شرايط سياسي ,البتّه ,بسيار بغرنج است ,امّا ,هركس كه
در برابر دجّاليّت و سركوب و قتل عام خميني و شرايط طاقتفرسـاي پـس از 30خـرداد 1360دوام آورده
باشد ,باز هم ,به قطع و يقين ,راه خود را به پيش بازميگشايد .پـس از 30خـرداد ,ميليشـيا و خواهرانمـان
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شبها در تهران در زير پلها و در جويهاي آب و در بهشت زهرا و قبرهاي خالي ميخوابيدند .حـاال هـم صـبر
كنيد تا ببينيم كه مردم و مقاومت ايران در بنبست استراتژيكي هستند يا رژيم آخوندي؟
6ـ گفتهايم و تكرار مي كنيم كه مبارزه و جن

ما از آغاز و فقط به فقط ,با رژيم نامشـروع و آزاديكـش

آخوندي بوده و ميباشد؛ رژيمي كه مقاومت را به ما و مردم ما تحميل كرده است .اگر آخوندها منكر حقّانيّت
اين مقاومت و حمايت گستردة مردم ايران از آن هستند ,بالدرن

ميتوانند با قبول انتخابات آزاد مؤسّسـان

و رياست جمهوري بر اساس اصل حاكميّت مردم (و نه واليت فقيه) تحت نظر سازمان ملل متحد ,بخت خود
را دربرابر مردم ايران و مقاومت ايران بيازمايند .راستي چرا از اين نسخههـايي كـه در ايـن ايـام بـراي عـراق
ميپيچند ,خودشان تبعيّت نميكنند؟
7ـ از امضاي قرارداد آتشبس با نيروهاي آمريكايي كه در اين ايام در رسانهها مـنعكس گرديـده اسـت,
استقبال ميكنيم ,هرچند از جانب ما هيچ آتشي دركار نبوده و اصوالً طرف جنـ

نبـودهايـم .مجاهـدين از

 12سال پيش در شمال عراق هيچ حضـوري نداشـتند و از تابسـتان گذشـته نيـز همـة قرارگاههـاي ارتـش
آزاديبخش در جنوب اين كشور ,براي بركنارماندن از جن

و درگيري ,تخليه شده بود.

حضور ما در خاي عراق ,از ابتدا منوط و مشروط به استقالل كامل بود .از اين پـس هـم بـراي تفـاهم و
توافق بر همين اساس تالش ميكنيم ,و الّا ,هم كه مجاهدين و مقاومت ايران نه در عراق به دنيا آمدهاند و نه
در عراق پايان ميپذيرند.
8ـ آخوندهايي كه تا ديروز مجاهدين و رزمآوران آزادي را به وابستگي و دستنشاندگيِ دولت عراق متّهم
ميكردند و عمدتاً برهمين اساس خواهان برچسب تروريستي عليه اين مقاومت ميشدند ,امروز كه عـراق در
كنترل نيروهاي آمريكاست ,ديگر چه ميگويند؟ البد ,از فردا ,مجدّداً ,ما در تبليغات آخوندها ”عوامل استكبار
جهاني“ و ”تحتالحمايه آمريكا“ خواهيم شد! فقط بايد يادشان باشد كه شوروي هم 12سال پيش فروپاشي
شده است و برچست وابستگي به آن هم موضوعيّت ندارد!
راستش را بخواهيد آن چه طي 22سال گذشته به اثبات رسيده است وابستگيِ تمامعيار و سرتابهپاي اين
مقاومت به مردم و تاريخ و فرهن

ايران است با گوشت و پوست و استخوان.
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9ـ براساس همين اصالت و استقالل و مواضع اصولي كه همگان گواه و نظارهگر آن بودند ,به اطّالع همـة
هواداران و پشتيبانان مجاهدين و مقاومت ايران ميرسانيم كـه ديگـر جـايي بـراي بهانـههـا و دسـتاويزهاي
حكومت آخوندي و براي برچسب تروريستي عليه سازمان مجاهدين خلق ايران باقي نمانده است و از اين رو,
اولين خواستة سياسي كه در تمام مجامع و محافل و مناسبات و ارتباطات بينالمللـي ,مصـرّانه ,بايـد بـر آن
پافشاري نمود ,كنارگذاشتن اين برچسب و كمك نكردن به ديكتاتوري مذهبي و تروريستي حاكم بـر ايـران
است.
10ـ گفته ايم و تكرار ميكنيم كه در امور عراق مداخلهيي نداشته و نداريم و مساٌلة ما ,فقـط بـه فقـط,
رژيم سركوبگر و نامشروع حاكم بر ميهنمان ايران بوده و هست و خواهد بود .از اين رو ,در خاي عراق با هيچ
گروه وجرياني ,اعم از شيعه و سنّي و كرد و عرب ,سر دعوا و ناسازگاري نداشـته و نـداريم و تـا كنـون هـم
بسياري چيزها را فروخورده و از هرگونه تالفيجويي احتراز كردهايم تا از مبارزة اصلي و اصولي خود منحرف
نشويم .به همين خاطر ,از هرگونه تفاهم و دوستي استقبال ميكنيم.
هرچه غير از اين شنيديد و خوانديد ,كذب و ساخته و پرداختة آخوندها و اطّالعاتشان براي پيشدسـتي و
سرپوشگذاشتن بر تهاجمها و جنايتهاي تروريستي يا براي زمينهسازي اين جنايتهاست».
مسئول شورا در پايان پيام پس از «قدرداني و سپاس مجدّد از همة مشتاقان آزادي و استقالل ميهن كـه
خون فرزندان رشيد ايران را گرامي داشتند و با همبستگي و هوشياري ملي ترفندها و تُرّهات و توطئـههـاي
آخوندها را نقش بر آب كردند»« ,از همة جريانها و گروهها و شخصيتها و فعّاالن سياسي در داخـل و خـارج
ايران كه خواهان سرنگوني استبداد مذهبي و نيل به حاكميت مردم هستند»« ,درخواست» كردند «بر ابعـاد
فعاليت و مبارزة خود براي درهمشكستن ترفندها و نيرنگهاي دشمن و حمايـت از مقاومـت بيفزاينـد» و بـا
تاٌكيد بر اين نكتة كه «روزگار حاكميت و واليت آخوندي ,شتابان ,رو به پايان است» ,پيامشان را بـه پايـان
بردند.
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سنگر شرف ,پس از بمبارانها

ارتش آزاديبخش ملي ايران از كوه آتشي كه بمبارانهاي ويرانگر و كشنده و نابودكننده برپـاكرده بـود و
يورشهاي مغول وار كفتاران هار رژيم آخوندي براي از هم دريدن رزمندگان پاكبازش به خاي عـراق گسـيل
كرده بود ,سياوش وار ,گذشت و اين بار نيز داغِ نابوديِ مدافعان سنگر شرف و آزادي خلق داغدار ايران را به
دل اهريمنان حاكم بر ايران گذاشت.
تلويزيون كانال  2فرانسه در روز سوم ارديبهشت  ,1382قرارگاه بيقراران ,اين دژ پاكبـازي و شـرف
خلق ايران را چنين تصويركردگ «در اين منطقة بَرَهوتِ شرق عراق ,قرارگاه مجاهدين خلـق قـرار دارد .ايـن
قرارگاه نيست ,بلكه معادل يك دولت در دولت است؛ نزديك به 400كيلومتر مربع ,معادل نوار غَـزّه ,تمامـاً,
مجهّز؛ براي اين كه بتواند به روي پاي خودش بايستد .اين ايرانيان براي اين كه بتوانند با خميني بجنگند به
عراق آمدهاند ...تسليحات در اينجا متنوّع و چشمگير است .تانكهاي انگليسي چيفـتن ,زرهپوشـهاي برزيلـي
كاسكاوِل ,كه غنيمتهاي جنگي در نبردهاي نفوي به ايراناند .سربازان عموماً ,دانشجوياني هستند كه سـابقاً
در سراسر اروپا و آمريكا و حتّي استراليا ,تحصيل كردهاند»...
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ـ تلويزيون كانال  3فرانسه (7ارديبهشت) 82گ «در عراق ,بهرغم پايان عمليات نظامي عليه رژيم بغـداد,
جنگي ادامه دارد؛ جنگي كه مجاهدين خلق ,ارتش آزاديبخش ملي ايران كه هنوز در عراق مستقر است ,آن
را پيش ميبرد .مجاهدين در خط مقدّم جبهه در مرز بين عراق و ايران مسـتقر هسـتند .همـهجـا تانكهـا و
توپهاي دوربُرد و كاتيوشا و خمپاره در مواضع خود قرار دارند .آنها روي خط جبههيي به طول 20كيلومتر در
مرز ايران مستقر شدهاند .به رَغم سرنگوني دولت عراق اين ارتش آزاديبخش هنوز در خاي عراق است و هـر
روز با پاسداران رژيم تهران كه به شهرهاي عراق نفوي ميكنند ,مي جنگد»...
رزمندگان ارتش آزادي از حمايتهاي بيدريغ مردم استان دياليِ عراق ,كه شـهر اشـرف در آن قـراردارد,
برخوردارند؛ حمايتهاي كه اعتماد و دلبستگي ريشهدار بيست ساله پشتوانة استوار آن است.
ـ اطالعيه سازمان مجاهدين خلق ايران (16ارديبهشـت)1382گ «شـماري از شـيوخ و بزرگـان عشـاير
استان ديالي عراق با حضور در قرارگاه اشرف ,حمايت و همبستگي خود را با مجاهـدين دربرابـر خبرنگـاران
اعالم كردند .آنها همچنين ,با حضور در قطعة مرواريد ,مزار شهيدان ,به شهداي مجاهدين كه در درگيري با
پاسداران و مزدوران رژيم آخوندي در خاي عراق در هفتههاي اخيـر بـه شـهادت رسـيدهانـد ,اداي احتـرام
نمودند.
عشاير ديالي با صدور اطالعيه يي به امضاي 20تن از شيوخ و سران خود درمورد اطالعية مجعولي كه
به نقل از شوراي عشاير ديالي در روز چهارشنبه 30آوريل  11( 2003ارديبهشت )82از تلويزيون الجزيـره
پخش و طي آن ادّعاشده بود كه مجاهدين يكي از شهروندان ديالي را به قتـل رسـاندهانـد و عشـاير منطقـه
خواستار اخراج مجاهدين از اين استان هستند ,اعالم كردندگ اينجانبان شيوخ عشاير ديالي هر آنچه را ,كـه
در اطالعية پخش شده توسّط كانال تلويزيوني الجزيره در روز چهارشنبه 30آوريل  2003آمده بود ,تكذيب
ميكنيم .ما هرگز چنين اطالعيهيي را امضا نكردهايم و اين اطالعيه ,اساساً ,دروغ است .مـا مـيگـوييم ايـن
سازمان از بيست سال پيش در عراق فعاليت ميكند و هدف آن روشن است و همه با آن آشـنا هسـتند .مـا
نميخواهيم اين سازمان از عراق اخراج شود ,چراكه عراق به مثابـه خانـة آنهاسـت .مـا مردمـي هسـتيم كـه
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دوستانمان را ميشناسيم .سازمان مجاهدين به دنبال سوءاستفاده از شرايط نيست .سازمان خواستار امنيـت
منطقه و بازگشت زندگي مردم عراق به وضعيت عادي ميباشد».

گردآوري سالحها

رژيم سفّاي آخوندي به نابودي رزمندگان ارتش آزاديبخش در اثر بمباران ويرانگر ,اميد بسيار بسته بود و
جدّيترين تهديد حاكميت منفورش را نابود شده ميپنداشت .امّا ,توفان گذشت و آتشفشان فروكش كـرد و
آن «شيرآهنكوه» زنان و مردان پاكباز ,از دل اين آتش هستيسوز ,سياوشوار ,سـربلند و گردنفـراز بيـرون
آمده ,و با نيروهاي مهاجم قرارداد آتشبس بستند.
«ژنرال بروكس ,سخنگوي فرماندهي مركزي آمريكا ,گفتگ نيروهاي ائتالف در حالت آتشبـس بـاگروهي
كه به نام مجاهدين شناخته ميشود ,هستند .ژنرال بروكس گفتگ ما با آنها ,بارها ,روبـهرو شـده ايـم ...و در
بعضي از عمليات ما ,آنها هدف آتش كشنده بودهاند ...در اين نقطه آتشبس درجريان است ...آنهـا تجهيـزات
خودشان را دارند ,امّا ,آرايش نظامي ندارند( »...تلويزيون سي.ان.ان2 ,ارديبهشت .)13 82
گردانندگان رژيم سفّاي آخوندي كه در بقاي مجاهدين و ارتش آزادي تهديدِ مرگ و سـرنگوني خـود را
ميبينند ,بارديگر به دامن «امدادهاي غيبيِ» «استكبار جهاني» چن

آويختند و براي خلع سالح و استرداد

پيامداران آزادي ايران ,از آنها مدد خواستندگ
ـ «هياٌتي متشكّل از اعضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي ,از طرف رژيم ايران در روز دوم ماه مه 2003
( 12ارديبهشت )82در مذاكرات با هياٌت آمريكا در ژنو درخواست استرداد اعضاي سازمان مجاهـدين خلـق
ايران را به عمل آورد» (خبرگزاري يونايتدپرس 19 ,ارديبهشت.)13 82
ـ «خرّازي (وزير خارجة رژيم) با فراتيني (وزير خارجة ايتاليا) بسيار بيپرده سخن گفـت و از او خواسـت
پيامش را به آمريكا و اتّحاديّة اروپا برساند ,مبني بر اين كه بايد بـه تحمّـلكـردن و مسـالمت بـا مجاهـدين
خاتمه داده شود» (روزنامة «ال رپوبليكا» 19 ,ارديبهشت.)13 82

86

امّا ,گردانندگان سياست آمريكا در قبال رزمندگان مجاهد همراٌي و همنظر نبودنـدگ «بعضـي از مقامـات
وزارت خارجه موافق بهبود روابط با رژيم ايران هستند ,امّا ,وزارت دفاع و ساير مقامات دولت آمريكا معتقدند
دولت ايران در اثر نارضايتي عمومي با فشارهاي داخلي شديدي روبه روست ...مقامات آمريكايي گفتنـد ايـن
امر ,مساٌلة مجاهدين خلق را در درون جدالِ بخشهاي مختلف دولـت آمريكـا قـرار داده اسـت» (واشـينگتن
پست 19 ,ارديبهشت.)1382
همين اختالف نظر در دولت آمريكا بر سر اين مساٌله ,باع شد كه طرفداران دلجويي از رژيـم آخونـدي
نتوانند سياستشان را درمورد «استرداد» درخواستي رژيم آخوندي ,بهپيش ببرند .امّـا ,موفـق شـدند مسـاٌله
خلع سالح مجاهدين را به مخالفان دلجويي و نرمش ,بقبوالنندگ
ـ «سياستي كه در قبال ايران بايد پيش برود سوژهيي است كه دولت جرج بوش بر سر آن اخـتالف دارد.
تصميم خلع سالح مجاهدين خلق ,سازمان اپوزيسيون رژيم ايران كه در عـراق مسـتقر اسـت ,توسـط آقـاي
بوش چندروز پيش  ,بعد از بحثهايي در شوراي امنيت ملي ,كه ازجمله كالين پـاول ,وزيـر خارجـه و دونالـد
رامسفيلد ,وزير دفاع ,در آن شركت دارند ,گرفته شد .حَكَميّت رياست جمهوري موفقيتي بـراي آقـاي پـاول
بود كه طي سه هفته با توافقي كه بين نظاميان و مجاهدين بسته شده بـود ,مخالفـت ورزيـده بـود .روز 15
آوريل (27فروردين) فرماندهي مركزي آمريكا كه مسئول عمليات در عراق است ,يك توافق با مجاهدين بـه
امضا رساند كه بر اساس آن ,آنها مجاز بودند كه تسليحات خود را حفظ كنند به شرط اين كه در امور عـراق
مداخله نكنند و به كنترل مرزي با ايران كمك كنند .نظاميان آمريكايي  ,ازجمله ميخواستند از اين سازمانِ
اپوزيسيون براي ايجاد مانع عليه نفوي ايران و جلوگيري از اين كه تهـران مواضـعي را در رقابـت سياسـي در
عراق كسب كند ,كمك بگيرند22 (»...ارديبهشت  ,82روزنامة لوموند).
گردانندگان رژيم آخوندي در قضيّة خلع سالح نيز در انتظار كشيدهشدن مسـاٌله بـه درگيـري نظـامي و
درنتيجه ,ازميان رفتن مجاهدين بودند.
ـ «فرماندهان نظامي آمريكا در عراق ,بنا بر تصميم جرج بوش ,رئيس جمهور اياالت متّحده ,خلع سـالح
يك گروه اپوزيسيون ايراني را آغاز كردهاند كه تعيين وضعيتش هفتهها موضوع بح و بررسـي در بـاالترين
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سطوح دولت بوش بوده است .مقامهاي نظامي آمريكا در روزهاي اخير بـا رهبـران مجاهـدين خلـق مالقـات
كردهاند تا ترتيبات خلع سالح و اينكه ديگر اين گـروه در عـراق عمليـات نظـامي انجـام ندهـد ,بـه انجـام
برسانند» (نيويوري تايمز 19 ,ارديبهشت.)1382
ـ جمعه شب (19ارديبهشت) نيروهاي آمريكايي قرارگـاه اپوزيسـيون ايـران در شـرق عـراق را محاصـره
كردند و لولههاي تانك خود را به سمت پستهاي ديدباني آن نشانه رفتنـد»« .تانكهـاي آبرامـز آمريكـايي در
اتوبان مجاور صف كشيده بودند .هلي كوپترها در ارتفاع پايين بـر فـراز قرارگـاه اشـرف بـه پـرواز درآمدنـد و
مقامهاي آمريكايي گفتند هزاران رزمندة مجاهدين در داخل قرارگاه هستند ...نيروهاي آمريكايي هـمچنـين
گفتند آمادة درگيري تمامعيار ميباشند» امّا« ,مذاكرات ميان مقامهاي آمريكايي و مجاهدين خلق در نيمـه
شب ادامه داشت و ظاهراً به نتيجهيي نرسيده بود» (خبرگزاري آسوشيتدپرس20 ,ارديبهشت.)1382
ـ به گزارش خبرگزاريها و شاهدان عيني در روزهاي جمعه و شـنبه (19و  20ارديبهشـت) هواپيماهـاي
غولپيكر بي ـ 52در سراسر روز بر فراز قرارگاههاي مجاهدين در پرواز بودند و به دهها شليك شناسايي كه
با جرقّه هاي دودزا همراه بود ,مبادرت كردند و به ثبـت موقعيتهـا و مواضـع پدافنـدي و دفـاع هـوايي بـراي
بمباران پرداختند.
ـ خبرگزاري «نايت ريدر» بامداد شنبه  20ارديبهشت خبرداد كه «پس از  8ساعت مذاكره ,فرمانـدهان
سپاه پنجم و لشكر چهارمِ پياده نظام ارتش آمريكا گفتند مجاهدين خلق هنوز دربارة جملهبندي دقيق ايـن
توافقنامه موافقت نكردهاند» و «تصميم گرفتند شنبه صبح گفتگوها از سر گرفته شود».
به قرار اطّالع ,گفتگوها در تمام روز شنبه  20ارديبهشت ادامه داشت.
ـ شنبه شب ( 20ارديبهشت) ,خبرگزاري فرانسه گزارش دادگ «نيروهاي آمريكايي روز شنبه به توافقي با
مجاهدين خلق ,گروه اصلي مسلّح مخالف رژيم ايران ,دست يافتند .اين را يك فرمانده آمريكايي كـه دربـارة
اين توافق مذاكره كرده بود ,به خبرگزاري فرانسه اعالم داشت ...ژنرال اوديرنو اظهار عقيده كرد كـه بايـد در
طبقه بندي سازمان مجاهدين خلق ايران توسط وزارت خارجـة آمريكـا بـه عنـوان يـك سـازمان تروريسـتي
بازبيني صورت گيرد».
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ـ «سـتاد فرمانـدهي مركـزي آمريكـا» (سـنتكام) در فلوريـدا در روز  21ارديبهشـت ,1382بـا صـدور
اطالعيهيي اعالم كردگ «تمركزِ داوطلبانه نيروهاي مجاهدين مورد تاٌييد سپاه پنجم ارتش آمريكا ,كه در عراق
مستقر است ,قرارگرفته و وقتي اين طرح به اجرا درآيد ,حل مسالمتآميز اين جريان بـين مجاهـدين خلـق
ايران و ائتالف به نحو قابل مالحظه يي شرايط ايجاد يك محـيط بـا سـالمت و امنيـت را بـراي مـردم عـراق
بهوجود خواهد آورد ...سپاه پنجم ارتش آمريكا از اين پيشتر بر قرارداد آتشبـس امضاشـده بـين مجاهـدين
خلق و نيروهاي ويژه آمريكا نظارت داشت و نيروهاي مجاهدين در اجراي اين توافق از خود همكـاري نشـان
دادند كه اكنون هم ادامه دارد ...ما اطمينان داريم كه اين روند ,بهراحتي ,پيش خواهد رفت و ما ايـن كـار را
به شيوه سنجيدهيي انجام خواهيم داد تا احتمال هرگونه سوء تفاهم و تجديد خشونت را به حداقل برسانيم».
ـ يك سخنگوي مجاهدين شنبه شب 20ارديبهشت , 82اعالم كردگ «توطئة رژيم آخوندي بـراي ايجـاد
درگيري بين مجاهدين و نيروهاي آمريكا در خاي عـراق نقـش بـر آب گرديـد و دو طـرف ,پـس از دو روز
مذاكرات فشرده درمورد گردآوري تجهيزات و نفرات ارتش آزاديبخش توافق كردند.
ـ ژنرال اوديرنو دربارة مذاكرات دو روزة خود با مجاهدين به خبرگزاري فرانسه گفتگ «ايـن يـك تسـليم
نيست؛ يك توافق براي سرجمع كردن تسليحات و گردآوري رزمندگان است ...براي من روشن است كه آنهـا
شيفتة مبارزهشان هستند و به يك ايران دموكراتيك ايمان دارند .چه بسا كـه مـن وقتـي رونـد مـذاكرات را
شروع كردم اين را خوب دري نكرده بودم» ( خبرگزاري فرانسه 21 ,ارديبهشت.)1382

شوراي ملي مقاومت ايران در بيانية بيست و دومين سـالگر تاٌسـيس شـورا (30تيرمـاه  ,)1382بـه
خشم افسارگسيختة گردانندگان رژيم درقبـال توافـق ميـان مقاومـت و نيروهـاي آمريكـايي مـي پـردازد و
مينويسدگ « ...وقتي مقاومت ايران توانست در ميان توفان ,با استواري ,راه خود را ,كه همان تكيه بر مبارزه با
استبداد ديني حاكم بر ايران است ،ادامه دهد و در گردابي كه رژيم و دشمنان مردم ايران فكر ميكردنـد يـا
آرزو ميكردند اين مقاومت در آن نابود شود ،فرو نرفت و توانست با اتّخاي سياست اصولي و ميهنـي قـرارداد
آتشبس را (هرچند كه از جانب مقاومت آتشي در كـار نبـود) بـا نيروهـاي ائـتالف امضـا كنـد و درمـورد
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گردآوري نفرات و تجهيزات نيز بهرغم توطئه رژيم به توافق برسد ،خشم ديوانهوار سـركردگان رژيـم فـوران
نمود .سركردگان رژيم با سردادن گاليه و آويختن به دامن آمريكا تالش كردند تا اين آتشبس را بههمزده و
نيروهاي ائتالف را بـه بمبـاران مجـدّد قرارگاههـاي ارتـش آزاديـبخش ملـي ايـران وادار كننـد .خامنـهاي,
رفسنجاني ,خاتمي ,دبيرشوراي عالي امنيت ,وزيران ,امـام جمعـههـا و بسـياري از مقامهـاي ريـز و درشـت
حكومتي به زبان آمدند و به بيانهاي گوناگون خشم و غيظ خود را از اين آتشبس و اين كه نيروهاي مقاومت
در آتش جن

نابود نشدهاند ,ابراز داشتند و حرفشان اين بود كه ”هرگونه تسامح نسبت بـه منـافقين بـراي

ايران قابل قبول نيست“» (شيخ حسن روحاني ,دبيرشوراي عالي امنيت رژيم7 ,ارديبهشت.)82
مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران ,مژگان پارسايي ,نيز در سخنرانيش به مناسبت بيست و دومين
سالگرد «حماسة اشرف و موسي» در 19بهمن  1382به سياست اصولي مقاومـت در ايـن دوران سـخت و
خطير و خشم ديوانه وار سردمداران رژيم اشاره داردگ
درعراق ,رژيم آخوندى با تبليغاتى سـيلآسـا وبـدون

« ...همه مى دانند كه ازيكسال قبل از شروع جن

وقفه مي خواست مارا وابسته و به قول خودش بخشى از دستگاه نظامى عراق جلوه دهد .هزاران بار در راديو
تلويزيون و مطبوعات رژيم و در بسيارى رسانههاى خارجى باهزينههاى كالن تبليغ مي كرد كـه سـالحهاى
اتمــــى و شــــيمايى و موشــــكى عــــراق در قرارگاههــــاى مجاهــــدين مخفــــى شــــده اســــت.
از 6ماه قبل ازجن

ديگر رسماً و علناً خواستار بمباران و نابودى مجاهدين به دست ائتالف بـود .تالشـهايى

كه درپس پرده مى كرد ,ديگر جاى خود دارد .وقتى هم كه جن

تمـام شـد آخونـدها معطـل نشـدند و بـا

يورش پاسداران و مزدوران قصد نابودى ما را داشتند و در حالى كه مجاهدين مشـغول گفتگـو بـا نيروهـاى
آمريكا براى تمركز نفرات و سالحهايشان بودند ,خاتمى در سفر لبنان مىگفت ما منتظر حمله به مجاهـدين
بوديم و بسيار ناراحت بود كه چرا توطئه كشتار و نابودى مجاهدين بهجايى نرسيد.
بله ,توطئهها با ايستادگى مجاهدين و با تمركز آنها روى مسير اصولى و شعار اصلى خودشـان ,باهمـه
رنج ومرارتى كه داشت ,بهجايى نرسيد.
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در اين مسير ،آنچه ثابت شد استقالل و آزادگى و ايستادگى مجاهدين بود .همه ديدند و تأييد كردند كه
مجاهدين يك نيروى كامالً مستقل و تماماً براى ايران و آزادى ايران هستند؛
معلوم شد كه مجاهدين فقط براى آزادى ايران به عراق آمدهاند و فقط به شرط احترام به استقاللشان در
عراق مي مانند .و االّ ,در عراق به دنيا نيامدهاند كه در عراق از دنيا بروند.
و بازهم ثابت شد كه مجاهدين توسط كسى جز مردم ايران تأسيس نشده اند .بنابراين هـيچكـس ديگـر
نمي تواند براى آنها خط و سياست و جهت حركت تعيين كند .اين سـازمان متعلـق بـه مـردم ايـران اسـت.
جايگاهش در قلب ملت ايران است .تنها نيرويى است كه توان هماوردى با خمينى و ارتجاع آخوندى را دارد.
به همين دليل از يك طرف ,در معرض باالترين خشم و كين و توطئهگرى استبداد مذهبى است و از طـرف
ديگر ,در مقطع كنونى ,نقطه اميد مردم ايران براى آزادى است»...

توطئه «استرداد»

9روز پس از توافق آتش بس« ,بمبگذاري انتحاري در عربستان سعودي» رخ داد و در همان زمان نقش
«سران القاعده در ايران» در اين بمبگذاري برمالشد و اين حقيقت تاٌييد شد كه سياسـت دلجـويي از رژيـم
تروريستپرور آخوندي ,سياستي است كه جز به تقويت تروريسم و بنيادگرايي مذهبي ,نمي انجامد.
روزنامة واشينگتن پست4 ,خرداد  1382دربارة سياست آمريكا پـس از ايـن بمبگـذاري نوشـتگ «...
چشم انداز جن

با عراق برخي ارتباطات مستقيم [بين ايران و آمريكا] را ,دوباره ,بـازكرد ,كـه زيـر نظـارت

سازمان ملل در اروپا انجام شد .اين ارتباطات برخي را در وزارت خارجه تشويق كرد كه بر اين باور باشند كه
بابي براي همكاريهاي بيشتر گشوده شده است .در يكي از مالقاتها در اوايل ژانويه [ ,]2003ايـاالت متّحـده
اشاره كرد كه پايگاههاي مجاهدين خلق ,گروه عمدة مخالف ايران را مورد هدف قرار خواهـد داد ...پـس از
بمباران قرارگاهها ,ارتش آمريكا يك آتش بس را با اين گروه ترتيب داد كـه موجـب خشـم شـديد مقامـات
ايراني شد ...تحت فشار وزارت خارجه ,كاخ سفيد در اوايل اين ماه (ماه مه  )2003به پنتـاگون دسـتور داد
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كه رزمندگان مجاهدين را خلع سالح كنند؛ تصميمي كه مقامات آمريكايي آن را در جلسهيي در ژنو در سوم
ماه مه ,به طور پنهاني ,به نمايندگان ايران خبردادند9 .روز بعد ,بمبگـذاري انتحـاري در عربسـتان سـعودي
ضربه را وارد كرد ....مقامات دولت گفتند كه دولت بوش ,نگران از اطالعات به دست آمـده درمـورد حضـور
سران القاعده در ايران ,كه در انفجار انتحاري 12ماه مه در عربستان سعودي دست داشته انـد ,مـذاكرات بـا
ايران را ,كه زماني با چشمانداز به نظر ميرسيد ,متوقّف كردند».
در اين گيرودار ,رژيم آخوندي به يك نيري

و ترفند تازهيي چن

آويخت و آن پيشنهاد مبادلة اعضـا و

شماري از رهبران بازداشت شدة القاعده در ايران با مجاهدين بود .اين پيشنهاد مزوّرانه بـراي دولـت آمريكـا
بسيار مهم بود و براي فراهم كردن مقدمات الزم براي اين معاملة «جانانه» ,دفتر شوراي ملي مقاومت ايران
را در واشينگتن تعطيل كرد و داراييهاي آن را بلوكه نمود.
روزنامة «واشينگتن پست» در شمارة 19تيرمـاه ,1382از طـرح رژيـم مبنـي بـر «اسـترداد  65تـن از
مجاهدين براي محاكمه» پرده برداشت و نوشتگ «گفتگوي آمريكا و ايران ,بهطورجدّي ,بعـد از 11سـپتامبر
آغاز شد ...ديدارها ,حداقلّ ,ماهي يكبار انجام ميشد »...پس از جن

در عراق« ,روابط ايران و آمريكا»« ,به

طرحي براي يك معاملة ”ضدتروريستي“ منجرشد كه هر دو كشور شيفتة آن بودنـد» .براسـاس ايـن طـرح,
«ايران چندتن از فعّاالن ارشد القاعده را ,كه در بازداشت داشت ,تحويل [آمريكا] ميداد و شماري از زندانيان
مجاهد خلق را از آمريكا تحويل ميگرفت»« .دو طرف در يك ديدار پنهاني در ژنـو مبادلـة دستگيرشـدگان
”تروريست“ را بررسي كردند .ايرانيان متعهّد شدند به منظور آرام كردن نگرانيهاي حقوق بشريِ آمريكا ,اغلب
4هزار زنداني مجاهد خلق را مشمول عفو عمومي قراردهند و از مجازات اعدام 65تن از رهبران آنها كه مـي
بايست[پس از استرداد به ايران] در دادگاههاي ايران محاكمه شوند ,چشمپوشي كنند»...
رويدادهاي بعدي ,اين ترفند جنايتكارانة آخوندي را نيز ,نقش بر آب كرد.

اوج پرشكوه همدرديها
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روز 24ارديبهشت ,1383سازمان مجاهدين خلق ايران در اطالعيهيي اعالم كردگ «صبح امروز ,صـدها
تن از خانواده هاي شهيدان ,جوانان و دانشجويان در مقابل دانشگاه تهران در حمايـت از سـازمان مجاهـدين
خلق ايران دست به تظاهرات زدند .اين تظاهرات درحالي شكل گرفت كه نيروي سركوبگر انتظامي در منطقة
دانشگاه در آمادهباش كامل بود و عوامل و گشتهاي اطالعات آخوندي رفت و آمدهاي اين منطقـه را كنتـرل
ميكردند .نيروهاي سركوبگر رژيم آخوندي شماري از جوانان را دستگير كرده و به نقطة نـامعلومي منتقـل
كردند .تظاهركنندگان كه شعارهايي عليه سردمداران رژيم آخوندي سرداده بودند ,زدوبند با رژيم آخوندي و
واردكردن برچست تروريستي عليه سازمان مجاهدين خلـق ايـران از سـوي آمريكـا و كشـورهاي اروپـايي را
محكوم كردند ...تظاهركنندگان يك پالكارد به طول سه متر را از يكي از ساختمانهاي بلند روبه روي دانشگاه
آويزان كرده بودند كه روي آن نوشته شده بودگ ”سازمان مجاهدين خلق ايران بايد از ليست تروريستي خارج
شود“»...
روز 28ارديبهشت« ,83كميتة حمايت از مجاهدين خلق ايران» در اطالعيهيي اعالم كرد اين كميته «از
روز يكشنبه  21ارديبهشت ,1382تحصّنهايي را در  10شهر بزرگ جهـان تـر تيـب داد .ايـن تحصّـن روز
يكشنبه  21ارديبهشت ماه در واشينگتن در برابر كنگرة آمريكـا آغازگرديـد و در روزهـاي بعـد ايرانيـان در
شهرهاي لندن ,رم ,برلين ,كپنهاي ,الهه ,اسلو ,استكهلم ,برن و سيدني نيز در همبستگي بـا ايـن فعاليتهـا,
تحصّن خود را آغاز نمودند .ايرانيان در اين تحصّنها خواهـان حـذف نـام سـازمان مجاهـدين ,نيـروي اصـلي
اپوزيسيون ايران ,از ليست سازمانهاي تروريستي و به رسميت شناخته شدن استقالل سياسـي مجاهـدين در
عراق شدند .آنها اعالم كردند كه مجاهدين تروريست نيستند و مقاومـت مشـروع مـردم ايـران را نماينـدگي
ميكنند و تروريست واقعي رژيم بنيادگراي آخوندهاست...
همزمان با تحصّن در آمريكا و اروپا ,هواداران مجاهدين خلق ايران ,در شرايط سـركوب و اختنـاق داخـل
كشور ,در مقابل سفارت سوييس در تهران ,كه دفتر حافظ منافع آمريكا در ايران ميباشد ,دست به تظاهرات
زده و خواستار حذف نام مجاهدين خلق ايران از ليست سازمانهاي تروريستي شدند .دو گروه از خانوادههـاي
شهدا و اسرا توانستند به داخل سفارت رفته و خواستهاي خود را با آنها در ميان بگذارند».
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ـ روز اول خرداد , 83روزنامة جمهوري اسـالمي ,خشـمگين از تحصّـن هـواداران مقاومـت ايـران در رم
(ايتاليا) نوشتگ « ...دولتها بهراحتي به اعضاي اين گروهك اجازه ميدهند تا عليـه نظـام جمهـوري اسـالمي
ايران فعاليت نمايند ...اعضاي گروهك تروريستي در دو نوبت در يكي از ميادين مركـزي شـهر رم در ايتاليـا
اقدام به سردادن شعارهايي عليه مسئوالن نظام اسالمي ايران كردند و با آزادي كامل و بدون مداخلة پلـيس
با نصب چندين پرچم بزرگِ گروهك منافقين و هم چنين پرچم شير و خورشيد خواسـتار حمايـت اتّحاديّـة
اروپا و ايتاليا از گروهك خود شدند».
ـ روز  8خرداد  82گ سه هزارتن از عشاير استان ديالي عراق از 15عشيره ,همراه با 200تن از شـيوخ و
معتمدين محلي به مناسبت سالروز ميالد پيامبر اسالم و براي ديدار بـا مجاهـدين خلـق ايـران بـه قرارگـاه
اشرف آمدند و در يك گردهمايي و جشن بزرگي كه بـراي گراميداشـت مـيالد پيـامبر اكـرم برگزارگرديـد,
شركت كردند .در پايان اين گردهمايي كه عصر روز 8خرداد تشكيل شد ,قطعنامهيي از سوي «شيوخ عشاير
و معتمدين استان ديالي» شركتكننده در مراسم صادر گرديد كه در آن «ضمن بيـان احساسـات صـادقانة
خود مبني بر اين كه سازمان مجاهدين ايران يك سازمان انساني و اسالمي و آزاديخواه و مبرّا و به دور از هر
گونه تروريسم و قشريگري و بنيادگرايي است» اعالم كردند« ,ما طي دو دهة گذشته هـيچ رفتـار بـد و امـر
خالفي ,چه در ارتباط با خودمان و چه در ارتباط با ديگران ,از مجاهدين نديده و نشـنيدهايـم .واقعيـت ايـن
است كه هدف مجاهدين روشن است .اين سازمان يك سازمان مسـتقل اسـت كـه خواسـتار آزادي ايـران از
دست رژيم آخوندهاي مرتجع و بنيادگرا و تروريست مـي باشـد؛ آخونـدهايي كـه هـيچ ربطـي بـه اسـالم و
مسلماني ندارند .از اين روست كه ما دربرابر جهانيان اين حقايق را اعالم مي داريم و جهان بداند كـه بايـد از
اين سازمان براي تحقّق جهاني به دور از تروريسم و بنيادگرايي مذهبي ,حمايت نمايد»...
ـ روز 10خرداد« , 82كميتة حمايت از مجاهدين خلق ايران» در دومين اطالعيهاش اعالم كردگ «صدها
ايراني در آمريكا و سراسر اروپا با تحصّن در مقابل نمايندگيهاي دولت آمريكا در سـه هفتـة گذشـته ,ضـمن
اعالم حمايت از سازمان مجاهدين خلق ايران ,خواستار حذف برچسب تروريستي از اين سـازمان شـدند ...در
سه هفتة گذشته دهها هياٌت از سوي متحصّنين به نمايندگيهاي آمريكا مراجعه نموده و درخواستها و نظرات
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تحصنكنندگان ,ازجمله به رسميت شناخته شدن هويّت مستقل سياسي مجاهدين خلـق ايـران در عـراق را
مطرح نموده اند.
در داخل ايران نيز طي هفته هاي گذشته هزاران تن از هـواداران مجاهـدين از سراسـر ايـران بـا ارسـال
نامههايي به سفارت سوييس در تهران (حافظ منافع آمريكا در ايران) و هم چنين سفارتهاي آمريكا در ديگـر
كشورها ,ضمن محكوم كردن تهاجمات رژيم آخوندي عليه مجاهدين در عراق خواستار عكس العمـل قـاطع
آمريكا عليه مداخالت تروريستي ,بنيادگرايانه و تجاوزكارانه ماليان در خاي عـراق شـدند .ايرانيـان در ايـن
نامهها كه نسخههاي حدود 10هزار مورد آن براي دفاتر مجاهدين نيز ارسال شد ,خواستار حذف نام سازمان
مجاهدين از ليست سازمانهاي تروريستي شدند».
ـ مسعود رجوي ,مسئول شوراي ملي مقاومت ,در سيامين روز تحصّن جهاني (20خرداد ) 82خطاب به
«همه هموطنان و پشتيبانان مجاهدين و مقاومت ايران»,پيامي فرستاد و اين تحصّن را كه سـي روز از آغـاز
آن ميگذرد« ,يك پيوند و پيمان ملي و حلقة وصل و ارتباط جهاني» خواند كه «ايرانيان را در داخل و خارج
ميهن اسير با مجاهدين و رزمآوران آزادي ,به عنوان يك كُلّ همبسته به يكديگر گره مي زنـد ,شـعله هـاي
شرف و مقاومتت يك خلق در زنجير را به گوشه و كنار جهان مي برد و وجدان بشريت معاصـر را بـين مـا و
آخوندهايي كه حق حاكميت ملتمان را غصب كرده اند ,به داوري مي طلبد» .آقاي رجوي پيامشان را با ايـن
جمله به پايان بردندگ «نيروي وجدان و مقاومت ملت ايران ,سرانجام ,پيروز مي شود .پايدار و پيروز باشيد».

گزارش يك توطئه ننگين

(فاجعه 17ژوئن )2003
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افشاي رازهاي پشت پرده
كتاب «اگر تكرار كنيد ,تكذيب خواهم كرد» ,اثر ژان كلود موريس ,سردبير پيشين روزنامـه «ژورنـال دو
ديمانش» ,درباره «شيراي ,ساركوزي و دوويلپن» ,در 5مارس  2009توسط انتشارات «پلون» منتشر شـد.
نويسنده در فصل دوم كتاب زير عنوان «ويلپن و وعده هاي بسيار مطلوب» مي نويسدگ « ...وقتي دُمينيك دو
ويلپن از سالن كنفرانسي كه به مدت نود دقيقه ,ديپلوماتهاي ايراني و فرانسوي مساٌله داغ آن موقـع (عـراق,
هسته يي و مجاهدين) را مورد بررسي قرار داده بودند ,بيرون مي آمد ,مرا مي بيند .من همه چيـز را ديـدم,
همه چيز را شنيدم و يادداشت برداشتم ,به آرامي در يك متري پشت سر او نشسته بودم…»
در جاي ديگر كتاب در زير عنوان «مالهايي ”پرهيزگار و بافرهن “» چنين مي خوانيمگ « ...هنگام فـرود
هواپيما در فرودگاه تهران ,دوويلپن به چه فكر مي كند؟ پايتخت كشوري كه به سوريه كمك كرد كه سـفير
ما در بيروت ـ لويي دامار ـ را به قتل برساند؟
تهران پوشيده در تاريكي شبانگاهي است .هتل استقالل كه ما وارد آن مي شويم يك گراندهتل مدل پنچ
ستاره ايراني است ...ساعت  2صبح به تهران رسيديم و ...ساعت هشـت و نـيم در وزارت خارجـه منتظـر مـا
هستند .ورونيك ,وابسته مطبوعاتي دوويلپن ,يك روسري پوشيده است مثل روستاييان منطقه بري فرانسـه.
مقامات [ايراني] زنان خارجي بدون حجاب را تحمّل نمي كنند ,آنها بايد روسري بپوشند .لباس آنها هم بايد
سنگين باشد و بهتر است رن

آن تيره باشد و بايد از پوشـيدن لبـاس دكولتـه پرهيزكننـد .پاهـا هـم بايـد

پوشيده باشد .و خالصه هرچيزي كه نشاني بدهد از زن بودن ,بايد پوشانده شود .ورونيك اخم كرده اسـت و
از اين كه مجبور شده يك شلوار سفيد بيوشد كه او را مثل يك سوئدي در آفريقا كرده است ,عصباني است.
وقتي عكس رسمي برداشته مي شود ,از ما خواسته مي شود كه سالن را تري كنيم چـرا كـه جلسـه در
شُرُف آغازشدن است .من كه كيفم را بر روي صندليم فراموش كرده بودم براي برداشتن آن به سـالن برمـي
گردم .آن را برمي دارم و براي پيوستن به خبرنگاران ديگر به سمت در ورودي مي روم .امّا دير شده بود و در
را بسته بودند .دو مرد ريشو راه من را مي بندند و يك صندلي خالي در پشت سـر هيـاٌت فرانسـوي بـه مـن
نشان مي دهند كه بر آن بنشينم .شك ندارم كه آنها مرا با يك ديپلومات عوضي گرفته بودند؛ يك ديپلومات
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درجه دوم ,امّا با اين يقين كه ديپلومات هسـتم .حرفشـان را گـوش كـردم و نشسـتم و دفتـر يادداشـتم را
درآوردم براي يادداشت برداري مكالمات…»
نويسنده در زير عنوان «شكار مجاهدين» مي نويسدگ
« دو هياٌت دور يك ميز دراز چوبي كه بر روي آن دو پرچم ايران و فرانسـه قـرار دارد در مقابـل يكـديگر
نشسته اند .هجده نفر در سكوت به هم نگاه مي كنند .فقط سه نفر حـرف مـي زننـد .كمـال خـرّازي ,وزيـر
خارجه ,دمينيك دو ويلپن و مترجم...
در آغاز ,كمال خرازي دعوت از ژاي شيراي براي يك سفر رسمي از ايران را در آينده يي زود تكرار مـي
كند .ويلپن از او تشكر مي كند و مي گويد منتقل خواهم كرد…
نوبت خرازي است كه تشكر كند” .مايلم به شما رضايت دولت خودمان را از كاالهاي رسـيده اخيـر ابـراز
كنم .امّا ما نياز به تجهيزات بيشتري داريم“ .حواسها به اين نكته متمركز مي شـودگ كـدام محمولـه؟ كـدام
تجهيزات؟ سالح؟ اكثر آن سالحهاي كنوانسيونل است و تجهيزات ديده باني.
” دولت ما  ,مي دانيد  ,به مبارزه سرسختانه اش عليه قاچاق ترياي ادامه مي دهد .مرز مـا بـا افغانسـتان
كوهستاني و وسيع است و مشكالت زيادي در تحت نظر گرفتن آن داريم .ما نياز به تجهيزات بيشتر داريـم.
ما حاضريم از نيكوال ساركوزي در تهران استقبال كنيم“...
سپس وزير ايراني به فرانسه درس مي دهدگ ”فرانسه كه خودش را به عنوان كشور حقوق بشر معرفي مي
كند ,در خاي خودش حضور و فعاليت يك سازمان تروريستي را قبول مي كند .اين غيرقابل قبول و غيرقابل
فهم و در روابط دو كشور بسيار نگران كننده است .به خصوص كه اين تروريستها كه در ايران ضربه زده انـد
به نظر مي رسد كه در اور سور اوآز از يك استاتوي مصونيت سرزميني برخوردارند .مبارزه عليه تروريسم بايد
بدون تبعي ض باشد .ريشه كن كردن اين پديده ضدانساني نمـي توانـد بـدون همكـاري جامعـه بـين المللـي
تضمين پيدا كند“ .اين جمله آخر روز بعد در سايت انترنتي سفارت ايران در پاريس تكرار شد.
اما آن چه را كه سايت نمي گويد و قابل فهم است كه سرّي باقي مي ماند پاسخ غافلگير كننده يي اسـت
كه ويلپن به خرّازي مي دهدگ «مي توانم به شما اعالم كنم كه وزير كشور  ...يك عمليـات در ايـن رابطـه را
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دارد تداري مي بيند“ .هياٌت فرانسوي انتظار اين درخواست را از جانب مالهـا بـراي تحـت فشـار قـراردادن
مخالفان رژيم تهران داشت...
براي ويلپن ,در اين موقع ,مقاومت ايران يك اشتغال يهني درجـه اول نيسـت .بـه عـالوه ,نـام سـازمان
مجاهدين خلق ايران ,كه در خاي فرانسه مشكلي ايجاد نمـي كنـد ,در ليسـت سـازمانهاي تروريسـتي قـرار
دارد… در حال حاضر دربرابر درخواست دولت ايران عليه اعضاي مقاومـت ,نـه تنهـا هـيچ مـانعي متصـوّر
نيست ,بلكه به عكس همه عوامل تشويق كننده هستندگ منافع نفتي توتال ,و بـه خصـوص ضـرورت تقويـت
ميانه روهاي ايران در شرايطي كه تهديد بروز هرج و مرجي وجود دارد .وضعيت اضطراري حكم مي كند كه
جلب رضايت مالها با يك عمليات ساده پليسي كه با داليل حقوقي قابل توجيه باشد ,متضمّن زيان كمتـري
خواهد بود.
آن چه را كه ويلپن نمي داند ,نتايج اين ”عمليات“ است .اين عمليات دو ماه ديگر رخ خواهـد داد ,وقتـي
كه وزير كشور ...قاضي ژان لويي بروگير و د .اس .ت را ,نه براي يك كنترل معمولي سازمان مجاهدين ,بلكـه
براي يك موج دستگيري خشن ,كه نتايج فاجعه باري از نظر حقوقي ...و اسفباري براي زنان پناهنده يي كـه
دست به خودسوزي زده بودند ,به همراه خواهد آورد ...پاريس كه قول ضربه زدن به اپوزيسيون را داده ,مـي
تواند قراردادهاي نفيي در جريان را به نهايت برساند.
موقع خروج از سالن ,ويلپن ,برون لومر و فرانسوا نيكولو ,سفير فرانسه در تهران ,مـدير دفتـر سـابق پيـر
ژوكس در وزارت كشور و سپس دفاع ,متوجه حضور من مي شوند .آنها نگاه تعجب آلـودي بـه يكـديگر مـي
اندازند.
ويلپن گفت ”عجب ,تو اينجا بودي! خوب آن چه كه پيش آمده ,آمده ,امّا نه هيچي ديـدي و نـه هيچـي
شنيدي» .اين ”توصيه “ را به دانيل روندو كه در كنار من نشسته بود و تبادالت را دنبـال كـرد ,نمـي كنـد.
دانيل بايستي از استاتوي شاهد مجاز برخوردار باشد.
چند روز بعد ,در مقاله يي خالصه يي از ديدار را نوشتم ,امّا به بخش تداري عمليات عليه مجاهدين ,كـه
علني كردنش به اعتبار ديپلوماسي فرانسه ضربه مي زد ,اشاره يي نكردم...
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دستگيريهاي جمعي اورسوراوآز
 ...در بامداد  17ژوئن  ،2003عملياتي چشمگير عليه مقرّ شوراي مقاومت ايران و سيزده محل سـكونت
پناهندگان سياسي ايراني در استانهاي والدوآز و ايولين آغاز مي شود .در پي حجم استثنايي نيـرو ـ كـه ايـو
بونه ،رئيس سابق د.اس.ت (در كتاب «هسته يي ايران ,يك دورويي بين المللي») آن را “نامتناسب“ توصيف
مي كند ,صد و شصت و چهار نفر ,دستگير شدند .نزديك به هزار و سيصد پلـيس و ژانـدارم كـه “برخـي در
دستگيري خطرناي ترين جانيان تبحّر داشتند” ،بسيج شده بودند.
گروه وكال ,در انتقاد به اين دستگيريها” ،خشونت به كار برده شده در اشغال اين اماكن“ را افشا مي كنند؛
“اماكني كه از بيش از بيست سال پيش افرادي در آرامش در آنها زندگي مي كنند كـه مجبـور شـده انـد از
كشورشان ايران ،جايي كه يك رژيم خونخوار و مستبد آنها را سركوب مي كرده ،بگريزند .آنها نه تنها بر طبق
كنوانسيون ژنو ،بلكه بر اساس آن چه كه مقدمه قانون اساسي فرانسه مي گويد” ،هـر كسـي كـه بـه خـاطر
اقدامش به نفع آزادي مورد سركوب قرار مي گيرد ،حق دارد كه در سرزمين جمهـوري پناهنـده شـود“ ،بـه
اينجا پناه آورده بودند.
در اُور ابتدا فعاالن مجاهدين خلق ايران ( )OMPIسكونت داشـتند و سـپس از سـال  ،1994بـه طـور
خيلي رسمي ،شوراي مقاومت ايران (“)CNRIدر آن جا اقامت گزيد.
به رغم تفتيش دقيق و خشونت بار (آنتنهاي راديو و تلويزيون تخريب شدند و كامپيوترها ضـبط شـدند)،
هيچ سالح و هيچ سند قانع كننده يي كه نشان دهد اين يك سازمان تروريستي است ،يافت نشد.
ايو بونه (در همان كتاب) مي نويسدگ ”دستگيرشدگان را با مينـي بـوس بـه دفـاتر د.اس.ت ,در پـاريس
بردند .قاضي بروگير اين بخش از پليس را ماٌمور تشكيل پرونده كرده بود .هيچگاه اين اداره ضدجاسوسي در
تاريخ خود ،حتي در سياه ترين لحظات جن

الجزاير ،چنين سناريويي را به خود نديده بود“.

او از طرف ديگر خاطرنشان مي سازد كه پيربوسكه دوفلوريان ,رئيس د .اس .ت ,در شركت ”اِلف“ كار مي
كرده است و همان وظايفي را در نزد ژاي شيراي به عهده دارد كه در گذشته يي نه چندان دور ،ژيـل مِنـاژ
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در نزد فرانسوآ ميتران بر عهده داشت“ .بنابراين قابل تصور نيست كه رئيس جمهور موافقـت خـودش را ”بـا
اين عمليات“نداده باشد” .براي خوشامد تهران و مصلحت حكومت.
پژوهشگران د.اس.ت ,كه بازجوييها را انجام مي دهند ،صد و سي و يك نفر از دستگيرشدگان را آزاد مـي
كنند .هفده نفر ديگر تحت پيگرد قضايي قرار مي گيرند .نام شانزده تن از آنها در ليست مخالفيني قرار دارد
كه تهران براي سرويس فرانسوي “سيبل” كرده بود .و يازده نفر تحت بازداشت قرار مي گيرند .اينجاست كـه
فاجعه آغاز مي شود.
در بين افراد زنداني شده ،مريم رجوي ،رئيس جمهور منتخب شوراي ملي مقاومت ايران ،چهـره نمـادين
اپوزيسيون رژيم مالها ,به چشم مي خورد .محبوبيت او در نـزد پناهنـدگان ،تبعيـديان و نيروهـاي مقاومـت
ايراني ,بسيار زياد است .از نظر همه ايرانيهاي اروپا ـ بيش از  40هزار نفر براي حمايت و تشويق او در ژوئـن
 2007به ويلپنت آمدند ـ زنداني كردن مريم رجوي عالمت اين است كه موضوع فقط به يك عمليات ساده
پليسي محدود نمي شود بلكه حاكي از اراده يي است براي سربريدن اپوزيسيون ايران .به درخواسـت فـوري
مالها.
روشهايي از نوع روشهاي گاوچرانان ,كه قاضي بروگِير به كار مي گيرد ,كينه ها را تشديد مي كنـد .ايـن
قاضي مريم رجوي را مجبور مي كند كه “بدون روسري در مقابل او كه در دفتر كارش ميان دو محافظ (نقل
از كتاب ايو بونه) نشسته است ،حاضر شود!“
توفاني از اعتراضات؛ از لي

حقوق بشر گرفته تا آبه پير بر مي خيزد .فعاالن و تبعيديها را نااميدي فرا مي

گيرد .صديقه مجاوري ،يك زن جوان ايراني در مقابل مقر د.اس.ت ,خود را به آتش مي كشـد .او در فـرداي
آن روز ،در  19ژوئن  ،2003دو روز پس از دستگيريهاي جمعي ،جان سپرد .دو تـن ديگـر نيـز بـه چنـين
عملي دست مي زنند .ولي در آخرين لحظات نجات مي يابند ,مانند محمد و مرضيه.
بروگير وحشت مي كند” .پيروزي افتخارآميز“ او در اُور ،مثل آب نبات آب مـي شـود و دولـت را ,كـه در
ابتدا اين خودسوزي ها را به عنوان يك رفتار فرقه گرايانه محكوم مي كرد ،بـه زحمـت مـي انـدازد .مـدري
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[رفتار فرقه گرايانه]؟ دو هوادار ايراني سـازمان مجاهـدين را بـه اتّهـام “ترغيـب بـه خودكشـي“ سـه نفـر از
هموطنانشان تحت تعقيب قرار مي دهند .آتش متقابلي كه تبديل به شكستي مضاعف خواهد شد.
ابتدا بدين دليل كه عبارت سِكت ،كه قبل از آن عليه سازمان مجاهدين به راه انداخته شده بود ،شكست
خورد .آلن ويويَن ،يكي از بهترين آشنايان به پرونده و عضو كميسيون ضد سكت ،در شمار مدافعان مبارزين
ايراني قرار دارد .ثانياً به اين خاطر كه محاكمه دو ”ترغيب كننده“ ,كه در ...اكتبر  2007در شعبه شانزدهم
دادگاه تاٌديبي پاريس گشوده مي شود ،متهم كنندگان را در محظوريت قرار مي دهد.
رئيس شعبه شانزدهم دادگاه به شاهد مي گويدگ “من به شما اجازه مي دهم كه كاله خودتـان را بـر سـر
نگه داريد“ .اسم او محمد است .اگر او اجازه مي يابد كه در مقابل دادگاه كاله خود را برندارد ـ امري نـادر و
نشانه يي از همدردي ـ بدين خاطر است كه آثار درد و رنجي را ,كـه كشـيده اسـت ,بـا خـود دارد .پوسـتي
كاغذي شده ,تكّه هايي از انگشت ,حفره هاي بيني كه بدون تناسب بزرگ شده اند و لبخندي بدون لب.
در فرداي آن دستگيريهاي دسته جمعي ،او داوطلبانه بر روي خود بنزين ريخت و خود را به آتش كشيد.
هيچكس او را مجبور نساخت .چرا اين اقدام؟ براي اعتراض عليـه رژيـم بنيـادگراي تهـران ،از تـرس تهديـد
استرداد ,كه توسط د.اس.ت ,در مقابل مخالفان ايراني عَلَم شده بود .استرداد به گابن ،مسيري بـود كـه قـبالً
تجربه شده بود...
او زير لب مي گويدگ “من تمام زندگيم را در مبارزه سپري كرده ام“ .محمد و پيروي از يك سكت؟ پاسخ
او وقتي از اين دهان بدون لب خارج مي شود ,متأثر مي كندگ “من عاشق زندگي هستم”.
به دنبال او ،مرضيه در مقابل دادگـاه قـرا ر مـي گيـرد .او اولـين نفـري بـود كـه در برابـر مقـر د.اس.ت,
خودسوزي كرد .دوستش صديقه ،جان سپرد ,ولي او از مرگ نجات يافت .وي كه  47درصد بدنش سوخته و
حدوداً ده بار تحت عمل جرّاحي قرار گرفته است ,به حمايت از آن دو عضو سازمان مجاهدين خلق برخاسته
است كه  ...متهم هستند يك گالن بنزين در نزديكي محل فاجعه خريده اند و بعد او را به خودكشي ترغيـب
كرده اند.
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او به دادگاه مي گويدگ “من احساس مي كنم كه با محاكمه آنها ،اين من هستم كـه محاكمـه مـي شـوم.
براي من حق انتخاب سرنوشتم را به رسميت نمي شناسند و حال آن كه اين تصميم به من تعلّق دارد“.
خودسوزي او پاسخي به رژيم مالهاست .او خاطراتش را كه در عين حال اتّهام هم است ،تعريف مي كند،
”قتل برادران ايرانيم“” ،شكنجه هايي كه بر روي دوستان همكالسي ام اعمال شد“ .همچنين فريـادي اسـت
براي افشاي بي عدالتي كه در حق همه مخالفين روا شده است.
”براي صحبت كردن ،فقط وجود خودم برايم باقي مانده بود“.
براي اين دو ”ترغيب كننده“ ،دادستان جمهوري درخواست مجازات تعليقي مي كند .احساس مـي شـود
كه اين فقط براي حفظ ظاهر است .او مي گويدگ ”توصيه ساده تنها براي يـك خودكشـي نمـي توانـد كـافي
باشد ...ما در اينجا در مساٌله آلت دست قراردادن رواني نيستيم كه قرباني را از هرگونه تشخي

محروم كرده

باشد“ .دو جمله از يك دادخواست دادستاني ,كه حاكي از حكم تبرئه يي است كه به زودي اعالم خواهد شد.
در  19ژوئن  ،2003دو روز پس از دستگيريهاي دسته جمعي ،فوريت براي دولت فرانسه متوقف كردن
كشتار ”شهدا“ مي باشد و اين كه بر اين خودسوزيها ,كه كشور حقوق بشر را لكّه دار سـاخته ،نقطـه پايـاني
بگذارد .بايد مريم رجوي را آزاد كرد .مصيبت قاضي بروگير شروع مي شود.
چند روز بعد ،شعبه اتّهام دادگاه استيناف پاريس در مخالفت با نظر قاضي بروگير ،دستور آزادي زندانيان
را صادر مي كند .در نبود هيچ سند و مدري مشخصي ،قضات فقط اتّهام عضويت در مجاهدين ،سازماني كـه
نامش در ليست اروپايي سازمانهاي تروريستي قرار دارد ،را عليه آنها حفظ كرده اند .در حالي كـه ايـن افـراد
عضو شوراي ملي مقاومت ايران هستند كه در اين ليست قرار ندارد.
به عقيده گروه وكال” ،بسيار عجيب است كه مقامات فرانسوي وانمود مي كنند كه ايـن قضـيه را [تـازه]
ال در جريـان حضـور ،تعهّـدات و
كشف كرده اند در حالي كه از بيش از بيست و دو سـال پـيش ،آنهـا كـام ً
فعاليتهاي ساكنان اورسوراوآز قرار داشتند؛ جايي كه هزاران ايراني تبعيدي ،پناهندگان ،شخصيتهاي سياسي
از همه كشورها و روزنامه نگار ها به آنجا تردّد داشتند .به عالوه ،سرويسهاي پليس ،از جمله د.اس.ت ,همواره
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حفاظت اشخاصي را كه در اُور زندگي مي كنند ،در برابر تهديداتي كه سرويسهاي ايراني عليه آنها اعمال مي
كنند ،تاٌمين كرده اند“.
يك مشاهده ظنز آميزگ ”اين حفاظت از سوي سرويسهاي فرانسوي البته امكان يـك نظـارت دائـم را هـم
فراهم مي كرد .ولي هيچگاه كمترين فعاليت غيرقانوني مشاهده نشد ...هيچ كسي از اين امر بي اطّـالع نبـود
كه اين پناهندگان سياسي تسليم بشو نبودند و مي خواستند كه عليه رژيمي كه در كشورشان ترور را حاكم
كرده و در عين حال صلح جهاني را به خطر انداخته ،به مقاومت ادامه دهند“.
از همان شروع ،دادگستري اداري فرانسه” ،كه مماشات كمتري نسـبت بـه دادگسـتري ضدتروريسـتي از
خود نشان مي داد (از كتاب ايو بونه)“ ،به خالي بودن پرونده پي مي بردگ هيچ سالحي به جز كامپيوترها كـه
در فايلهاي آنها هيچ سند قانع كننده يي يافت نمي شود ،در اور ضبط نشد .هيچ مـدري مخفـي هـم پيـدا
نشد .احكام اوليه اخراج لغو شدند.

در طي چند ماه ،بادكنك تور ضدتروريستي بادش خالي مي شود و تصميم هاي تبرئه از سوي دادگاهها,
يكي پس از ديگري ,صادر مي شوند .بايد واقعيت را پذيرفتگ هيچ مدركي در رابطه با دو اتّهـام ـ شـركت در
يك اقدام تروريستي و تاُمين مالي تروريسم ـ ثابت نشد.
كاري كه مانده ،حفظ ظاهر پس از اين ”برزينا“ مي باشد [شكست معروف ناپلئون ـ برزينا نـام رودخانـه
يي است در روسيه كه شمار زيادي از قواي ناپلئون هنگام عقب نشيني از آن جا ،در آن غرق شدند].
در اور ،مبلغ قابل توجهي ـ نه ميليون يورو – ضبط شد .از آنجا كه قادر نبودند نشان دهند كه اين پـول
براي تاُمين مالي اقدامات تروريستي مي باشد ـ شوراي ملي مقاومت ايران مي گويد كـه ايـن پـول بـه طـور
عمده صرف حمايت از چهار هزار پناهنده ايراني در اردوگاه عراقي اشرف مي شود؛ اردوگاهي كه تحت كنترل
آمريكا مي باشد! – در نظر دارند كه اتّهام را به موارد جرائم عادي تغيير دهند .دو اتّهام اصـلي بـادش خـالي
شد .يك اتّهام سومي كه آن هم سرنوشتش به همان اندازه قبليها نامشخّ

است .ولي تنها ”فايده“ اش براي

تهران اين است كه مقاومت را از پول و كامپيوترهايش ,باز هم براي ماههاي طوالني ,محروم مي كند.
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به عقيده گروه وكال” ،چاره ديگري به جز بستن پرونده كه به اين پروسدور كه شبيه يك سركوب واقعـي
است ،پايان دهد ،باقي نمانده است .مشروعيت و اعتبار دادگستري فرانسه در گرو آن است“.
پنج سال بعد از آن ،دادگاه عدالت اروپا نامگذاري سازمان مجاهـدين خلـق ايـران در ليسـت سـازمانهاي
تروريستي اروپا را لغو كرد .انگلستان كه در منشأ اين نامگذاري بود ،توسط دادگاه استيناف لندن مجبور شد
كه سازمان مجاهدين را از ليست خود خارج سازد .ولي فرانسه مقاومت مي كند .نيكال سـاركوزي بـه عنـوان
رئيس دوره يي اتّحاديه اروپا در نيمه دوم سال  2008هيچ كاري براي اين كه تصميم دادگاه عدالت اروپا در
فرانسه اجرا شود ،انجام نداد .او تهران را به خاطر برنامه هسته يي اش مورد سرزنش قـرار مـي دهـد ,امّـا در
همان حال ,رژيم مالها را با تعقيب مخالفانش ،خشنود مي كند.

قراردادهاي چشمگير توتال
چه اين پرونده بسته شود يا نشود ،دستگيريهاي دسته جمعي اور اجازه داد كه داراييهاي مخالفين ايراني
از پنج سال پيش توقيف شود و از امكانات خود محروم شوند ـ پنج سال بعد ،به رغم خالي بودن پرونده ،بـه
رغم حكم دادگاه اداري پونتوآز مبني بر اين كه هيچ چيز نشان نمي دهد كه اين اعضاي مقاومت رفتاري در
كشور داشته باشند كه حاكي از نقض امنيت كشور و امنيت عمومي باشد – كامپيوترها كـه ديسـك سـخت
آنها را بيهوده آناليز كرده اند ،هنوز پس داده نشده اند.
حاال اين سؤال مطرح استگ علت طرد اپوزيسيون ايران از سوي دولت فرانسه چيست؟ دليـل ايـن تغييـر
رفتار ناگهاني در اوايل سال  2003در قبال مقاومت عليه رژيم مالها چيست؟
شوراي ملي مقاومت ايران اطمينان مي دهد كه به داليل اقتصادي مي باشد .و يـك كرونولـوژي از سـير
وقايع ,كه ظاهراً با واقعيت مطابقت هم مي كند ،ارائه مي دهد.
از سال  ،2002مبادالت اقتصادي بين فرانسه و ايران رشد قابل توجهي داشته اند (افزايش  28درصدي
صادرات) .فرانسه پس از آلمان و امارات ،سومين كشور صادركننده به ايران مي باشد.
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فوريه 2003گ افتتاح ميدان گازي آف شار پارس جنوبي با شراكت گروه فرانسوي توتال ،پتروناس مالزي
و گازپروم روسيه.
در ماه مي  ،2003يك ماه قبل از دستگيريهاي دسته جمعي ،يك پروتكل موافقت نامـه اقتصـادي بـين
فرانسه و ايران به امضا رسيد .فرانسوآ لوس ،وزير مشاور در امور تجارت خارجي ,يـك توافقنامـه ”حمايـت از
سرمايه گذاريها“ به نفع شركتهاي فرانسوي ،در تهران امضاكرد .طبـق مـاده  ،4فرانسـه در همـه فعاليتهـاي
اقتصادي و تجاري در ايران از الويت مطلق برخوردار است.
12ژوئن 2003گ نامزدي كمپانيهاي نفتي توتال (فرانسه) و بي.پي( .انگلستان) براي انعقاد قرارداد مربوط
به حوزه بنگستان به ارزش  2ميليارد دالر پذيرفته شد.
در  22ژوئن  ،2003پنج روز بعد از دستگيريهاي دسته جمعي اور ،با اين كه گروه بريتانيايي بي.پي .در
وضعيت بهتري در رابطه با فاز  12ميدان گازي پارس قرار داشت ،اين شركت توتال بود كه در مناقصه برنده
اعالم شد.
اعضاي مقاومت ايران به نحو بسيار خوبي مطلع هستند .اول از همه نيز ،در مـورد آن چـه در كشورشـان
مي گذرد .و اين نه تنها به لطف پناهندگاني كه در سر راه خود به تبعيد ،در اور هم توقف مـي كننـد ،بلكـه
همين طور به لطف همدستيهايي كه در دستگاه دولتي ايران از آن برخوردارند .و ظاهراً در بـاالترين سـطح.
شاهد آن هم اسنادي است كه آنها در تاُييد گفته هايشان ,سخاوتمندانه ,در اختيار خبرنگاران مي گذارند.
اعضاي اين مقاومت شگفت انگيز هستند و به صورت دو نفري كار مي كنندگ يكي از آنها كه به نحو بسيار
خوبي فرانسه صحبت مي كند و پيام را مي رساند و ديگري نفر ”سياسي“ كه بر روي پيامي كه بايـد انتقـال
يابد ،تاُكيد مي گذارد .آنها خوشپوش و بي اندازه مؤدب هستند و از قبـل از دفـاتر سـردبيري روزنامـه هـاي
بزرگ سراسري قرار مالقات مي گيرند .در پايان مالقات هم ،كوهي از مداري در اختيارتان قرار مي دهند كه
نمي دانيد از كجايش شروع به خواندن كنيد .يك تلكس محرمانه وزارت امور خارجه ،يـك كتـاب سـفيد در
مورد مجاهدين و ظلمهايي كه بر ”شوراي ملي مقاومت“ آنها روا شده است (آنها تاُكيـد مـي كننـد كـه ايـن
عنوان از ”شوراي ملي مقاومت“ ژان مولَن گرفته شده است) ،نسخه هايي از نشريه پارلماني در فرانسه ,كه از
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مبارزه آنها سخ ن مي گويـد و حمايتهـاي سياسـي شـان در ميـان سياسـتمداران را برمـي شـمارد .و البتـه
سخنرانيهاي “بسيار مهم” رهبر و سمبلشان ،مريم رجوي.
هر بار آنها در موقع خداحافظي بر روي ظلمي كه بر جنبش آنها روا شده ،تاًكيـد مـي ورزنـد و ”توطئـه“
كشورهاي بزرگ اروپايي را كه به خاطر منافع يا پراگماتيسم ،بيشتر كارت تهران را بازي مي كنند تـا كـارت
مقاومت را ،و حاضر نيستند آن را به عنوان آلترناتيو دموكراتيك رژيم مالها به رسميت بشناسند ،افشـا مـي
كنند.
براي توضيح علت اين توطئـه ،مجاهـدين ,بـا مهربـاني ,جـزوه يـي ارائـه مـي دهنـد (”آن روي مخفـي
قراردادها“) كه جدول زماني قراردادهاي امضا شده بين توتال و رژيم ايران را از سال 1997به بعد دربردارد.
از شما خواسته مي شود كه از آن نتيجه گيري كنيد كه همه تصميمهاي اخذشده توسط پاريس ,مسـتقيماً,
با گسترش اين توافقات اقتصادي رابطه دارند .هر چند اين توضيح از جذّابيت برخوردار است ،ولي كامالً قانع
كننده به نظر نمي رسد...
به عنوان آب سرد بر سر كساني كه در پيشرفت توتال در ايران نشاني از شيراكيسم نفتـي را مـي بيننـد،
بايد بگوييم كه اولين توافق بزرگ در سال  ،1997در زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني ميانه رو به
امضا رسيد .ارزش آن  2.4ميليارد دالر بوده و به گفته مقاومت ايران با فساد مالي همراه بوده است .چنـين
قراردادي كه كه در يك دوره حساس – يعني زماني كه كشورهاي اروپايي به دنبال حكـم دادگـاه بـرلن در
قضيه سوء قصد عليه رستوران كردي ميكونوس ,سفيران خود را فرا مي خوانند -بسته شده ،تنها مـي توانـد
توسط نخست وزير ،كه در آن زمان ليونل ژوسپن بود ،اجازه داده شده باشد»...

توطئة «استرداد و اخراج»
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«شوراى حكومتى عراق» كه همدستان رژيم آخوندي در آن دسـت بـاال را داشـتند ,در روز  18آير 82
(9دسامبر ,)2003طى بيانيهيى اعالم كرد مجاهدين خلق بايد تا آخر دسامبر ( )2003خاي عراق را تري
كنند و اموالشان نيز مصادره خواهد شد.
روزنامة واشينگتن پست در شمارة 10دسامبر ,2003در اين باره نوشـتگ «روز گذشـته ,شـوراي حـاكم
عراق در يك اقدام شگفتآور كه ممكن است تعادل قواي منطقه را به هم بزند ,به اخراج و مصادرة داراييهاي
گروه پيشتاز مخالف ايراني [مجاهدين خلق] راٌي داد و خواهانِ اخراج 3800تن اعضاي اين گروه تا آخر ماه
دسامبر [از عراق] شد»...
اين روزنامه ,در ادامة گزارشش نوشتگ «به گفتة مقامهاي آمريكايي و ديپلوماتهاي اروپايي ,دولت آمريكـا
طي ماهها ,زير فشار فزايندة متّحدان اروپايي و ديگر متّحدانش قرار داشت كه خواهان سـركوبي مجاهـدين
خلق ,به مثابة يك گروه تروريستي بودند .ديروز مقامهاي آمريكايي گفتند كه واشينگتن اين آمادگي را دارد
كه به عراقيها اجازه دهد عليه مجاهدين خلق دست به اقدام بزنند».
واشينگتن پست در ادامه مطلب ,به ميانجيگري پادشاه اردن اشاره ميكند و مينويسدگ «زمانبنديِ ايـن
امر جالب است .تصميم شوراي عراقي به هنگامي اتّخاي شد كه ملك عبداهلل ,پادشاه اردن ,بهطور پنهاني ,در
تالش است كه در امر مبادلة حدود  70تن از اعضاي فعال القاعده كه در ايران نگاهداري ميشوند ,در برابـر
اقدام متقابل آمريكا عليه مجاهدين خلق ,ميانجيگري كند».
اين روزنامه در پايان گزارشش اشاره ميكند كه احمد چلپي ,كه «يك مسلمان شيعه است» و با آمريكـا
و ايران روابط نزديكي دارد ,اين حكم شوراي حكومتي را اعالم كرد« .به گفتة يك منبع عراقي» ,چلپـي بـه
تازگي از ايران ديدن كرده است ...اغلب 24عضو شوراي حكومتي عراق در ماههاي اخير به ايران سفر كـرده
اند»...
سازمان مجاهدين خلق ايران در همان روز 18آير  ,1382در اطالعيهيي كه بـيدرنـ  ,پـس از پخـش
«بيانية منتسب به شوراي حكومتي انتقالي عراق» توسط خبرگزاري فرانسه ,انتشار داد ,اعالم كرد كه « ايـن
بيانيه صرفاً منعكسكننده آرزوها و اوهام رژيم آخوندى است كه سازمان مجاهدين خلق ايـران را بزرگتـرين
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مانع گسترش بنيادگرايى و استقرار استبداد مذهبى دست نشانده در عراق مى داند ...حضـور مجاهـدين در
عراق بهعنوان يك كشور تحت اشغال در چارچوب كنوانسيونهاى ژنو است و اينگونه بيانيهها و اظهارات كـه
از سوى رژيم آخوندى ديكته شده است ,هيچ تاٌثيرى روى آن ندارد ...حضور مجاهدين در عراق با اسـتقبال
اكثريت قاطع مردم اين كشور بهويژه عشاير و مردم شريف استان ديالى (محل قرارگاه اشرف) مواجـه اسـت.
حضور هزاران تن از نمايندگان عشاير و اقشار مختلف مردم عراق در مناسبتهاى مختلف ,از جمله 30خرداد,
سالگرد تاسيس سازمان در 15شهريور و عيد فطر در قرارگاه اشرف ,اين حقيقت را به اثبات مىرساند».
در پايان اين اطالعيه تاٌكيد شده است كه «...اين اظهارات كه هيچ پشتوانه اجرايى ندارد ,تنها زمينهسـاز
اقدامات تروريستهاى رژيم آخوندى عليه مجاهدين در خاي عراق است؛ همان تروريسـتهايى كـه در عـرض
يك دهه گذشته مرتكب 150عمل تروريستى عليه مجاهدين شدهاند كه به قتـل دههـا تـن از مجاهـدين و
شمار كثيرى از شهروندان بيگناه عراقى منجر شده است».
فــرداي آن روز ( 19آير  1382ـ 10دس ـامبر  ,)2003دبيرخانــه شــوراى ملــى مقاومــت ايــران در
اطالعيهيي با عنوان «دست فاشيسم مذهبى حاكم بر ايران در پشـت بيانيـة منتسـب بـه شـوراى حكـومتى
انتقالى عراق برمال مىشود» اعالم كردگ «در حالى كه متخصّصان حقوق بينالملـل بـا تاٌكيـد بـر حاكميـت
كنوانسيونهاى  1949ژنو در كشور تحت اشغالى مانند عراق ,بيانية منتسب به شوراى حكومتى عراق مبنى
بر اخراج مجاهدين را ناقض قوانين بينالمللى ,از جمله كنوانسيون ژنو توصيف مىكنند ,آخوندهاى حاكم بر
ايران با ايعان به اين كه اين بيانيه توسط آنان ديكته شده است ,خواستار تحويل گرفتن مجاهدين شدند.
ابطحي ،معاون خاتمي ،صبح امروز تصريح كردگ مـا روابـط خيلـى خـوبى بـا شـوراى حكـومتى داريـم ,و
مذاكراتى در مورد مجاهدين خلق با آنها داشتهايم و تصميم حاضـر نتيجـة ايـن مـذاكرات اسـت  .همزمـان,
آخوند يونسي ،وزير اطالعات ،با اشاره به بيانية مزبور خواستار تسليم مجاهدين به مردم شد .شَمخانى ,وزيـر
دفاع رژيم ,با تقدير از تصميم شوراى حكومتى ,آن را نشاندهنده توانمندى و ظرفيتهاى اين شـورا خوانـد و
گفت بايد از اين ظرفيتها بهره جست .رمضان زاده ،سخنگوى دولت خاتمي ،به خبرنگاران گفتگ تحويل اين
اعضا به ايران ،بايد در چارچوب روابط دوستانه با شوراى حكومتى انجام شود  .ميرطاهر موسـوى ,از اعضـاى
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كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس رژيم ,تاٌكيد كرد حكومت عراق بايد عناصر اصـلى گروهـك
منافقين را به دولت ايران تحويل دهد.
محسن يحيوى ،از نزديكان خامنهاي ،به خبرگزارى رژيم گفتگ با تركيبى كه دولـت موقـت يـا شـوراى
فرماندهى عراق در حال حاضر دارد ،ايران در چنين تحوّلى نقش بهسزايى ايفا مىكند .وى افزودگ با توجه بـه
اين كه سيدعبدالعزيز حكيم در حال حاضر رئيس دورهيى شوراى حكومتى است ،اين حركـت ,يـك حركـت
طبيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت».
ـ دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران در روز 26آير ,1382در اطالعيهيي با عنوان «خـاتمي خواهـان
استرداد مجاهدين به ايران ميشود» ,اعالم كردگ «به گزارش تلويزيون رژيم ,خـاتمى رئـيس جمهـور رژيـم
آخوندي ،در پايان جلسه هياٌت دولت بر استرداد مجاهدين به ايران براى بررسى جنايات آنـان تأكيـد كـرد .
وى افزود حكم شوراى حكومتى عراق مبنى بر اخراج مجاهدين از عراق كار مثبتى است  ....ولى ما خواسـتار
ارجاع آنها به ايران هستيم .وى تأكيد كرد ما معتقديم آنهايى كه دستشان به جنايت آلوده نيست بايد مـورد
عفو و اغماض قرار بگيرند ,امّا ,سايرين بايد محاكمه شوند و ما درخواست داريم كه آنها به ايران بياينـد .وى
هم چنين از كشورهاى اروپايى خواست عليه مجاهدين اعمال فشار و محدوديت نمايند»...
روز 15ديماه 1382نيـز ,آخونـد روحـانى ,دبيـر شـوراى عـالى امنيـت رژيـم ,علـت نپـذيرفتن هيـأت
انساندوستانه آمريكايى (براي ياري رساندن به زلزلهديدگان بم) را «ناكافى بودن اقـدامات آمريكـا» توصـيف
كرد و گفتگ «آمريكا مى تواند با گامهاى عملى و مثبت مسائل فيمابين را حل كنـد....يك قـدم مثبـت ايـن
است كه مجاهدين را كه در عراق هستند تحويل ما بدهد ...همزمان ,يونسى ,وزير اطالعـات رژيـم ,بـا لحـن
تهديدآميزي گفتگ «آمريكا به دنبـال مكـانـي امـن بـراي انتقال مجاهـدين اســت ,امـا جمهـوري اسـالمي
ايران به صـراحـت اعـالم ميكندگ هر كشوري كه اعضاي منافقيـن را بپذيـرد ,دشـمن دولـت و ملـت ايـران
است»...
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اين ترفندها و زمينه چينيهاي رژيم ددمنش آخوندي و همدستان مزدورش در شـوراي حكـومتي عـراق
براي استرداد مجاهدين به استبداد ننگين مذهبي حاكم بر ايران «راهي به دهي نبرد» و اين بار نيز تيرشان
به سن

خورد.

اشرف
در حلقة حمايتهاي مردم عراق
روز  21آير  1382دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران در اطالعيهيي باعنوان «حمايت گسترده عشاير
و نمايندگان مردم عراق از مقاومت ايران در برابر توطئه رژيم آخوندى» اعـالم كـردگ «طـى دو روز گذشـته
هزاران تن از نمايندگان مردم و عشاير عراق ,به خصوص اهالى و عشـاير شـريف اسـتان ديـالى ,بـه قرارگـاه
اشرف ,مراجعه نموده و انزجار و بيزارى خود را نسبت به توطئه هاى سياسى و تروريستى رژيم آخوندى عليه
مقاومت ايران ابراز كرده اند .آنها هم چنين مداخله فزاينده فاشيسم مذهبى حاكم بر ايران در امور عراق را به
شـــــــــــــــــــــــــــــدّت محكـــــــــــــــــــــــــــــوم كردنـــــــــــــــــــــــــــــد.
همزمان ,قريب به 1000شخصيت و حزب و گروه برجسته سياسى ,علمى و مذهبى عراق طى نامههاى
جداگانهيى حمايت قاطع خود را از مجاهدين خلق ايران اعالم نمودند .بسيارى از اين شخصيتها و گروهها بـا
مراجعه حضورى يا ارسال نامه به مراجع ائتالف در بغداد و شوراى حكومتى ,اعتراض شديد خود نسـبت بـه
بيانيه منتسب به شوراى حكومتى را ابراز كردند ...و با امضاى يك طومار مشتري ,تاٌكيـد كردنـد كـه بيانيـه
منتسب به شوراى حكومتى عراق مبنى بر اخراج مجاهدين از اين كشور به هـيچوجـه خواسـت تـوده هـاى
مـردم عـراق و نيـروهـاى ميهـنپرسـت و آزاده عـراقـى را بازتاب نمىكند و توسط استبداد مذهبى حـاكم
بر ايران ديكته شده است .آنان اين بيانيه را نه تنها عليه مردم و مقاومت ايران بلكه مغـاير عـاليترين مصـالح
مردم عراق و ناقض ارزشها و اصول ديرپاى اسالمى و عربى و عراقى و در راس آنها حرمت و امنيـت ميهمـان
ارزيابى نمودند»...
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ـ هزاران تن ازمردم عراق و عشايراسـتان ديـالي در روز 4دى 25( 82دسـامبر )2003در اعتـراض بـه
توطئه رژيم آخوندي براي اخراج واسترد اد مجاهـدين در بغـداد دسـت بـه تظـاهرات زدنـد .ايـن تظـاهرات
مسالمت آميز ,كه مجوّز قانوني داشت مورد حمله وحشيانه عوامل مسلح وابسته به رژيم آخوندى قرارگرفـت.
«انجمن دوستى مردم عراق و مردم ايران» در اطالعيهيي كه در اعتراض يه ايـن يـورش وحشـيانة مـزدوران
رژيم ايران منتشر كرد ,نوشتگ « صبح امروز هزاران تن از مـردم شـريف عـراق بـه دعـوت شـيوخ عشـاير و
شخصيتهاى سياسى در اعتراض به دخالت رژيم ايران در امور داخلى عراق دست به يك تظاهرات اعتراضى و
مسالمت آميز در ميدان فردوس بغداد زدند كه از پيش توسط دعوت كنندگان با مقامـات قـانونى هماهنـ
ش ده و داراى مجوّز قانونى بود .اما با كمال شگفتى عناصر مسلح وابسته به رژيم ماليان كـه متٌٌسـفانه تحـت
عنوان مجلس اعلى و  9بدر سازماندهى شده اند ,با تهديد و ارعاب و نهايتاً شليك به سـوى تظاهركننـدگان
تالش در بر هم زدن تظاهرات نمودند و يك گام آشكار در اعمال شيوه هايى كه چيزى جز نويد ديكتاتورى و
فاشيسم مذهبى نيست ,برداشتند...
ما ضمن محكوم نمودن اين اقدام وحشيانه و تروريستى كه عليه ابراز رإى مسالمت آميز مـردم شـريف
عراق نسبت به دخالت آشكار در امور داخلى عراق صورت گرفـت ،هشـدار مـى دهـيم و از مقامـات امنيتـى
خواهان تعقيب و مجازات اين عناصر هستيم»...

يك توطئة ديگر

ـ از روز  7تا  11ديماه  ,1382چندين گروه از خانواده هاي مجاهدين تحت فشار ,تهديـد و اِرعـاب يـا
تحت تاٌثير دروغپردازيهاي رژيم آخوندي با اتوبوسـهاي وزارت اطالعـات و تحـت عنـوان اكيپهـاي «انجمـن
نجات» ,به قرارگاه اشرف برده شدند .مسئوالن سازمان مجاهدين خلق ايران اعالم كردند كه درهاي قرارگـاه
اشرف ,نه تنها بر روي خانواده هاي مجاهدين ,بلكه بر روي همة مـردم ايـران بـاز اسـت ,امّـا ,عوامـل وزارت
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اطالعات ,تحت عناوين مختلف ,ازجمله «انجمن نجات» ,حق ورود به قرارگاه را ندارند و خانواده ها را بـدون
حضور ماٌموران اطالعات به داخل قرارگاه پذيرفتند.
ـ روز  8دي ,1382سازمان مجاهدين خلـق ايـران در اطالعيـهيـي دربـارة «توطئـههـاي تروريسـتي و
جاسوسي رژيم آخوندي عليه سازمان مجاهدين خلق ايران در عـراق» اعـالم كـرد گ «ديكتـاتوري مـذهبي و
تروريستي حاكم بر ايران بارديگر با اعزام شماري از ماٌموران و جاسوسان وزارت اطالعات به عراق تحت عنوان
خانواده مجاهدين ,مذبوحانه تالش كرد چنين قلمداد كند كه مجاهدين فرزندان آنهـا را بـه زور و بـرخالف
ميل خودشان در عراق نگهداشته اند .در همين رابطـه شـب و روز گذشـته (7ديمـاه) راديـو و تلويزيـون و
مطبوعات رژيم آخوندي در يك رشته اخبار كليشهيي اعالم كردندگ ”جمعي از خانواده هاي ايراني با اجتمـاع
دربرابر دفتر سازمان ملل در بغداد ,نجات فرزندان خود از دست مجاهدين را خواستار شدند“.
همزمان صبح ديروز يك اكي از ماٌموران وزارت اطالعات با مراجعه به قرارگاه اشـرف مـدّعي شـدند كـه
براي تحقيق درمورد ”زندانيان“ مجاهدين در اين قرارگاه آمده اند! امّا ,در مواجهه با چك هويّـت و سـؤاالتي
درمورد فعاليتهايشان ” ,تحقيق“ را فراموش كرده و شتابزده فرار را بر قرار ترجيح دادند .سـاعتي بعـد ,يـك
اكي ديگر از ماٌموران و جاسوسان وزارت ا طالعات با اتوبوس بـه قرارگـاه اشـرف آمـده و مـدّعي شـدند كـه
خانوادههاي اعضاي مجاهدين را با خود آوردهاند .اين مزدوران هم پس از اندكي تحقيـق درمـورد هويّتشـان
بدون اين كه موفّق به اجراي طرح خود شوند ,مدت كمي بعد به بغداد بازگشتند.
اين اقدامات بخشي از جن

رواني گستردهيي است كه فاشيسم مذهبي حـاكم بـر ايـران ,همزمـان بـا

زدوبند و دسيسهچيني عليه سازمان مجاهدين خلق ايران ,انجام ميدهد .به خصوص كه درخواستهاي مكـرر
رژيم آخوندي و شخ

خاتمي از آمريكا براي استرداد مجاهدين ,بـا انزجـار و محكوميـت گسـتردة جهـاني

مواجه شده است و حاال رژيم با به راه انداختن اين شعبدهبازي بيهوده تالش مي كند افرادي را كه خواسـتار
تحويل گرفتنشان بوده است ,همان كساني قلمداد كند كه در عراق ,به زور ,نگهداري مي شوند...
طرح اين دعاوي 9ماه پس از سقوط حكومت سابق عراق ,درحالي كه امروز نيروهـاي ائـتالف و بـهويـژه
نيروهاي آمريكايي كنترل همه امور را در دست دارند و در شرايطي كه قرارگـاه اشـرف مـورد بازديـد دههـا
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هزارنفر از شيوخ عشاير ,روشنفكران و شهروندان عراق و هم چنين نمايندگان نيروهاي ائـتالف قـرار گرفتـه
است ,هذيانگوييهاي رژيمي است كه هرگز از دست مردم ايران و فرزنـدان مجاهـد و مبـارز آنـان خالصـي
نخواهد يافت»...

سنگر صالبت و پايداري
در يك سال و چندماه (از بمبارانها تا به رسميت شناخته شدن موقعيت حقوقي مجاهـدين مسـتقر در
اشرف به عنوان افراد حفاظت شدة مشمول كنوانسيون چهارم ژنو) ,پيشتازان آزادي ايـران زمـين ,در سـنگر
صالبت و پايداريِ « اشرف» ,در زير شديدترين فشارهاي همهسويه ,بيهيچ درن

و وقفه ,بر مبارزه بيامـان

بر استبداد مذهبي حاكم بر ايران پاي فشردند و بمبارانهاي ويرانگر و طاقتسوز نيز آنها را از تمركز بر مبارزه
با دشمن اصلي به بيراهه نكشاند و آن سلحشوران پاكباز ,با پايداري شگفتآوري دشواريها را پشت سر نهادند
و به آرمان آزادي مردم داغدار و دربند ميهن وفادار ماندند.
دهها هزارتن از هموطنان و پشتيبانان مقاومت در ايـن دوران سـخت و سـنگين ,در دفـاع از پيشـتازان
مجاهد كه در زير شديدترين بمبارانها و توطئههاي دم افزون بر آرمان آزادي مردم دربند ايـران ,بـيتزلـزل,
پاي ميفشردند و در دشمني با رژيم مردمخوار آخوندي ,لحظهييترديد به خود راه ندادند ,بيوقفه و درنـ
در تحصّنها ,راه پيماييها ,از آنان پشتيباني كردند و فرياد اعتراضشان را عليه توطئههـاي رژيـم و همدسـتان
رنگارنگش بلند كردند .در اين راستا ,گردهماييهاي بسيار شكوهمندي در پشـتيباني از رزمنـدگان آزادي در
آلمان (دورتموند) ,انگستان (لندن) ,آمريكا (واشينگتن) ,بلژيك (بروكسل) و فرانسه (اورسورواز) برگزارشد.
در اين يك سال و چندماه ,بيش از هزار تن از حقوقدانان و وكيالن برجسته كشورهاي مختلف جهان در
كنفرانسها و سمينارهاي گوناگون و امضاي بيانيهها ,از حقوق مردم و رزمندگان آزادي مردم ايران پشـتيباني
كردند و «اخراج مجاهدين از عراق را امري غيرقانوني و مغاير با كنوانسيونهاي ژنو شمردند».
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بيش از هزار نمايندة پارلمان از كشورهاي مختلف و صدها شخصيت معتبر سياسي نيـز در بيانيـههـايي
خواهان به رسميت شناخته شدن حقـوق مجاهـدين مسـتقر در اشـرف و حـذف نـام مجاهـدين از ليسـت
سازمانهاي تروريستي شدند.
در اين يك سال و چندماه ,حمايتهاي مردم عراق از رزمندگان پاكباز ارتش آزاديبخش ,بـيوقفـه ,ادامـه
يافت .هرچه توطئههاي رژيم تروريستپرور آخوندي عليه ارتش آزاديبخش بيشتر ميشد ,ايـن پشـتيبانيها
نيز اوج بيشتري ميگرفت .مردم عراق نيز مانند مردم ايران مظهر آزادي و صلح و امنيت را در سرنگوني رژيم
جن طلب و دشمن قطعي خلق ايران و عراق ميديدند و به روشني پي بردهاند تا اين رژيم ويرانگر بر سر پـا
هست ,آتش جن

و ويرانگري و تروريسم و بنيادگرايي نيز ,همچنان ,شعلهور خواهد بـود .ايـن حمايتهـا در

اوج خود در «بيانية همبستگي» ,خود را نشان ميدهد كه بيش از نيم ميليون تـن از مـردم مصـيبت ديـدة
عراق آن را امضا كرده اند و در آن ضمن پشتيباني تمامعيار از سازمان مجاهدين خلق ايران و ضرورت ادامه
حضور سياسي اين در عراق ,انزجار خود را از توطئههـاي رژيـم عليـه رزمنـدگان آزادي ايـران و دخالتهـاي
تجاوزكارانهاش در عراق و پشتيبانيهايش از گروههاي آشوبطلب و ويرانگر در اين كشور اعالم كردهاند.
روزنامه» الزمان» ,چا عراق ,كه در شماره روز  31فروردين« ,83بيانية همبستگي با مجاهـدين خلـق
ايران» را به چا رساند ,دراين باره نوشت گ «در ميان امضاكنندگان بيانيه همبستگي با مجاهدين خلق ايران
شمار كثيري از شيوخ بيش از  150عشيره و همچنين احزاب ,مجالس شيوخ ,شخصيتها ,تشكالت ,انجمنها
و سازمانهاي سياسي ,ديني ,علمي ,اجتماعي و فرهنگي از  12استان عراق به چشم ميخورد».
در اين بيانيه تاٌكيد شده است كه «افراطيگري ,تروريسم و ناامني» ,مهمترين تهديد كشور عـراق اسـت
كه «رژيم حاكم بر ايران ...كه از ابتداي روي كار آمدنش در سال  ,1979آشكارا ,رؤياي تسـلّط بـر عـراق و
استقرار يك استبداد مذهبي در عراق را در سر ميپروراند» ,آن را دامن مـي زنـد و از آنجـايي كـه «حكّـام
ايران به تجربه دريافتهاند كه حضور سازمان مجاهدين خلق ايران اپوزيسيو,ن يك مانع جـدّي بـراي اِعمـال
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نفوي آنها در عراق است ,به همينخاطر ,در يكسال گذشته از هيج تالش و توطئـه سياسـي و تروريسـتي و
نظامي عليه مجاهدين رويگردان نبودهاند».
در اين بيانيه ,همچنين ,تاٌكيد شده است «تهديد اصلي عراق بنيادگرايي اسـالمي اسـت و تشـكيل يـك
ائتالف ضدبنيادگرايي ,تنها راه مقابله با آن است ...بنابرتجربه  17ساله گذشته ,حضـور سياسـي مجاهـدين
خلق بهمثابه آنتيتز بنيادگرايي مذهبي ,با اعتقادات اصيل اسالمي و ريشههاي عميقشان در جامعـه ايـران و
پايبنيديشان به شعائر اسالمي و تعهّدشان به دموكراسي و بردباريشان در برابر ساير اديان و افكـار ,مـانع و
سدّ سياسي و فرهنگي مهمي در برابر نفوي بنيادگرايي بوده و ميباشد .لذا ما با تمام قوا خواهان ادامه حضور
سازمان مجاهدين خلق ايران در اراضي عراق تا استقرار دموكراسي در ايران ميباشيم ...مجاهدين خلق ايران
طي 17سال گذشته ميهمان كريم مردم عراق بودهاند و هيچكس در عـراق ,اعـم از شـيعه وسـنّي و كـرد و
عرب ,از آنها جز خير و دوستي نديده است ,لذا احترام مجاهدين و ميهماننوازي آنان يك وظيفه اسـالمي و
ميهني براي عراقيان است و هر گونه تعدّي به جان و مال و ناموس مجاهدين را بر خـالف مـوازين شـرعي و
سنّتهاي عراقي ميدانيم» و «همصدا با پارلمانترها ,شخصيتهاي برجسته سياسي عراقي ,اروپايي و آمريكـايي
و همچنين سازمانهاي بينالمللي مدافع حقوق بشر مانند عفو بينالملل ,فدراسيون بينالمللـي حقـوق بشـر,
كميته بينالمللي صليب سرخ و همگام با حقوقدانان و وكالي بينالمللي و عراقي هـر گونـه انتقـال اجبـاري
مجاهدين از عراق را نقض آشكار قوانين بينالمللي و معادل جنايت جنگي ميدانيم».
در پايان بيانيه آمده استگ «ما امضاكنندگان بيانيه حاضر ,خواستار حضـور سياسـي مجاهـدين در عـراق
هستيم و آن را تضميني براي تحكيم مناسبات برادرانه و حسن همجواري و صلح پايدار بين دو ملـت بـرادر
ايران و عراق ميدانيم و گواهي ميدهيم كه مجاهدين خلق از بدو ورودشان به عراق بـهعنـوان يـك نيـروي
مستقل هرگز در امور داخلي عراق دخالت نكردهاند .همبستگي اقشار مختلف مردم عراق از شيعه و سني تـا
كردهاي عراقي با اين سازمان گواهي اين واقعيت است».
در همان يك سال و چندماه بعد از بمبارانها ,مردم عراق در چندين گردهمايي در شهر اشـرف ,ازجملـه,
در روز ميالد پيامبر اكرم ,سالروز تاٌسيس سازمان مجاهدين خلق و  ...حمايتشان را از رزمندگان آزادي ايران
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زمين ابرازكردند .اين گردهماييها در روز 29خرداد18( 1383ژوئن  )2004با حضور شـكوهمند 50هـزار
عراقي براي ابراز همبستگي با مهرتابان آزادي ايران ـ مريم رجوي ـ و رزمنـدگان آزادي ايـران بـه اوج خـود
رسيد.
در ادامه حمايتهاي مردم عراق ,بايد از بيانية 1200حقوقدان و وكيل عراقي نـام بـرد كـه در آن اعـالم
كردند «ما قويّاًخواهان ادامة حضور سازمان مجاهدين خلق ايران در خاي عراق ,بـه عنـوان سـدّي در برابـر
بنيادگرايي ,تا برپايي دموكراسي در ايران هستيم».

موقعيت حقوقي مجاهدين اشرف

در همان يك سال و چهارماه پس از بمبارانها ,رزمندگان آزادي در اشرف ,از صافي تحقيقات و بازبينيها و
مصاحبههاي «اف.بي.آي» و وزارت خارجة آمريكا نيز سربلند بيرون .به نوشتة روزنامة «نيويـوري تـايمز» در
روز 6مرداد 27( 1383ژوييه« ,)2004مقامات ارشد آمريكايي اعـالم كردنـد كـه در جريـان تحقيقـات و
بررسي 16ماه توسط اياالت متّحده ,هيچ مبنايي براي متّهم كردن مجاهدين بـه تروريسـم و ارائـة اتّهامـات
حتي عليه يك عضو اين گروه به دست نيامد».
سرانجام پس از يك سال و 4ماه بردبـاري و پايـداري شـگفت رزمنـدگان آزادي و حمايتهـاي گسـترده
هموطنان ,مردم عراق و حاميان مقاومت در سراسر جهان ,بزرگترين و پررنجتـرين و پيچيـدهتـرين عمليـات
مقاومت سرفراز ايران به پيروزي رسيد.
فرماندهي نيروهاي چنـدمليتي در عـراق در روز دوم ژوييـه 12( 2004تيرمـاه  )1383در بيانيـهيـي
خطاب به «ساكنان اشرف» ,موقعيت حقوقي آنها را اعالم كرد .در اين بيانيه ,ايـاالت متحـده آمريكـا تأييـد
كرده است كه پرسنل سازمان مجاهدين خلق ايران مستقر در اشرف افراد حفاظت شده مشمول كنوانسـيون
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 4ژنو ميباشند .براين اساس كنترل و محدوديتهاي اعمال شده بر مجاهدين برطرف خواهد شـد ,و درعـين
حال ,حفاظت از قرارگاه اشرف ,همچنان ,بر عهده نيروهاي آمريكايي خواهد بود.
فرداي آن روز ,خانم مريم رجوي ,رئيس جمهور برگزيده مقاومت ,پيـامي فرسـتاد و طـي آن بـه «رهبـر
مقاومت و قهرمانان نبرد آزاديبخش ملت ايران در شهر اشرف و پيروزي آنان بر توطئه هاي رژيم آخوندي در
ســــهمگين تــــرين و بغــــرنجتــــرين مقطــــع تــــاريخ مقاومــــت تبريــــك و تهنيــــت گفــــت».
خانم رجوي در پيام خود «به رسميت شناختن موقعيت حقوقي مجاهدين مستقر در اشرف را به عنوان افراد
حفاظت شدة مشمول كنوانسيون چهارم ژنو ,پيروزي مقاومت و مردم ايران توصيف كرد كـه در آن بـيش از
هرزمان ديگرحد فاصل بين مقاومت عادالنه و مشروع ملت ايـران بـراي آزادي و دموكراسـي بـا تروريسـم و
بنيادگرايي و خشونت برجسته ميشود»...
اين پيروزي براي رژيمي كه در اين يك سال و چهارماه از هيچ ترفندو بنـدو بسـت و توطئـهيـي بـراي
ازميان بردن رزمندگان آزا دي مستقر در شهر اشرف كوتاهي نكرده بود ,بسيار دردناي و جانگداز بود ,به ويژه
اين كه همانگونه كه روزنامه جمهوري اسـالمي 22تيرمـاه 12( 1383ژوييـه  )2004نوشـت «مشـمول
كنوانسيون ژنوشدن ,به مفهوم خارج شدن منافقين از عنوان تروريسم است» .همين روزنامه در روز 4مـرداد
1383نيز« ,اعالم موقعيت حقوقي» مجاهدين را «حكم برائت» آنها از برچسب تروريستي دانست و نوشـتگ
«آمريكا حكم برائت منافقين را صادركرد و حضور آنها را در عراق مجاز شمرد».
گردانندگان درماندة رژيم پابه گور آخوندي هنوز هم به خواب و خيالهاي ابلهانـهشـان بـراي نـابودكردن
مجاهدين دلخوشند و همانگونه كه رفسنجاني به وزير دارايي عراق گفت ,انتظار دارند كه «مصـوّبة شـوراي
حكومتي [پيشين] عراق در اخراج گروه تروريستي منافقين از اين كشور ـ كه آمريكا مانع اجـراي آن اسـت,
تحقق يابد» (روزنامة جمهوري اسالمي14 ,مرداد.)1383

يك سند تاريخي
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«...بيانية دو ميليون و هشتصد هزار تن از مردم عراق كه از سوي 65حـزب و جريـان سياسـي و صـنفي
عراق 6400 ،وكيل و حقوقدان 300 ،استاد دانشگاه 400،روحاني  28000 ،مهنـدس و پزشـك و كـادر
پزشكي و 400هزار زن عراقي امضا [و در ماه آوريل  2005منتشر شد] ،سندي تاريخي است كه بـه ابعـاد
مداخله جويي رژيم آخوندها در عراق براي صدور بنيادگرايي و تروريسم و بـه توطئـه هـا و دروغپردازيهـاي
رژيم آخوندي عليه حضور مجاهدين در اين كشور گواهي مي دهد .اين سند ,بيان مستقيم حمايت توده هاي
ملت همسايه از حضور مجاهدين در اين كشور و همبستگي آنان با مقاومت ايران عليه بنيادگرايي و تروريسم
و مداخله جويي رژيم آخوندي و به خصوص مخالفت آنان با پياده كردن الگـوي حكومـت آخونـدي در ايـن
كشور است»...
مردم عراق در اين سند تاريخي ,درباره ابعاد مداخله جويي رژيم آخوندي اعالم كردندگ « ...كشـور مـا در
معرض جن

پنهان و اشغال اعالمنشدة ديگري از سوي رژيم ايران قرار گرفته [اسـت] ...اعـزام صـدها هـزار

حقوق بگير بهعراق با بهانه هاي مختلـف ،فرسـتادن انبـوه تسـليحات و مهمـات ،دههـا فرسـتندة راديـويي و
تلويزيوني ،انواع نشريات و مجالت و روزنامهها ،خرجكردن پولهاي كالن براي خريدن بسياري از مؤسسـات و
كارخانجات ،ارعاب شهروندان ،سركوب زنان ،تهديد و تطميـع روحانيـان و شـيوخ عشـاير و سياسـتمداران و
دعوت آنها به ايران ،ترور اطبا و استادان دانشگاه و كاركنان دولت ،تهديد روشنفكران و روزنامهنگاران ،توزيـع
مواد مخدّر ،كشتار مخالفان ،آزار پيروان ساير اديان ،تفرقهاندازي بين مذاهب و قوميتها ،ثبـتنـام داوطلبـان
براي عمليات تروريستي و فراخوانهاي خامنهاي به شورش وكشتار ،حيات سياسي ما را دربرگرفته و بخشي از
فاجعة مداخلة رژيم ايران در عراق است»...
اين بيانيه درباره حضور مجاهدين در خاي اين كشور تأكيد مي كنـدگ «...مـردم و نيروهـاي دموكراتيـك
عراق ،در تالش مجدّانه براي خنثيكردن خطر بنيادگرايي و تروريسم ،مجاهدين خلـق ايـران را كـه بـهيـك
اسالم بردبار و دموكراتيك اعتقاد دارند ،متحد و شريك طبيعي خـود در ژئوپليتيـك ايـن منطقـه از جهـان
ميدانند ...مجاهدين با اعتقادات اصيل اسالمي و ريشههاي عميق در جامعة ايران،آنتـيتـز و سـدّ سياسـي و
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فرهنگي مهمي در برابر نفوي بنيادگرايي و مؤثرترين وزنة تعادل در برابر آرزوهاي توسعهطلبانـة رژيـم ايـران
هستند»...
«مردم شريف عراق و جبهة عظيم و گسترده يي از نيروهاي سياسي و اجتماعي اين كشـور در قضـاوت و
گواهي تاريخي خود اعالم كردندگ ”ما عراقيان امضاكنندة بيانية حاضر ،از عـرب و كـرد و تـركمن و شـيعه و
سنّي و مسيحي و ساير اديان و مذاهب ،كه پيش از اين در بيانيهها و نامهها و گردهماييهاي گوناگون ،حضور
اين سازمان را در عراق يك ضرورت ملي در برابر دخالتهاي رژيـم ايـران دانسـتيم ،شـهادت مـيدهـيم كـه
مجاهدين ايران در 19سال گذشته با فداكاري و با شرافت و پاكدامني سياسي ،جز بهمقاومت مشـروع بـراي
آزادي وطن خود اهتمام نورزيدهاند.ما با درود به 120هزار شـهيدآزادي ايـران و بـا درود بـه آقـاي مسـعود
رجوي ،رهبر مقاومت ايران و خانم مريم رجوي ،رئيسجمهور منتخب شوراي ملي مقاومت ايران ،از مجاهدت
آنها براي آزادي و صلح و دموكراسي و برادري حمايت و از راه و روش بر حق آنها اعالم پشتيباني ميكنيم»...
(بخشي از بيانيه بيست و چهارمين سالگرد تاٌسيس شوراي ملي مقاومت ايران ـ مرداد.)1384

«صدبار خطرناكتر از اتمي»

خانم مريم رجوي ,رئيس جمهور برگزيده مقاومت ,در سخناني خطاب به گردهمايي ايرانيان در لندن بـر
«خطر روزافزون مداخالت و توطئه ها و تروريسم رژيم ماليان در عراق» انگشت گذاشت و گفتگ «بگذاريد از
سوى مقاومتى كه افشاگر منحصر به فرد پروژه هاى اتمى و تسليحات ممنوعه كشتار جمعى رژيـم آخونـدها
ب وده است با صراحت از همين جا به دنيا اعالم كنيم كه خطر روزافزون مـداخالت و توطئـه هـا و تروريسـم
رژيم ماليان در عراق اكنون صد بار از خطر اتمى اين رژيم بيشتر است».
خانم رجوى در توضيح اين خطر افزود گ«آخوندهاى حاكم بر ايران كه شـعارها و نعـره هـاى گوشـخراش
شان در مورد ”فتح قدس از طريق كربال“ را همه به ياد دارند ،بار ديگر در عـراق  ،كـه نزديـك بـه دو سـوم
جمعيت آن شيعيان هستند  ،فرصت را مغتنم يافته اند.
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در چنين وضعيت ژئوپلتيكى  ،باز هم مثل روزگار جن

 8ساله ،يعنى دوران جن

ضدميهنى خمينـي،

سد سديد در برابر ارتجاع و صدور بنيادگرايي ،همانا مجاهدين خلق ايران هستند .به همين خاطر ،رژيـم بـه
شكل جنون آميزى در پى زد و بند توطئه و تروريسم عليه مجاهدين در خاي عراق است تا شايد بتواند آنها
را ناگزير از تري اين كشور كند و بعد ،طعمه خودش را بدون هيچ رادع و مانع ايدئولوژيكى و سياسى به ويژه
از نوع ايرانى و شيعي ،فرو ببلعد».
نشريه مجاهد در سرمقاله شماره ( 639ديماه ,)1382با عنوان «صدبار خطرناكتر از اتمي» ,در اين باره
نوشتگ
« ...بيست و دو سال پيش ،هنگامى كه آخوندهاى حاكم با سؤال جدّى ادامه يا خاتمـه جنـ

رو بـه رو

بودند ،سران حزب جمهورى اسالمى شامل خامنه اى و رفسنجانى و سردمدارشان بهشتي ،مراد و الهامبخش
خاتمي ،و ديگرانى كه در حال حاضر مهار قـدرت را در ايـران آخونـدزده در دسـت دارنـد ،طـى جلسـات و
مباحثات خود به اين نتيجه رسيدند كه اگر از استراتژى ”صدورانقالب“ دست بردارند” ،انقـالب اسـالمى“ در
درون مرزهاى ايران”خفه“ خواهد شد .در عمل نيز ،جهان طى هشت سال ،با حيرت و نفرت ،شاهد بـود كـه
آخوندها براى هشت سال به صلح شرافتمندانه و در دسترس ،نه گفتند و جن

را با شعار ”جنـ

جنـ

تـا

رفع فتنه از عالم“ تا زمانى كه خطر سرنگونى به دست ارتش آزاديبخش ملى ايران را باالى سـرخود ديدنـد،
ادامه دادند .زيرا كه صدور ارتجاع و جن

براى سلطه بر عراق را تنها راه جلوگيرى از خفگى و تضمين بقاى

رژيم واليت فقيه و به تعبير خمينى ”مايه حيات“ مى دانسـتند .اكنـون نيـز آخونـدها بـا حـرص و ولـع بـه
آشفتگى اوضاع عراق و سوءاستفاده از زمينه هاى مذهبى و اكثريـت جمعيـت شـيعه در ايـن كشـور چشـم
دوخته اند و ديگهاى حسرت و طمعشان با لهيب بيشـتر بـه جـوش آمـده اسـت .سـران رژيـم آخونـدى بـا
دجالگريهاى رسواى ضد استكبارى از دامنه مشكالت و بن بست آمريكا در عراق و اين كه اوضاع بر وفق مراد
خودشان و شعارهاى خمينى دجال در حال چرخش است ،دم مى زنند و زير نظر شخ

خامنه اى طرحها و

اقدامات گسترده يى را با هزينه هاى كالن در تمامى زمينه هاى نظـامى و سياسـى و اجتمـاعى و فرهنگـى
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براى مداخله در عراق در دستور قرار داده اند كه هدفش در نهايت تحميل الگوى حكومت آخونـدى بـه ايـن
كشور است...
براى رژيم واليت فقيه امر مداخله جويى و صدور ارتجاع در عراق ,بسا بسا مهمتر و بنيـادى تـر از پـروژه
هاى اتمى است ،چرا كه موضوع تسليحات اتمى و كشتارجمعي ،هم چنان كه اقدامات تروريستي ،هرچه كـه
باشند ،درنهايت وسيله و روش و تاكتيك هستند ولى مداخله جويى و صـدور ارتجـاع بـه عـراق ،مقولـه يـى
جوهرى و از سنخ كيان سياسى و ايدئولوژيكى نظام واليت فقيه است و به همين دليل با موجوديت و بقـاى
نيروى نظامى حافظ واليت فقيه يعنى سپاه پاسداران ارتباط مستقيم دارد .يعنى از سنخ همان چيزى اسـت
كه بنيادگرايى اسالمى را پس از قرنها از يك انديشـه واپـس مانـده و منـزوي ،بـه يـك تماميـت سياسـى و
ايدئولوژيكى در قدرت تبديل كرده است...
بنابراين ،ميدان يافتن سياسى و اجتماعى و ايدئولوژيكى رژيم آخوندى در عراق ،نه فقط در خدمت بقاى
اين نظام ضدبشرى در ايران و تداوم سلطه آن بر منابع و يخاير ميهنمان است ،بلكه مى تواند سكويى بـراى
صدور ارتجاع و بنيادگرايى باشد كه البته صدبار خطرناكتر از خطر اتمى است.»...

اشرف
كانون پرشور پايداريها و همبستگيها
از بمبارانهاي ويرانگر در فروردين  1382كه آماج آن نابودي كل موجوديت شهر شرف بود تا جابه جايي
«حفاظت» اشرف در آغاز سال  ,2009كه دولت مالكي كمر به نابودي اين كانون پايداري و پاكبازي بسـت,
دوراني پر از رنج و تلخكامي از يك سو ,و پايداري و صالبت و پاكبازي از ديگر سو ,سرگذشت شهر شـرف را
رقم زد.
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در اين دوران پرفتنـه ,پيشـتازان آزادي ايـران زمـين ,در سـنگر صـالبت و پايـداريِ « اشـرف» ,در زيـر
شديدترين فشارهاي همهسويه ,بيهيچ درن

و وقفه ,بر مبارزه بيامان با استبداد مذهبي حاكم بر ايران پاي

فشردند و بمبارانهاي ويرانگر و طاقتسوز نيز آنها را از تمركز بر مبارزه با دشمن اصلي به بيراهه نكشاند و آن
سلحشوران پاكباز ,با پايداري شگفتآوري دشواريها را پشت سر نهادنـد و بـه آرمـان آزادي مـردم داغـدار و
دربند ميهن وفادار ماندند.
ـ دهها هزارتن از هموطنان و پشتيبانان مقاومت در اين دوران سخت و سنگين ,در دفاع از پيشـتازان
مجاهد كه در زير شديدترين بمبارانها و توطئههاي دم افزون بر آرمان آزادي مردم دربند ايـران ,بـيتزلـزل,
پاي ميفشردند و در دشمني با رژيم مردمخوار آخوندي ,لحظهييترديد به خود راه ندادند ,بيوقفه و درنـ
در تحصّنها ,راه پيماييها ,از آنان پشتيباني كردند و فرياد اعتراضشان را عليه توطئههـاي رژيـم و همدسـتان
رنگارنگش بلند كردند .در اين راستا ,گردهماييهاي بسيار شكوهمندي در پشـتيباني از رزمنـدگان آزادي در
آلمان (دورتموند) ,انگستان (لندن) ,آمريكا (واشينگتن) ,بلژيك (بروكسل) و فرانسه برگزارشد.
ـ بيش از هزار تن از حقوقدانان و وكيالن برجسته كشورهاي مختلف جهان در كنفرانسها و سـمينارهاي
گوناگون و امضاي بيانيههـا ,از حقـوق مـردم و رزمنـدگان آزادي مـردم ايـران پشـتيباني كردنـد و «اخـراج
مجاهدين از عراق را امري غيرقانوني و مغاير با كنوانسيونهاي ژنو شمردند».
بيش از هزار نمايندة پارلمان از كشورهاي مختلف و صدها شخصيت معتبر سياسي نيـز در بيانيـههـايي
خواهان به رسميت شناخته شدن حقـوق مجاهـدين مسـتقر در اشـرف و حـذف نـام مجاهـدين از ليسـت
سازمانهاي تروريستي شدند.
در اين دوران داغ و درد و پايداري پرشكوه ,حمايتهاي مردم عراق از رزمندگان پاكباز ارتش آزاديـبخش,
بيوقفه ,ادامه يافت .هرچه توطئههاي رژيم تروريستپرور آخوندي عليه ارتش آزاديبخش بيشتر ميشد ,اين
پشتيبانيها نيز اوج بيشتري ميگرفت.
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مردم عراق نيز مانند مردم ايران مظهر آزادي و صلح و امنيت را در سرنگوني رژيم جن طلـب و دشـمن
قطعي خلق ايران و عراق ميديدند و به روشني پي بردهاند تا اين رژيم ويرانگر بر سر پا هست ,آتش جن

و

ويرانگري و تروريسم و بنيادگرايي نيز ,همچنان ,شعلهور خواهد بود.
اين حمايتها در اوج خود در «بيانية همبستگي» (با امضاي بيش از نيم ميليون عراقـي شـريف) ,ضـمن
پشتيباني تمامعيار از سازمان مجاهدين خلق ايران و ضرورت ادامه حضور سياسي اين در عراق ,انزجار خود
را از توطئههاي رژيم عليه رزمندگان آزادي ايران و دخالتهاي تجاوزكارانـهاش در عـراق و پشـتيبانيهايش از
گروههاي آشوب طلب و ويرانگر در اين كشور اعالم كردهاند.
روزنامه «الزمان» ,چا عراق ,كه در شماره روز  31فروردين« ,83بيانية همبستگي با مجاهـدين خلـق
ايران» را به چا رساند ,دراين باره نوشت گ «در ميان امضاكنندگان بيانيه همبستگي با مجاهدين خلق ايران
شمار كثيري از شيوخ بيش از  150عشيره و همچنين احزاب ,مجالس شيوخ ,شخصيتها ,تشكالت ,انجمنها
و سازمانهاي سياسي ,ديني ,علمي ,اجتماعي و فرهنگي از  12استان عراق به چشم ميخورد».
در اين بيانيه تاٌكيد شده است كه «افراطيگري ,تروريسم و ناامني» ,مهمترين تهديد كشور عـراق اسـت
كه «رژيم حاكم بر ايران ...كه از ابتداي روي كار آمدنش در سال  ,1979آشكارا ,رؤياي تسـلّط بـر عـراق و
استقرار يك استبداد مذهبي در عراق را در سر ميپروراند» ,آن را دامن مـي زنـد و از آنجـايي كـه «حكّـام
ايران به تجربه دريافتهاند كه حضور سازمان مجاهدين خلق ايران اپوزيسيو,ن يك مانع جـدّي بـراي اِعمـال
نفوي آنها در عراق است ,به همينخاطر ,در يكسال گذشته از هيج تالش و توطئـه سياسـي و تروريسـتي و
نظامي عليه مجاهدين رويگردان نبودهاند».
در اين بيانيه ,همچنين ,تاٌكيد شده است «تهديد اصلي عراق بنيادگرايي اسـالمي اسـت و تشـكيل يـك
ائتالف ضدبنيادگرايي ,تنها راه مقابله با آن است ...بنابرتجربه  17ساله گذشته ,حضـور سياسـي مجاهـدين
خلق بهمثابه آنتيتز بنيادگرايي مذهبي ,با اعتقادات اصيل اسالمي و ريشههاي عميقشان در جامعـه ايـران و
پايبنيديشان به شعائر اسالمي و تعهّدشان به دموكراسي و بردباريشان در برابر ساير اديان و افكـار ,مـانع و
سدّ سياسي و فرهنگي مهمي در برابر نفوي بنيادگرايي بوده و ميباشد .لذا ما با تمام قوا خواهان ادامه حضور
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سازمان مجاهدين خلق ايران در اراضي عراق تا استقرار دموكراسي در ايران ميباشيم ...مجاهدين خلق ايران
طي 17سال گذشته ميهمان كريم مردم عراق بودهاند و هيچكس در عـراق ,اعـم از شـيعه وسـنّي و كـرد و
عرب ,از آنها جز خير و دوستي نديده است ,لذا احترام مجاهدين و ميهماننوازي آنان يك وظيفه اسـالمي و
ميهني براي عراقيان است و هر گونه تعدّي به جان و مال و ناموس مجاهدين را بر خـالف مـوازين شـرعي و
سنّتهاي عراقي ميدانيم» و «همصدا با پارلمانترها ,شخصيتهاي برجسته سياسي عراقي ,اروپايي و آمريكـايي
و همچنين سازمانهاي بينالمللي مدافع حقوق بشر مانند عفو بينالملل ,فدراسيون بينالمللـي حقـوق بشـر,
كميته بينالمللي صليب سرخ و همگام با حقوقدانان و وكالي بينالمللي و عراقي هـر گونـه انتقـال اجبـاري
مجاهدين از عراق را نقض آشكار قوانين بينالمللي و معادل جنايت جنگي ميدانيم».
در پايان بيانيه آمده استگ «ما امضاكنندگان بيانيه حاضر ,خواستار حضـور سياسـي مجاهـدين در عـراق
هستيم و آن را تضميني براي تحكيم مناسبات برادرانه و حسن همجواري و صلح پايدار بين دو ملـت بـرادر
ايران و عراق ميدانيم و گواهي ميدهيم كه مجاهدين خلق از بدو ورودشان به عراق بـهعنـوان يـك نيـروي
مستقل هرگز در امور داخلي عراق دخالت نكردهاند .همبستگي اقشار مختلف مردم عراق از شيعه و سني تـا
كردهاي عراقي با اين سازمان گواهي اين واقعيت است».
در اين دوره سرفرازي و افتخار ,مردم عراق در چندين گردهمايي در شهر اشرف ,ازجملـه ,در روز مـيالد
پيامبر اكرم ,سالروز تاٌسيس سـازمان مجاهـدين خلـق و  ...حمايتشـان را از رزمنـدگان آزادي ايـران زمـين
ابرازكردند .اين گردهماييها در روز 29خرداد18( 1383ژوئن  )2004با حضور شكوهمند 50هزار عراقـي
براي ابراز همبستگي با مهرتابان آزادي ايران ـ مريم رجوي ـ و رزمندگان آزادي ايران به اوج خود رسيد.

«گزارشي از شهر اشرف»
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سرگذشت شهر شرف در دوران پرشكوه پايداري و صالبت پس از بمبارانهاي ويرانگر ,به روشني در كتاب
«گزارشي از شهر اشرف» ,نوشته دكتر منوچهر هزارخاني ,به تصوير كشيده شده است.
تا قبل از آغاز سال ( 2009ديماه  ,)1387كه مسئوليت «حفاظت» اشرف به دولت عراق واگذار شـد و
گردان سركوبگري كه مجري دستورات «كميته سركوب اشرف» در نخست وزيري عراق بود ,اين مسئوليت را
به عهده گرفت ,اشرف آزاد بود و با مردم عراق پيوندي عميق و تنگاتن
مشتري و دشمن مشتري و فعاليتهاي همسو و هماهنـ
دشمن مشتري داشت .اين پيوند تنگاتن

داشت؛ پيوندي كه ريشه در آرمـان

مـردم دو كشـور در برابـر تجاوزهـا و جنايتهـاي

و بسيار عميق و همسو دربرابر تجاوزات ارتجاع حاكم بر ايـران در

عراق,تا به آن حد بود كه اگر دربرابرش سدّ و ديوار مانعي ايجاد نمي شد ,ديري نمي پاييد كـه تمـام رشـته
هاي اين شش هفت ساله رژيم براي بلعيدن عراق پنبه مي شد و نه از تاي نشان مي ماند و نه از تاكنشان.
شرح اين پيوند استوار را در كتاب «گزارشي از شهر اشرف» به روشني مي توان ديد .اينك خالصه يي از
آن كتاب كوتاه امّا ,بسيار ارزشمند و روشنگرگ
ـ «وقتي از دروازه اشرف ميگذري و دوستان ديرينت را ،پس از سالها ،با همان شور و هيجان آشنا و در
همان اونيفورم معمولشان ميبيني كه به استقبالت آمدهاند ،يقين داري كـه بـه همـان قرارگـاه اشـرفي كـه
ميشناختي و بارها ،به مناسبات مختلف ،به آن رفت و آمد داشتهاي ،قدم گذاشتهاي .امّا همين كه شروع به
گشتزدن در محل ميكني و با فعاليتهاي جديد ساكنانش رو بهرو ميشوي ،نخستين سؤالي كـه در يهنـت
شكل ميگيرد اين استگ آيا آدرس را درست آمدهام؟ آيا اينجا همان قرارگاه اشرف است؟ جواب سؤالت آري
يا نه نيست ،آري و نه با هم است؛ آري آدرس را درست آمدهاي؛ نه ،اين قرارگاه اشرف نيست ،ايـنجـا شـهر
اشرف است .قرارگاه اشرف يكي از پايگاههاي متعدّد ارتـش آزاديـبخش ملـي در مبـارزة مسـلحانه بـا نظـام
واليتفقيه بود و از اينرو مجهّز به انواع جن افزارهايي سبك و سنگين .شهر اشرف ،امّا ،يك شهر غيرنظامي
و بيسالح است و با اينهمه قلب مقاومت سازمانيافتة مردم در آن ميتپد.
اين كه اين دگرگوني وضع چه وقت و چرا پيش آمد ،داستان بلندي از يك مبارزة مرگ و زندگي اسـت
كه از هنگام اشغال خاي عراق توسط نيروهاي ائتالف بر جنبش مقاومـت ،تحميـل شـد و دسـتانـدركاران
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مقاومت در مناسبتهاي مختلف ،گوشههايي از آن را تا آنجا كه اوضاع و احوال اجازه مـيداد ،در بيانيـههـا و
مصاحبههايشان براي افكار عمومي روشن كردهاند .من ،جهت يادآوري ،ميكوشم در چند جمله خالصهشـان
كنم.
نيروهاي ائتالف به ازاي قول همكاري (يا دستكم عدم دخالت) آخوندها در عـراق ،بـه آنهـا وعـده داده
بودند كه مشكل بزرگشان در خاي عراق ،يعني ”مساٌلة مجاهدين“ را حل كنند و براي اين منظـور از همـان
ابتدا به سراغ ”راه حل نهايي“ ـ يعني حذف جسماني آنها ـ رفتند .گستردن فرش بمب بر تمامي قرارگاههاي
ارتش آزاديبخش ،امّا ،مشكل آخوندها را حل نكرد ،هرچند مايهگذاري گشادهدسـتانه و بـيدريـغ بـود .پـس
تالش كردند به نام ”مبارزه با تروريسم“ آنها را از صحنة سياسي حذف كنند .كارزار عظيم جنبش مقاومت و
حاميان و هوادارانش در سراسر جهان براي تثبيت موقعيت پناهندگي رزمندگان اشرف ،امّا ،اين تالش را هم
با ناكامي روبرو كرد .شكست همة راه حلهاي مبتني بر ايراد فشار از خارج ،توطئهگران را به ناچار به اين فكر
انداخت كه اشرف را نه با بيرونكشاندن رزمندگان از آن و پراكندنشان در چهار گوشة دنيـا ،از درون منحـل
كنند .و اين ”چارهانديشي“ سرآغاز ماجراي فضاحتباري شد كه به ماجراي ”تيف“ شهرت يافـت .ايـن بـازي
كثيف ،اگر مختصر دستاوردي براي اصحاب توطئه داشت ،همه به دستگاه آخوندها رسيد و بـراي ”نيروهـاي
ائتالف“ جز آبروباختگي چيزي بهجا نماند تا آنجا كه سرانجام مجبور شدند دام و دانة فريبشـان را جمـع و
دكّان شيّاديشان را تخته كنند.
امّا مقاومت جانانة ساكنان شهر اشرف در برابر اين توطئههاي رييالنه و پشتيباني بيدريـغ و ”بـيمـرز“
يارانشان در پهنة جهان ،گشاينده راه نويني در مبارزه با طاعون حكومت ديني شد كه قرارگاه اشرف را حـاال
به شهر اشرف تبديل كرده است .اين ،چكيدة خالصة عصارة يك مبارزة مـرگ و زنـدگي اسـت كـه جنـبش
مقاومت ما تاكنون آن را از سرگذرانده است .شرح و تفسير اين دورة پرمخاطره و در عين حال غرورآورين از
ايستادگي و مقاومت ،البته هدف اين نوشته نيست .امّا دري و فهم وضع كنوني شهر اشرف و ساكنانش هـم
بدون در يهن داشتن حداقلي از اين سابقه ،بهويژه براي كساني كه از دوردستي بر آتش داشتهاند يا دارنـد،
شايد زياد آسان نباشد.
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خوب است همينجا يادآوري كنم كه تغيير وضع در عراق پـس از جنـ

و سـقوط رژيـم سـابق ،بـراي

جنبش مقاومت ما صرفاً نتايج بد ـ و گاه فاجعهبار ـ به همراه نداشت ،حامل ارمغانهاي ارزنـده و مثبتـي هـم
بود كه مهمترينشان به گمان من ،برقراري آزاديهاي اجتماعي و امكان ايجاد پيوند بين جنبش مقاومت مـا و
تودة مردم عراق بود .ساكنان اشرف از همان آغاز ،بهرغم تمام مخـاطراتي كـه تهديدشـان مـيكـرد و اشـارة
گذرايي به آنها شد ،با موقعشناسي تحسينبرانگيزي از اين امكان نهايت استفاده را كردند و پيوند بالقوّهيي را
كه با اليههاي پاييني مردم عراق داشتند ،به سرعت بالفعل و محكم كردند .در رژيم سابق چنـين امكـاني را
اصالً نداشتند؛ رابطهشان با جامعهيي كه در آن زندگي ميكردند ،فقط در مجاري رسمي و با مقامهاي دولتي
بود و موضوع آن هم اساساً با مسائل استقراريشان ربط پيدا ميكرد .با مـردم عـادي فقـط در حـدي تمـاس
داشتند كه براي رفع نيازهاي روزمره ـ مثل خريد مواد مصرفي ،مصالح ساختماني ،لوازم فني و  ...ـ الزم بود.
به همسايگانشان هم البته در صـورتي كـه مـورد مراجعـه قـرار مـيگرفتنـد ،كمـك مـيكردنـد (كمكهـاي
بهداشتيدرماني ،آبرساني و  )...امّا رفت و آمد يا بح و گفتگويي در ميانشان نبود .اشرف يك قلعة نظـامي
منزوي بود در بيابانهاي استان ديالي .برقراري آزاديهاي اجتماعي به اين انزوا خاتمه داد .رفت و آمد مردم به
شهر اشرف ،چه براي گردش در شهر و آشنايي نزديك با ساكنان آن ،چه براي دادن يا گرفتن كمـك و چـه
براي بح و گفتگوي سياسي شروع شد ،در حالي كه ايادي رژيم آخوندي در دولتهاي محلي ،براي قطع اين
پيوند ـ و اگر ممكن ميشد بيرون راندن مجاهدين از خاي عراق ـ تالش ميكردند و ”نيروهاي ائتالف“ هـم
هنوز از ”رايحة خوش خدمت“ به آخوندها احساس سرمستي ميكردند .وضـعي بـهغايـت پيچيـده ،بـهكلّـي
متناقض و فوقالعاده مضحك بهوجود آمده بودگ
ـ هياٌتهاي اعزامي از طرف دستگاههاي اطالعاتي و امنيتي آمريكا ،پس از بازجويي از تـكتـك سـاكنان
اشرف ،كه بيشتر از يكسال بهطول انجاميد ،به اين نتيجة مشتري رسيدند كه هيچيك از آنها را نميتوان به
عمل تروريستي متّهم كرد .با اينهمه مقامات دولت آمريكا به هر مناسبت ـ و گاه بيهيچ مناسـبت ـ تكـرار
ميكردند كه نام سازمان مجاهدين همچنان در ليست تروريستي وزارت خارجهشان قرار دارد.
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 مجاهدين موفق شده بودند موقعيت پناهندگي خودشان در خاي عراق را به تأييد و تصديق مقامهـايييربط بينالمللي برسانند و به اين عنوان تحت حمايت نيروهاي ائتالف ،كه خـاي عـراق را در اشـغال خـود
داشتند ،قرار بگيرند ،در حالي كه نيروهاي مزبور پناهندگان تحت حمايت خود را بهطور رسمي ”تروريسـت“
تلقي ميكردند!
 دولت آخوندنشانِ عراق ،زير فشار رژيم ايران ،براي بيرونراندن مجاهدين از عراق ،يا دسـتكـم قطـعتماسشان با مردم عراق ،مرتّب تقلّا ميكرد ،ولي نه تصميم در بارة اخراج در حوزة صـالحيت آنهـا بـود و نـه
مردم عراق به قطع پيوندي كه با مجاهدين برقرار كرده بودند ،تن ميدادند.

”فعاليت اجتماعي“
محور اصلي زندگي نوين ساكنان اشرف را ،پس از خلع سالح و قطع فعاليتهاي نظامي ،چيـزي تشـكيل
ميدهد كه خود به آن ”فعاليت اجتماعي“ نام دادهاند” .فعاليت اجتماعي“ همان هدف اصلي جنبش مقاومت،
يعني مبارزه با نظام آخوندي را دنبال ميكند .منتها به شيوهيي ديگر.
امروز بر هيچ ناظر بيغرضي ،اگر از هر دو چشم كور نباشد ،پوشيده نيست كه پس از تهـاجم نيروهـاي
ائتالف و سقوط حكومت سابق ،بيشترين استفاده از وضع جديد عراق را رژيم حاكم بر ايران برد كه از ديرگاه
عراق را ،به علت كثرت جمعيت شيعيمذهبش” ،عمق استراتژيك“ خود حساب ميكرد و در پي فرصت براي
بلعيدن آن بود .اين فرصت درست زماني پيش آمد كه نيروهاي ائتالف به رهبري آمريكا ،عراق را بـه اشـغال
خود درآوردند تا آن را به مركز پخش و نشر دموكراسي در سراسر ”خاورميانه بزرگ“ (با عرض و طـولي كـه
آمريكاييها برايش در نظر گرفته بودند) مبدّل سازند .و ...براي رسيدن به اين هدف ،راهي بهتـر از سـازش بـا
رژيم آخوندها پيدا نكردند! از آن پس بود كه رژيم آخوندها تصميم ميگرفـت و تصـميماتش را بـا وسـاطت
مزدورانش ،به دست نيروهاي اشـغالگر در عـراق بـهاجـرا مـيگذاشـت! بـدين ترتيـب مجاهـدين ،حتـي در
پناهگاهشان در خاي عراق ،خود را با هيوالي حكومت آخوندي رودررو ميديدند .پس بجن
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تا بجنگيم!

ساكنان اشرف ”فعاليت اجتماعي“ خود را به همين عنوان توجيه ميك نند .بـه نظـر مـن آّنهـا بـا ايـن تكيـة
انحصاري بر محور اصلي ،ابعاد نويني را كه در اين فعاليت اجتماعي وجود دارد در سايه قرار ميدهند .فرصت
تبادل نظر در اين باره با دوستان ساكن اشرف پيش نيامد و به گمانم در وضـع كنـوني فوريـت خاصـي هـم
ندارد،
آن چه عجالتاً فوريت دارد ،آن است كه تعريفي از اين ”فعاليت اجتماعي“ ارائه كنم .ساده ترين تعريفي كـه
به يهنم مي رسد اين استگ برانگيختن مردم عراق به خنثيكردن خوابي كه رژيم آخوندي بـراي كشورشـان
ديده است.
براي اين كه بتواني در يك جامعه سنتي پايبند به ارزشهاي سنتي چنين نظري را ،كه ابر و بـاد و مـه و
خورشيد و فلك خالف آن را هر روز تبليغ ميكنند ،به پيش ببري ،اوّل بايد خودت ـ جدا از حرفـت ـ مـورد
اعتماد مردم باشي تا حاضر شوند حرفت را گوش كنند؛ و بعد آنقدر تسلط بر موضوع و نفـوي كـالم داشـته
باشي تا بتواني قانعشان كني .مجاهدين در اين زمينهها هيچ نوع كم و كسري ندارند.
اعتماد حاصل تجربة طوالني است ،و ساكنان اشرف نزديك به سي سـال اسـت كـه در سـرزمين عـراق
زندگي ميكنند .درست است كه تا كنون با محيط اطرافشان روابط گستردهيي نداشتند ،امّا خـواه و نـاخـواه
زير نظارت مستمر مردم قرار گرفته بودند .نحوة رفتارشان با همسايگان و اهل محل ،نحوة رفتارشان در ميان
خودشان ،ارزشهاي حاكم بر جمعشان و درجة وفاداري افراد به اين ارزشها ،ميزان تطابق حرف و عملشـان ،و
بهطور خالصه همة زندگي روزمرهشان طي اين سه دهه در معرض ديد و قضاوت مردم بود .اعتمـاد ،حاصـل
اين مشاهدة طوالني و اين قضاوت است .بيجهت نبود كه به محض تغيير وضع سياسي ،نخستين ،سريعترين
و عميقترين پيوندها بين مجاهدين و همسايگانشان بهوجود آمد .و بيجهت نيست كه امروز هم امنيت شـهر
خلعسالح شدة اشرف را همين پيوند عميق و صادقانة ساكنان شهر با همسايگان عراقيشان حفـظ مـيكنـد.
اين وضع را ميتوان با اندكي تسامح ،مشابه وضعي دانست كـه پـس از حملـة پلـيس فرانسـه در  17ژوئـن
 2003به مقر شوراي ملي مقاومت در شهري اُورسورواز بهوجود آمدگ وقتي پليس ريخت و زد و شكسـت و
برد و در آخر درِ ورودي مقرّ شورا را بست و مُهر و موم كرد ،آنوقت همسايهها بودند كه بيـرون آمدنـد و درِ
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خانههايشان را به روي پناهندگان گشودند .امسال يكـي از اهـالي ،در مصـاحبهيـي بـهمناسـبت سـالگرد آن
حوادث ،ميگفت آنها بيست سال در كنار ما زندگي ميكردند ،مزاحمتي براي ما نداشتند ،ولي رابطهيي هـم
بينمان وجود نداشت .پس از حملة پليس بود كه آنهـا را كشـف كـرديم ،بـا ماجرايشـان آشـنا شـديم و بـه
مظلوميتشان پيبرديم .حاال آنها را جزء خودمان و خودمان را جزء آنها ميدانيم.
سؤالگ اگر اين همدردي و همبستگي عاطفي و انساني با رهروان مقاومت از جانب همسايگان احسـاس و
ابراز نميشد و موج اعتراضي را كه بهدنبال آورد ،برنميانگيخت ،آيا باز ماجرا به همين صورتي پيشميرفـت
كه تا كنون پيش رفته است؟
قصد اوليه ،سربريدن و دفن مقاومت ،اگر نه با تاٌييد دستكم با سكوتي كـه عالمـت رضاسـت از جانـب
همسايگان ،بود؛ حاال ،براي يك پروندهسازي پيشپاافتادة پليسي ،از هر بابت كمآورده و به بنبست رسيدهاند.
بايد افزود كه اگر در اُور ،پناهندگان ايراني با ساكنان محل نه به فرهن

مشـتركي تعلـق داشـتند و نـه

تضاد حاد آنها با حكومتشان مساٌلة سياسي همسايگانشان بود و همين امر ايجاد فاصله بـين آنهـا را تسـهيل
ميكرد ،در عراق وضع بهكلي متفاوت بودگ ساكنان اشرف با همسـايگان خـود نـه تنهـا مشـتركات فرهنگـي
بسياري داشتند ،بلكه مساٌلة سياسي ساكنان اشرف حاال مساٌلة سياسي مردم عراق هم شده بود.
تفهيم اين واقعيت را به مردمي كه تازه با دنياي پرپيچ و خم سياست آشنا ميشدند ،ساكنان اشـرف بـا
ارائة يك مفهوم تازه آغاز كردند گ مفهوم اشغالگر پنهان.
ميتوان گفت كه امروزه تقريباً همة جامعه عراق مصداق بارز اين مفهوم را  ،كـه همـان رژيـم آخونـدي
است ،به خوبي ميشناسند .امّا در آغاز شكلگيري وضع جديد ،وقتي از يك سو نيروي اشغالگرِ آشـكار تمـام
كوشش خود را براي ريشهكنكردن تشكيالت مملكتي بجامانده از رژيم سابق بهكار ميبُرد ـ و ايادي رژيـم
آخوندي هم به پيگيري اين راه تشويقش ميكردند ـ جلبكردن توجه مردم به مفهوم ”اشغالگر پنهـان“ بـه
هيچوجه كار آساني نبود.
دو عامل ،امّا ،به سرعت راهگشاي موفقيت ساكنان اشرف در اين تالش سخت شدند.
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عامل اول كارزار افشاگرانة عظيمي بود كه توسط مقاومت ايران در داخل و خارج عـراق بـه راه افتـاد و
طي آن نفوي وسيع و عميق حكومت آخوندي در تار و پود جامعة عراق در معرض ديد همگان قرار داده شدگ
از معرفي يكايك مزدوران شناخته شدة وزارت اطالعات با مشخصات كامل و محل خدمتشان در دستگاههاي
دولتي عراق تا شبكههاي نفويي رژيم آخوندي در بخش خصوصـي؛ از گروههـاي فشـار مطبوعـاتي و راديـو
تلويزيوني تا شبكههاي واردكننده و توزيعكننـدة سـالح در ميـان گروههـاي گونـاگون متخاصـم در عرصـة
سياسي؛ از باندهاي گروگانگير و آدمربا در لباس پليس رسـمي ،تـا اوبـاش آتـشافـروز ،غـارتگر ،تيـغكـش،
اسيدپاش و تجاوزگر در لباس ”مشروعه»“طلبي؛ از شكنجهگاههاي پنهان وزارت اطالعات آخوندها در خـاي
عراق تا تروريستها ،آدمكشان و بمبگذاران كنار جادهيي وابسته به نيروي قدس ،و ...
عامل دوم رفتار خود رژيم آخوندها و مزدورانش در خاي عراق بود كه بهطور روزمره بر صـحّت و دقـت
افشاگريهاي مقاومت مُهر تاٌييد ميزد .نظام آخوندي كه از يك سو با آمريكا در صحنة جهاني (بهويژه بر سـر
پروندة هستهيي) درگيري داشـت و از سـوي ديگـر ”شـيطان بـزرگ“ را نيازمنـد كمـك خـود بـراي سـر و
ساماندادن اوضاع عراق احساس ميكرد ،ناچار بود گستردگي نفويش در جامعة عراق و توانمندي بينظيرش
در خرابكاري و ايجاد مشكل براي نيروهاي ائتالف را بهطور روزمره به نمايش بگـذارد تـا حريـف را وادار بـه
شناسايي خود بهعنوان (الاقل) قدرت فايق منطقه كند .بدين ترتيب ”اشغالگر پنهـان“ هـر روز و هـر لحظـه
نيروي اشغالگرِ آشكار را به چالش ميكشيد و به همين مناسبت خود را از حالت «پنهاني» خارج ميكرد .كار
به جايي رسيد كه آمريكاييها هم ،كه در نظر اهل سياست ،نمونه بارز هوشـمندي ،سـرعت انتقـال يهنـي و
دري موقعيت از همان نگاه اول شناخته نميشوند ،پس از ترديدهاي بسيار اقرار كردند كه سالحهايي كه به
دست ستيزهگران درخاي عراق ميرسند ،از ايران ميآيند .منتها ،البد بـراي حفـظ شهرتشـان ،گهگـاه قيـد
ميكردند كه هنوز بهدرستي نميدانند كه آيا رأس حكومت آخوندي هم ازاين امر آگاه است يا نه!
امّا براي نيروهاي ملي و مترقي جامعة عراق ،كه هر روز شاهد وحشيگيريهاي مزدوران واليت فقيه براي
ايجاد رعب در كشورشان بودند ،اهميت خطر ”اشغالگر پنهان“ و اولويت داشتن مبارزة همهجانبه با اين خطر،
خيلي زود آشكار شد و به شكل تظاهرات مردمي براي بيرونراندنِ حكومت آخوندي از عراق درآمد.
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ساكنان اشـرف كـه ميـراثدار يـك مقاومـت سـي سـاله در برابـر اسـتبداد دينـيانـد ،البتـه تنهـا بـه
خاطرنشانكردن خطر ”اشغالگر پنهان“ و اولويت مبارزه با آن اكتفا نكردند ،بلكه راه اين مبارزه را هـم نشـان
دادندگ
استفادة حداكثر و با تمام قـوا از آزاديهـاي موجـود بـراي حضـور پيگيـر در ميـدان مبـارزة سياسـي و
اجتماعي.
اشرفيها كه ,در كسوت ارتش آزاديبخش ,تخصّصشان مبارزة مسـلحانه اسـت ،نيروهـاي ملـي و مترقـي
عراقي را درست هنگامي از تري ميدان مبارزة سياسي و وسوسة اولويت دادن به مبارزة مسلحانه با اشـغالگرِ
آشكار پرهيز ميدادند كه پارهيي سنّيمذهبان مخالف حكومت آخوندنشان ،تـري ميـدان سياسـي و تحـريم
انتخابات را توصيه ميكردند و پارهيي گرايشهاي بنيادگرا ،به دنبال القاعده ،به مبارزة مسـلحانه بـا نيروهـاي
ائتالف دامن ميزدند.
اشرفيها با اتّكا به تجربه سي سالهشان در رويارويي با رژيم واليتفقيه ميگفتند نظام استبداد دينـي در
هواي آزاد نميتواند زندگي كند ،آزادي برايش سمّ كشنده است .به همين دليل بايد در فضاي آزاد و علني به
چالشش كشيد و به شكستش كشاند .از اين رو بايد از تمامي قطرات آزاديهاي موجود استفاده كرد و ميـدان
سياست را هيچگاه براي تركتازي اين سپاه جهل و اسارت خالي نگذاشت.
نيروهاي ملي و مترقي عراق ,كه هم به اشرفيان اعتماد داشتند و هم به خبرگـي و صـالحيت آنـان در
شناخت نظام واليت فقيه و حيلهگريها و شيّاديهايش اعتراف داشتند و عالوه بر اينها ,خود نيز شاهد انتخابات
مالخورشدة كشورشان بودند ،در پذيرش استدالل و توصية اشـرفيان درنـ

نكردنـد و بـدين ترتيـب سـطح

مبارزة مشتري با دشمن مشتري را ارتقا بخشيدند.
در شهر اشرف ،گردهماييهاي بزرگ و كوچك بسياري براي پيشبرد اين مبارزه تشكيل ميشـوند كـه از
انواع مختلفندگ جلساتي كه شركتكنندگانش نمايندگان گروههاي سياسي عراقي هستند ،براي بح و تبادل
نظر ـ و ا حياناً تصميمگيري ـ دربارة مسائل خودشان (تداري انتخابات ,تهيه ليست و )...در اين نوع جلسات
مجاهدين هم حضور دارند ،نقش ثابتشان در تمامي آنها ،مهمانداري است؛ گاه مورد مشاوره قرار ميگيرنـد و
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گاه نقش كاتاليزور را هم بازي ميكنند؛ جلسات مشتري اشرفيها با انواع سازمانهاي عراقـي؛ جلسـات عـام و
همگاني (معموالً تواٌم با اجراي مراسم)؛ جلسات خاص سازمانهاي متعدد زنان عراقي ,جوانان ،شيوخ عشاير و
....
من در مدت اقامت كوتاهم در شهر اشرف ،در بسياري از اين گردهماييها حضور يافتم تا هـم از نزديـك
بتوانم نحوه و درجة اين همكاريهاي سياسي را مشاهده و ارزيابي كنم و هم با نمايندگان سازمانهاي شـركت
كننده بيشتر آشنا شوم .در تمامي اين گردهماييها ,آن چه دوستان عراقي (چه شـيوخ عشـاير ,چـه اعضـاي
پارلمان ,چه سخنگويان سازمانهاي زنان ,چه نمايندگان احزاب و سازمانهاي سياسـي يـا حرفـه يـي ,و )...در
وهلة اول مي خواستند به اطالع ميهمان تازه واردشان ـ و از طريق او به اطالع دوستان ديگرشـان در خـارج
عراق ـ برسانند اين بود كه دري كنوني خود از وضع پريشان عراق را تا چه حـد بـه روشـنگريهاي پـرارزش
ساكنان اشرف ,بويژه در زمينة اولويت مبارزه با ”اشغالگر پنهان“ ,بدهكارند و از اين بابت وجود شهر اشرف در
خاي عراق را نعمتي بزرگ براي خود تلقي مي كنند .اين پيوند نزديك البته اساس محكم و قابل اتّكـايي را
براي تداوم يك همكاري سياسي صادقانه بين ساكنان اشرف و دوستان عراقيشان به وجود آورده است .با اين
همه هر ناظر تازه واردي به روشني استنباط مي كند كه حدّ اين پيوند ,بسا فراتر از خواست رسيدن به يـك
همكاري و هماهنگي كامل سياسي است .در واقع دوستان عراقي براي كمك به ساكنان اشرف بيش از آن از
خود مايه مي گذارند كه در يك همكاري تنگاتن

سياسي ,مرسوم يا قابل انتظار است .گـويي آنهـا زنـدگي

كردن به شيوة ساكنان اشرف را الگو قرارداده اند و ضمن تالش براي هماهن

كردن خود با آن ,مي كوشند

تا براي جبران دست بستگيها و محدوديتهاي اشرفيان ,مثل يك ”اشرفي“ عمل كنند .شك نمـي تـوان كـرد
كه اين همبستگي عميق عاطفي ـ عقالني بيشتر رن

و بوي آرماني دارد تا سياسي ,يا اگر سياسي است ,به

سياستي سواي كَلبي مسلكي رايج در دنياي سياست امروزي نظر دارد.
اين همبستگي عميق چند وجهي گاه بهوجود آورندة اثرات شـگفتانگيـزي مـيشـود .يكـي از دوسـتان
اشرفي به من ميگـفتگ مرد عشيرهيي عراقي وقتي بهرغم همة مشكالت موجود ،حاضـر مـيشـود بـه شـهر
اشرف بيايد ،بايد خيلي از مسائل يه ني را براي خود حل كـرده باشـد .وقتـي همـين مـرد حاضـر مـيشـود
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همسرش را به همراه بياورد ،بايد يك انقالب فكري را از سرگذرانده باشد .وقتي حاضر ميشود بـا همسـرش
بيايد و هردو در يك جلسه شركت كنند ،بايد دوبار انقالب كرده باشد .امّا وقتي حاضر ميشود بـا همسـرش
در جلسه حاضر شود و در جلسه همسرش سخنراني كند و او گوش بدهد ،بايد تمام سنّت صدهاساله را زيـر
پا گذاشته باشد! او مي گفت مرد عشيرهيي اگر تا اينجا پيشآمده ،ميتوان مطمئن بود كـه آمـادگي دارد از
اين پيشتر هم برود.
ترويج مفاهيم ،توضيح اوضاع ،تبليغ راههاي درسـت مقابلـه بـا دشـمن و  ...معمـوالً از طريـق همكـاري
اشرفيها با احزاب و سازمانهاي سياسي ،روزنامهنگاران با شـهامت و مترقـي ,و بـهويـژه مشـاركت سـازمانهاي
نوبنياد ولي سرشار از اميد و لبريز از انرژي زنان پيش برده مي شود .مقابله با دسيسه ها و توطئـه هـاي رژيـم
آخوندي هم بخش بزرگي از فعاليت اجتماعي را به خود اختصاص ميدهد ،و از آنجـا كـه توطئـهچينـيهـا
گوناگونند ،مقابله با آنها هم طيف گستردهيي از فعاليتها را دربرميگيرد.
از گرفتاريهاي روزمره يي كه رژيم و مزدورانش در عراق براي مجاهدين محصور در اشرف ايجاد ميكنند،
يكي هم اين است كه افراد ايراني يا عراقي را ترغيب ميكنند كه با نسبتدادن اتهامات دروغ بـه مجاهـدين
(شكنجهدادن ،زندانيكردن ،ضرب و جرح اعضاي ناراضي و ساير اقـالم موجـود در كاتـالوگ اتهامـات وزارت
اطالعات آخوندها) نزد دادگاههاي عراقي شكايت كنند .اين پروندهسازي انبوه ،امّا ،تاكنون حاصل چشمگيري
براي رژيم بهبار نياورده است .زيرا هرچند مجاهدين خود حق خروج از شهر اشرف را ندارند ،در عوض وكالي
مدافعشان ،كه در جامعة حقوقدانان عراقي بسيارند ،كار آنها را انجام ميدهند.
در يكي از جلساتي كه اين حقوقدانان در شهر اشرف داشتند و من هم در آن حاضر بودم ،يكـي از آنهـا
براي من توضيح داد كه بخش بزرگي از كار روزمره آنان مقابله با همين شكايات بيپايه و اساس ميشـود .او
مي گفت كه ما عجالتاً وقت خودمان را با درنظرگرفتن آنها تنظيم ميكنيم .ايـن وكـال از شـهرهاي مختلـف
سراسر عراقاند و بدينترتيب پروندهسازيهاي ايادي رژيم را در هر جا ميتوانند خنثي كنند.
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يكي ديگر از رستههايي كه به ساكنان اشرف كمكهاي گرانبهايي ميكنند ،پزشكان و جرّاحـانانـد .ايـن
كمك براي جمعيتي كه دسترسي به بيمارستانهاي بيرون ندارند ،بديهي است كه گاه اهميت ”حياتي“ پيـدا
ميكند.
من در روزي كه به بازديد بيمارستان اشرف رفته بودم ،چهار جرّاح عراقي را در آنجا مشـغول بـه كـار
ديدم .آن روز هنگام ناهار من با آنها بودم و يكي از ايشان ،كه فارسي را به خوبي حرف مي زد ،برايم توضـيح
داد كه همة پزشكان و جرّاحاني كه با اشرف همكاري دارند ،متعلق به شهرهاي مختلـف انـد و در آن شـهرها
مطبّ دارند يا در بيمارستان شهر كار مي كنند .منتها برآوردن نيازهاي اشـرف را در اولويـت قـرار دادهانـد و
بهطور معمول يك يا در صورت لزوم دو روز در هر هفته يا هر دو هفته (بسته به نياز زمان) را براي آمدن به
اشرف و انجام كارهايي كه قبالً برنامهريزي شدهاند ,صرف ميكنند و بعد ،اگر حادثهيـي پـيش نيايـد (جـاده
اشرف بسيار حادثهخيز است!) آخر روز به سر كارهايشان برمي گردند .اگرهم كارشان تا شب به درازا كشـيد،
شب را در اشرف مي مانند و صبح زود روز بعد حركت مي كنند .من در اين پزشكان ،هم چنان كه در آن وكال
و حقوقدانان ،همان فداكاري صادقانهيي را براي مصونداشتن ساكنان اشرف از انواع مشكلتراشـيهـايي كـه
برايشان ميشود ،يافتم كه در خود اشرفيان سراغ داشتم.
يكي از اساسيترين ”فعاليتهاي اجتماعي“ را ،كه به تأمين امنيت شهر مربوط ميشود ،مدافعان گمنام و
بينام و نشاني انجام ميدهند كه ”همسايگان اشرف“ خوانده ميشـوند .طبعـاً مسـائل امنيتـي ،اطالعـاتي را
نميتوان مانند هر مسأله ديگري روي ميز ريخت و دربارهشان به بح پرداخت .اطالعاتي را هم كـه مـن در
اين زمينه توانستم كسب كنم ،در چند جمله مي توان خالصه كردگ در تأمين امنيت شهر اشرف از بيرون ،دو
حلقة حفاظتي ـ اطالعاتي از همسايگان دور و نزديك اشرف مشاركت دارند .ايـن دو حلقـه از اهـالي محـل،
بهطور مداوم ورود و خروج افراد مشكوي به محل اقامتشان را رديابي و به مركزشان (در داخل شهر) گزارش
مي دهند و طبق رهنمودهاي دريافتي عمل مي كنند ..مراقبت تا آنجا كه امكـان دارد ،دقيـق و همـهجانبـه
است .اشرفيها براي اثبات اثربخشي اين سيستم حفاظتي فقط يك دليل مي آورند .مي گويند در تمام دورانـي
كه عمليات تروريستي و شليك موشك و خمپاره در سراسر عراق ـ به ويژه در اسـتان ديـالي كـه در اختيـار
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نيروهاي القاعده بود ـ رواج داشت ،اشرف تنها فضايي بود كه حتي يك موشك به سويش شليك نشـد ـ و از
جمله به همين دليل بود كه نيروهاي مترقي عراقي هم نخستين گردهماييهايشـان را در ايـن شـهر برگـزار
ميكردند...

مؤخّره
1ـ ديدار من از شهر اشرف در نيمة دوم ماه مه امسال ( )2008صورت گرفـت .در آن وقـت نـه هنـوز
دادگاه استيناف انگلستان راٌي به ابطال تصميم دولت مبني بر قـراردادن نـام سـازمان مجاهـدين در ليسـت
سازمانهاي تروريستي داده بود ،نه گردهمايي بزرگ و باشكوه ويلپنت برگـزار شـده بـود ،نـه سـه ميليـون از
شيعيان جنوب عراق بيانيهشان را در حمايت از مجاهدين و بيزاري از رژيم حاكم بر ايران صادر كرده بودنـد،
نه پشتيباني اكثريت پارلمانترهاي فرانسه از مقاومت ايران اعالم شده بود و نه سفر خانم رجوي بـه ايتاليـا و
رهاوردهاي بزرگش تحقق يافته بود .همة اين حوادث «اروپايي» را من در ارتباط با مبارزهيي ميدانم كـه در
شهر اشرف ،در شرايط بسيار سخت بعد از جن  ،به پيش برده ميشود.
2ـ با اين همه بين حمايتي كه نيروهاي مترقي و مردمي عراق از اشرفيها ميكنند و پشتيباني بخشي از
سياستمداران اروپايي (و آمريكايي) از مجاهدين ،به نظر من تفاوتي وجود دارد كه هر چند ممكـن اسـت در
عمل بيتأثير يا كماثر باشد (يا حتي قابل مشاهده نباشد) ،ولي نديدهاش نميتوان گرفتگ تحليل مجاهدين از
نظام واليت فقيه و خوابي كه اين رژيم براي كشور عراق ديده است ،و نيز تجربة سيسالة آنها در مبـارزه بـا
اين نظام ،بهواقع از سوي نيروهاي ترقيخواه عراقي ـ و در نتيجه تودة هوادارنشان ـ پذيرفتـه و جـذب شـده
است و هر چه زمان ميگذرد مانورهاي رژيم (و عواملش) براي مرعوب كردن و به حاشيهراندن آنها بياثرتر و
آگاهي مردم عادي نسبت به خطر استبداد ديني كه باالي سرشان پرپر ميزند ،بيشتر ميشود.
ميتوان گفت كه نيروهاي سياسي پيشرو عراق با پشتيباني بيدريغ خود از اشرفيها ،در واقع به حقانيت
جنبش مقاومت در برابر رژيم گواهي ميدهند ،در حالي كه در اروپا ،از آنجا كه در عالم سياست ”حقانيـت“
حركتها با تعادل قواي موجود سنجيده ميشود ،پشتيباني سياستمداران از مقاومت ،بيشتر به مظلوميت ايـن
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جنبش تكيه داردگ از پايمالشدن حقوق جنبش توسط دولتهـا انتقـاد مـيكننـد ،بـه قـراردادنش در ليسـت
سازمانهاي تروريستي ،بدون رعايت شيوة عادالنة رسيدگي به اين اتّهام اعتراض مـيكننـد و خواهـان خـارج
كردنش از اين ليست ميشوند و ...
گفتن ندارد كه در ميان همين سياستمداران اروپايي پشتيبان مقاومت ،رجال ارجمندي هم هستند كـه
همواره با تمام وجود از مقاومت و حقّانيتش دفاع كردهاند و ميكننـد ،مـن آنهـا را جـزء مقاومـت خودمـان
ميشمارم يا ،به بيان درستتر ،خودمان و آنها را جزء جنبش بالقوة مقاومتي ميدانم كه مرزهـاي كشـوري،
ديني ،قومي ،زباني و  ...را پشت سر ميگذارد.
در حال حاضر كه رژيم ايران هم بهطور مستقيم و هم توسط عوامل و كارگزارانش به دولت عـراق فشـار
ميآورد كه رزمندگان مقاومت را از آن كشور اخراج يا ،حداقل ،در همان شـهر اشـرف زنـداني كنـد و خـود
زندانبانشان شود ،اين دوگونگي حمايتها از مجاهدين به عنوان حمايتهاي مكمّل ،امتياز بزرگي براي جنـبش
مقاومت شمرده ميشود و امكانات زيادي براي مانور در اختيار اين جنبش ميگذارد .جا دارد از ايـن امتيـاز
بيشترين بهره را گرفت.
3ـ بيست و دو سال پيش ،وقتي براي بار اوّل به پايگاههاي مجاهدين در خاي عراق رفـتم ,كـه آنزمـان
بيشترشان در منطقة كردستان قرار داشتند ،مجموعة مشاهداتم را در بازگشت در ضميمة ”ماهنامه شورا“ بـا
عنوان ”گزارشي از پشت جبهه“ منتشر كردم .در آن گزارش خواننده ميتوانست با انواع پايگاههاي مقاومـت،
نقشي كه به عهده دارند ،مسائلي كه با آنها درگيرند ،رزمندگاني كه در اين پايگاهها مستقرند و اسامي واقعي
و مستعارشان و احياناً شمّهيي از خصوصيات شخصي هر كدام آشنا شود .همچنين سعي كرده بودم از طريق
جمعآوري شهادتهايي كه قربانيان شكنجه در زندانها يا مبارزان مخفيشده در پناهگاهها در اختيارم گذاشته
بودند ،طرحي كم و بيش دقيق از آن دوران سياه و خونين وحشت براي خواننده ترسيم كنم .و نيز ،از آنجا
كه خودم هم بار اوّل بود كه با اين رزمندگان روبهرو ميشدم و در هـر برخـورد و مالقـات ،پـس از سـالم و
احوالپرسي ،خود به خود ميدان به پرسش و پاسخهاي متقابل سپرده ميشد ،كوشـيده بـودم محتـواي ايـن
گفتگوها و موضوعهاي مورد بح را تا آنجا كه در يهن يا يادداشتهايم ضبط كرده بودم ،به اطالع خواننـده
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برسانم .خالصه خواسته بودم عناصري از آناتومي يك مقاومت آزاد در حركت ولـي غريبـه در محـيط را ،آن
طور كه ديدهام ،ترسيم كنم.
اين بار هم باز به پايگاه مقاومت در عراق رفته بودم ،كه ديگر نه پشت جبهه بلكه قلب جنبش پايداري در
برابر نظامي است كه آن سرزمين را سهم شرعي ولي فقيه حساب ميكند ،تا زندگي و فعاليـت جديـد شـهر
اشرف بعد از جن

را از نزديك ببينم .حاصلش همين گزارش مختصري شـده اسـت كـه مـيبينيـد ،و اگـر

بخواهم با همان اصطالحاتي تعريفش كنم كه در مـورد گـزارش اول بـه كـار بـردم ،مـيگـويمگ عناصـري از
فيزيولوژي يك مقاومت محصور ولي كامالً جاافتاده و فعال در محيط آشنا .شايد به همينعلت هم معكـوس
گزارش قبلي شده استگ هم طول و تفصيل ندارد و به صورت متراكم و آبگرفته درآمده و هم در آن اساسـاً
به فعاليتهاي تازه توجه شده نه به دستاندركارانش .البته از ساكنان اشرف ،دوستان اشـرفي ،اشـرفيان و ...
هم حرف زدهام ،ولي از كسي نام نبردهام بدون كه تعمّدي در كار باشد .البد فكـر مـيكـردم واژة «اشـرفي»
خودش هم اسم است ،هم صفت ،هم ورقة هويت و هم گواهينامة مبارزة بيامان و پايداري بيكران.
همچنين هيچ بح

و جدل جدي و عميقي با هيچ يك از آنها نداشتهام ،در حالي كـه موضـوع بحـ و

جدل در بينمان كم نيست؛ شايد به اين علت كه در زمان كوتاه اقامتم ،حركت و عملشان مشغلة يهنيم بود
نه حرفهايشان ـ كه خيلي هم از آنها بياطالع نيستم .نميدانستم آيا ميتوانم قانعشان كنم كـه بـراي رژيـم
آخوندها ،اين مجاهدين خلعسالحشده خيلي خطرنايتر از آن مجاهدين مسلّح هستند يا نـه .در عـوض بـه
حرفها و اظهار نظرهاي عراقيان با ولع گوش دادم و اطمينان يافتم كه در قضاوتم اشتباه نميكنم.
با دوستان اشرفيم اگر بح

و جدل نكردم ،در مورد شرايط زندگي و فعاليت بعد از جن

و رابطهشان با

محيط جديد سؤالپيچشان كردم و آنان سرفرصت و با حوصلة تمام از سير تا پيـاز مـاجرا را بـرايم تعريـف
همه آنها از صدر تا ييل ،يا از كران تا كران (بسته به اين كه آنها را بـه حالـت «عمـودي»
كردند .سپاسگزار ٴ
ببيني يا «افقي») هستم .سپتامبر .»2008
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ديدار دكتر هزارخاني از شهر اشرف در اواخر ارديبهشت سال (1387نيمه دوم مـاه مـه )2008صـورت
گرفت و كتاب «گزارشي از شهر اشرف» در سپتامبر 2008نوشته شد و در زمستان  78به چا رسيد.
چا كتاب همزمان شد با واگذاري مسئوليت «حفاظت» اشرف به نيروهاي مالكي و آغاز دوران سـركوب
و محاصره همه جانبه شهر اشرف؛ آغاز رويارويي سـخت و جانگـداز و پايـداري و اسـتواري شـگفت و وصـف
ناپذيري كه به حق گوهر بي بديل اشرفيهاي پاكباز را ,به روشني ,در برابر نگاه مردم ايـران و سراسـر جهـان
قرارداد.

دولت عراق بازيچه «سپاه بدر»!

خميني براي دست اندازي در عراق «سپاه بدر» را به وجود آورد .بـه گـزارش خبرگـزاري مهـر ,محسـن
رضايي ,فرمانده پيشين سپاه پاسداران ,در روز 25مهر , 87طـي سـخناني در اهـواز اعتـراف كـرد كـه شـبه
نظاميان موسوم به «سپاه بدر» ,بخشي از سپاه پاسداران است كه توسط پاسدار دقايقي به وجود آمد .وي بـا
اشاره به حضور اسماعيل دقايقي در هنرستان شركت ملي نفت ايران در اهواز گفتگ «آن شهيد از هنرجويان
باسواد و درسخوان هنرستان بودند و  ...بعد از پيروزي انقالب در سپاه توانستند لشكر بدر را درست كنند كه
امروز اكثر اعضاي آن لشكر ,عراق را اداره ميكنند».
پيش از اين ,نشريه «صبح صادق» ,ارگان سپاه پاسداران ,در شماره  ,287به تاريخ 2بهمـن  ,1385بـه
نقل از پاسدار رحيم صفوي ,فرمانده سپاه پاسداران ,نوشته بود كهگ «بنيانگذاري و تشكيل تي بدر كه بعـداً
به لشكر و سپاه بدر تبديل شد ,توسط اسماعيل دقايقي صورت گرفت» كه در جن

ايران و عراق كشته شد.

در همين شماره ارگان سپاه ,به نقل از محسن رضايي آمده بودگ «اسماعيل دقـايقي ,ابتـدا گردانهـاي شـهيد
صدر ,سپس تي بدر را تشكيل داد و روز نهم ماه مباري رمضان پيشنهاد كرد كه نام تي 9 ,بدر باشد».
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به اعتراف فرمانده پيشين سپاه پاسداران « ,امروز [مهر  87ـ دوره نخست وزيري مالكي] اكثـر اعضـاي
آن لشكر (لشكر بدر) عراق را اداره ميكنند» .يعني همانهايي كه پس از بمبارانهاي ويرانگر در عراق و سقوط
رژيم آن كشور ,با حمايت يا الاقل چشم پوشي نيروي ائتالف حاكم بر عراق آن روز ,گله وار وارد اين كشـور
شدند و به تدريج بر تمام اركان سياسي و نظامي و اقتصادي و فرهنگي اين كشور چن

آويختند ,تـا جـايي

كه محسن رضايي اعتراف مي كند كه عراق به دست نيروهاي سپاه بدر اداره ميشود.
كيهان در روز 28آبان  1385نيز در «يادداشت سياسي» نوشتگ «روند حركت اسالم گرايـي منبعـ از
انقالب اسالمي ايران ،شيعيان را به حركت درآورده و در فاصله 2-3سال اخير آنان را به استوانه هاي قـدرت
نزديك كرده است ،مجموعه هاي شيعي مرتبط با ايران در عراق اينك دولت ،اكثريت مجلس ،دستگاه قضايي
و سيستم نظامي  -امنيتي كشور را در دست گرفته اند ...اگر روند موجود ادامه يابـد در كمتـر از يـك دهـه
نهضت بيداري اسالمي كه تكيه گاه آن انقالب اسالمي ايران است قله هاي خاورميانه ـ در حد فاصل مغـرب
اسالمي تا اندونزي ـ را تسخير مي كند .ايران امروز در آستانه ورود به ”موقعيت ممتاز“ منطقه اي است».
بي ترديد چنين دولتي قطعاً در پي برآورده كردن خواست واليت فقيه در جهت اخـراج ,جابـه جـايي يـا
سركوب وحشيانه و ازميان بردن مجاهدان پاكباز و پايدار شهر اشرف خواهدبود.

توافق دو جانبه

از آغاز سال ( 2009ديماه  ,)1387كه مسئوليت «حفاظت» اشرف به دولت عراق واگذار شد ,گرداني
كه مجري دستورات «كميته سركوب اشرف» در نخست وزيري عراق بود ,اين مسئوليت را به عهـده گرفـت.
در تمام سال  2009اين گردان به ظاهر مسـئوليت «حفاظـت» اشـرف و در اصـل سـركوب و جابـه جـايي
اجباري مجاهدان شهر اشـرف را در دسـتور كـار خـود داشـت .همـين گـردان سـركوبگر بـود كـه جنايـت
6و7مرداد 88را پديد آورد.
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چندماه پيش از اين فاجعه ,منوچهر متّكي ,وزير خارجه رژيم در بهمن  1387براي «پيگيـري توافقـات
سفر نوري مالكي به تهران» براي سركوب مجاهدان اشرف به عراق رفت (خبرگزاري ايسنا22 ,بهمن.)87
روز  10اسفند ,87علي خامنه اي در تلويزيون رژيم در ديدارش با جالل طالباني ,رئيس جمهـور عـراق,
«به صورت جدّي ,عملي شدن توافق دو جانبه در خصوص اخراج منافقين» را خواسـتار شـد و تاُكيـد كـردگ
«اين تصميم بايد عملي شود و ما منتظر تحقّق آن هستيم».
ورود ولي فقيه نظام به ميدان رويارويي با مجاهدين نشان مي دهد كه اشرفيهاي بـي سـالح و محاصـره
شده ,حتي در زير تحريم و سركوب همه جانبه و وحشيانه نيز تهديدي جدّي بـراي نظـام زِهواردريـده ولـي
فقيه هستند و وجودشان حتي در زير شديدترين فشارها و آزارها نيز قابل تحمل نيست.
با ورود شخ

خامنه اي به صحنه كارزار با اشرف ,همه دستهايي كه تا كنون براي «اخراج» مجاهدين از

اشرف و بستن آن ,در پشت پرده عمل مي كرد ,عيـان شـد و سرچشـمه واحـد همـه آن تالشـهاي رييالنـه
برمالگرديد.

آقاي مسعود رجوي ,در پيامش خطاب به «مجاهدان شهر شرف» در بهمن  ,88درباره علت ورود آشكار
خامنه اي به عرصه رويارويي با اشرف چنين گفتگ
«حتماً يادتان هست كه تقريباً يك سال پيش در پيام 8اسفند 1387از روي يك گزارش موثّق از داخـل
رژيم كه از تهران آمده بود ,گفته بودمگ ”منوچهر متّكي ,وزير خارجه آخوندها ,بـه مخـاطبين خـود در سـفر
اخيرش به عراق گفته بود“گ ”علت شكست مجلس اعال و بيت شيعي در انتخابات شوراي استانها ,مجاهـدين
خلق بودند .بنابراين ,نبايد به اين گروه فرصت داده شود .در گذشته مجلس اعال بـر همـه شـوراهاي اسـتانها
مسلط بودند ,اآلن بيش از 50درصد را از دست داده اند و ليستهاي الئيك و بعثي افراطي مثل صالح مطلك
و خلف و عالوي و اُسامه نُجيفي كرسيها را باال كشيدند .مجاهدين خلق با جلسات و كنفرانسها و مبالغي كـه
خرج كردند و جمع كردن سنّي ها و بعثي ها و تروريستها و اقدام به آمـوزش آنهـا عليـه شـما و شستشـوي
مغزهاي آنها عليه شما ,آنها را به اين نقطه رساندند و اگر با آنها سازش كنيد ,بيش از اين خواهندكرد“.
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متّكي هم چنين گفته بودگ ”ما وقتي در تهران نتـايج اوليـه انتخابـات را شـنيديم ,وحشـت كـرديم و بـه
كانالهايمان ابالغ كرديم كه بايد اين قرارگاه بسته شود تا در انتخابات پارلمان آينده دچار اين توطئه نشويم...
به نظر ما نقطه ضعف ما در مذاكرات آينده با آمريكا مجاهدين هستند و نقطه قوّت آمريكاييها هم مجاهدين
هستند .بنابراين ,بايد اين برگ برنده را از قبل بسوزانيم .پيش بيني اين است كه در انتخابات پارلماني همين
بار دوباره پيش بيايد و ليستهايي كه غير خدا و مجاهدين خلق كسي از آنها نمي داند ,پيروز بشوند ...اگر بـه
مجاهدين فرصت بدهيد آنها تا آن موقع تاُثير خودشان را خواهندگذاشت لذا بايد از همين حاال اين سـرطان
را از تن عراق ريشه كن كرد .ما به آمريكاييها گفتهايم كه خارج كردن مجاهدين از ليست [تروريستي] براي
ما به معني اعالم جن

آمريكا به ما ميباشد“».

پيش از يورش خونبار

از روز جمعه 23اسفند 13( 1378مارس ,)2009يكي از ساختمانهاي شهر اشرف در عراق ,به محاصره
نيروهاي نظامي عراقي درآمد و از ساكنان آن خواسته شد كه ساختمان را تخليـه كننـد و تحويـل مـاٌموران
حكومتي بدهند و اخطاركردند كـه اگـر ايـن كـار ,بـي درنـ

انجـام نشـود ,آن را بـه زور سـرنيزه تصـرّف

خواهندكرد.
كارگردان اين توطئه جنايتكارانه ,موفّق رُبيعي ,مشاور امنيت ملـي دولـت مـالكي ,از سرسـپردگان رژيـم
واليت فقيه است كه بارها براي «اخراج» مجاهدين از شهر اشرف خط و نشان كشيده و هر بـار نيـز پـس از
سفر به ايران و دستور گرفتن از «ولي فقيه» ,اين نغمه شوم را سر داده بود .موفّق رُبيعـي ,رئـيس كميتـه
سركوب اشرف در نخست وزيري عراق ,براي زمينه سازي براي ضربه زدن به مجاهدان اشرف يا جاكن كردن
آنها ,در روز اول فروردين  88در تلويزيون دولتي عراق ادّعاكرد كه دو تن اشرف را تري كردنـد و «نـزد مـا
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هستند .يكي از آنها مي گويد ما را به صورتي فراري دادند و به من گفتند كه برو خودت را در ارتـش عـراق
بسوزان و بگو كه ارتش عراق مرا سوزاند» .سـپس ضـمن شـكوه از «ماشـين وحشـتناي تبليغـاتي و روابـط
عمومي و ماشين سياسي كه مجاهدين آن را در جهان هدايت ميكنند» افزودگ « 5يا  15يا  20و يا 25نفر
هستند كه روي بقيه كنترل دارند .اكثريت مطلق ساكنان قرارگاه شستشوي مغزي شدهاند و ميخواهنـد بـه
كشورشان بازگردند».
«ولي فقيه» رژيم با اين پندار خام كه شرايط بين المللي و داخلي عراق ,پس از انتقال حفاظت اشرف بـه
نيروهاي «خودي» عراقي ,و افتادن مهار كار به دست سپاه بدر و ديگر همدستان و مزدوران رژيم در عـراق,
كامالً براي كمرشكن كردن پاكبازان شهر اشرف ,آماده است ,خـود وارد ميـدان شـد و از رئـيس جمهـور و
دولت مالكي خواست كه توافقي را كه در پنهان براي نابودكردن مجاهدين شهر اشرف بسته بودند ,بـا تمـام
توان و انرژي به كار بندند و اين بار كاري كنند كارستان.

پايداري ,رمز ماندگاري

پايداري پرشكوه مجاهدين در روزهاي  6و 7و 8مردادماه  ,1388با سر و تن بي سپر و بي هيچ وسـيله
يي براي مقابله يا دفاع از خود ,و تنها ,با دستمايه اراده يي سترگ ,دربرابر تير و تيغ و تبر و هر حربه مرگبار
و كشنده ,برگ نويني در مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران گشود .دالورانه ايستادند .فرقشان شكافت .ساعدها
و گردن و بازوانشان درهم شكست ,اما خم بر ابرو نياوردند .نشان دادند كه شير در اسارت هـم شـير اسـت و
مجاهد بي سالح را در آوار و هجوم حربه هاي مرگبار مي توان كشـت امـا نمـي تـوان بـه تسـليم و كـرنش
واداشت .مي توان به گروگانشان گرفت و به زندان برد و ش كنجه شـان داد امـا محـال اسـت كـه بـه تسـليم
وادارشان كرد .مجاهد گروگان در زير شديدترين شكنجه ها نيز راه برافراشتن پرچم پايـداري را مـي دانـد و
مي تواند با  72روز اعتصاب غذا ـ كه 7روز آن اعتصاب غذاي خشك اسـت ـ و بـا اعتصـاب غـذاي همگـام
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هزاران اشرفي و همدرد و بسيج جهاني مشتاقان آزادي ايران زمين و همه وجدانهاي بيـدار بشـري و حقـوق
بشري ,پوزه دشمن سفّاي را به خاي بمالد.
اين بار نيز پرده پندارها گسست و همه به عيان ديدند كه يالن اشرفي همگي يك «تـن واحـد» بودنـد و
دست و ساعد و بازو و سر و دوش اين «تن واحد» در سبقت گزيدن براي سپر شـدن بـراي درامـان داشـتن
دست و سر و بازوان و تنهاي بي سپر ديگر پيشتاز بودند و آماده براي به جان خريدن درد و داغ و زخم تير
و تبر و چماقهاي مرگبار و آبشار آب جوشي كه با فشاري كشنده بر سـر و رو مـي كوفـت .همـه ايـن تـن و
جانهاي شيفته و بي قرار ,يك «تن واحد» بودند ,با آرماني روشن و روشني گستر و قلبـي كـه بـراي آزادي
مردم ايران زمين از چنگال اهريمنان ضحاي صفت مي تپيد .همه يك «تن واحد» بودند با يك شعار واحـد
حسينيگ هيهات مِنّ الذّله.
سايت وزارت بدنام اطالعات آخوندي («ايران اينترلين ») در روز 19مهرماه  11( 1388اكتبر)2009
زبوني ولي فقيه جنايتكاران را درمقابله با سدّ خاراي «يالن» اشرفي با اين بيان برمالكـردگ «درشـرايطي كـه
تصور مي شد مجاهدين روزهاي آخر حضورشان در عراق را سپري مي كنند و پيوسته از طرف دولـت عـراق
خروچ آنان از خاي اين كشور زمزمه مي شد 36 ،عضو دستگير شـده مجاهـدين آزاد و بـه قرارگـاه اشـرف
بازگردانده مي شوند ...اين تصميم كه قطعاً با اطالع و تاٌييد نخست وزير و مقامات عراقي صورت مي گيـرد
ما را متوجه آرايش جديدي مي كند كه به نفع مجاهدين رقم خورده است ...با اين تصميمِ عـراق كـه قطعـاً
خودش آن را نمي خواست و در اثر اجبار تن به آن داده است ،بيشتر ثابت مي شود كـه مجاهـدين را نمـي
توان با اين تحرّكات از عراق جاكن كرد ...نتيجه گيري اين كهگ مجاهدين تا يـك دوره ديگـر تحـت اثـر هـر
فشاري در عراق باقي مي مانند حتي اگر به لحاظ صوري حاكميت دولت عراق را بپذيرند ...كساني كه تصـور
مي كنند مجاهدين كارشان حداقل در عراق تمام شده است اصالً اينطور نيست»...

توطئه جابه جايي
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يك ماه پس از يورش جنايتكارانه 6و7مرداد ,88منوچهر متّكي ,وزير خارجه رژيم« ,به طور غيرمنتظره»
براي «تقويت روابط دو جانبه» به بغداد رفت و با مقامات عراقي ديدار و گفتگو كرد .يكي از موضوعات مـورد
مذاكره «اصرار طرف عراقي و طرف ايراني بر بستن قرارگاه اشرف» بود (تلويزيون الجزيره7 ,شهريور.)88
كميته سركوب اشرف ,روز 24آير15( 88دسامبر )2009را روز جابه جايي مجاهدان اشـرف (بـه نَقـره
سلمان ,محلي در كويري در نزديكي مرز عربستان) اعالم كرد و به انواع دروغ پردازيها بـراي زمينـه سـازي
يورشي جديد دست يازيد و در اين راه از همراهي بريده مزدوراني مانند مسعود خدابنده برخـوردار بـود .امـا
توطئه  24آير 88ناكام ماند و تير طرّاحانش به سن

خورد.

خبرگزاري فرانسه در روز 24آير 88گزارش داد كهگ «شورشـيان غيرمسـلّح ايرانـى و خـانواده هايشـان،
دستورات پليس عـراق را بـراى تـري كمـ اشـرف كـه دولـت دسـتور بسـتن آن را داده بـود ,رد كردنـد.
پليس در اين كم  ،به گشتزنى پرداخت و با بلندگو به ساكنان آن مهلت تعيين شده توسـط نخسـتوزيـر
نورى مالكى ،براى اين كه آن جا را تري كرده و به مكان ديگرى در جنوب عراق بروند ,يـادآورى نمـود ،امّـا
ساكنان اشرف از تري كم خوددارى كردند.
خبرگزارى نيرون نيوز اردن (26آير )88در يك گزارش ويژه نوشـتگ «تـالش بـراى كوچانـدن سـاكنان
قرارگاه اشرف متعلق به مجاهدين خلق ايران با شكست مواجه شد ...اعضاي مجاهدين خلـق هـيچ ممـانعتى
براى ورود پليس بهعمل نياورند ،بلكه همه دربها و اماكن براى ديدار مقامهاى عراقى و خبرنگاران بـاز بـود...
نيروهاى عراقى در خيابانها و ميدانهاي اصلى اشرف پخش شده بودند .مسئوالن كميتـه [سـركوب اشـرف] و
نيروهاى عراقى در حالي كه خبرنگاران و گزارشگران آنها را همراهى مىكردنـد ,از مقـرّى بـه مقـرّ ديگـر در
داخل اشرف جابه جا مىشدند و با بسيارى از ساكنان آنجا رو در رو صحبت كرده و از آنها مىخواستند كـه
اشرف را تري كنند و در هتلهاى چند ستاره بغداد اقامت گزينند .امّا ,بر خالف انتظارشان و دعوتهاى مكررى
كه انجام مىدادند ,حتى يك نفر از مجاهدن خلق به اين نمايشات پاسخ مثبت نداد و مينىبوسهايى كه براى
انتقال ساكنان اشرف آورده بودند خالى بازگشت».
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«خانواده مجاهدين يا مزدوران ارتجاع؟»

آقاي مسعود رجوي در پيامش زير عنوان «خانواده مجاهدين يا مزدوران ارتجاع؟» در بهمـن  ,1388بـا
اشاره به «سلسله تبهكاريهاي مالكي  ...از طريق واردكردن ماُموران وزارت بـدنام بـه عـراق بـراي دايركـردن
سيري نظام در پشت در اشرف» ,خطاب به «مجاهدان شهر شرف» گفتگ «در حالي كه نتوانسـته اشـرف و
مجاهدانش را با توافق دو جانبه و خائنانه ولي فقيه ارتجاع و نخست وزير عراق از پاي درآورد؛
درحالي كه نتوانسته اشرف و مجاهدانش را با آن جاسوس بي مغز و سيالب لجن پراكني هـايش از پـاي
درآورد؛
در حالي كه نتوانسته اشرف و مجاهدانش را با يك سال محاصره ضد انساني از سوي مزدورانش در عراق
از پاي درآورد؛
درحالي كه نتوانسته اشرف را با شهيدان و مجروحان و گروگانهايش از پاي درآورد؛
در حالي كه نتوانسته با انواع و اقسام تهديدها به جابه جايي از پاي درآورند؛
و در حالي كه خانواده هاي ما را در داخل كشور به خاطر اين كه چند سال پيش براي ديدار فرزندانشان
يكبار به اشرف آمده اند ,مي گيرد و مي زند و به حبسهاي طوالني محكوم مي كند ,بله ,حاال دوباره ,در دور
باطل ,مجدداً به سراغ خانواده هاي وزارت بدنام رفته تا شايد به اين وسيله با اشرف به جن

رواني بپـردازد.

شايد هم از ديد خودش ,بريده يا خائني را شكار كند و بعد ,بگويد ديديد گفتم كه اينها به اجبار اين جا نگه
داشته شده اند ,پس آن چه زدم و كشتم و نقض عضو كردم ,تقصير خودشان بود...
جالب است كه اين خانواده ها كه در واقع خانواده هاي رژيم هستند و نه مجاهدين به مالكي نامه نوشته
و از كشتار 6و7مرداد حمايت و تشكّر كرده اند!
يادتان هست كه پارسال همين ايام در تهران ,مشتي را به در سفارت انگليس برده بود كـه تحـت عنـوان
خانواده مجاهدين تظاهرات كنند كه چرا فرزندانشان از ليست تروريستي درآمده اند!
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 ...واقعاً كه چه خانواده هاي مهرباني داريم و خودمان خبر نداريم! واقعاً چه عواطف سرشاري دارند كه هم
از ريخته شدن خون ما سپاسگزارند و هم از اين كه از ليست تروريستي خارج شده ايم” ,بـه شـدت نگـران“
هستند! (تف بر اين قبيل خانواده ها!)
 ...رژيم و مزدورانش در عراق بايد بدانند كه خانواده حقيقي هر مجاهد خلق و هر آن كس كه مي خواهد
مجاهد بماند و مجاهد بميرد ,يا در ارتش آزادي و جبهه مقاومت است يا در خاوران و يا در مرواريد آرميـده
است .از مجاهدين دور باد كه پدر يا مادر يا خواهر يا برادر و يا هر قوم و خـويش را كـه مـاُمور رژيـم باشـد,
خانواده خود بدانند و سر سوزني اعتنا كنند ...خانواده اجتماعي و سياسي و تاريخي و آرماني هر مجاهد خلق,
خلق است و بس! به خصوص مجاهدي كه در خاي امام حسين و اشرف باشد.
ياد مصدق به خير كه در بيدادگاه نظامي مي گفتگ ”مسلك من ,مسلك سيدالشّهداست ...از همـه چيـز
مي گذرم .نه زن دارم ,نه پسر دارم ,نه دختر دارم ,هيچ چيز ندارم ,مگر وطنم را كه جلوي چشمانم دارم .و
ما در سال  ,50در همان بيدادگاههاي نظامي شاه اعالم كرديم كه جملگي فرزندان مصدق هسـتيم و امـروز
بايد تكرار بكنيم كه ما هـم فقـط وطنمـان و سَـمبل و رئـيس جمهـور برگزيـده مقاومـت آن را در جلـوي
چشمانمان داريم» («خانواده مجاهدين يا مزدوران ارتجاع» ,چا آبان ,89ص. ,)8

«حماسه فروغ اشرف»

بخشي از سخنان خانم مريم رجوي در گراميداشت شـهيدان «حماسـه فـروغ اشـرف» در  22فـروردين
 ,1390خطاب به اشرفيهاي پاكبازگ
«كارزار كبير ”فروغ اشرف“ از اولين ساعات بامداد يكشنبه  ۱۴فروردين با هجوم گردانهاي زرهي و پياده
و پياده ـ مكانيزه و تكاور به اشرف شروع شده و امروز  ۹روز است كه ادامـه دارد .چـون بـه اسـتثناي يـك
گردان مهاجم ،بقيه نيروهاي سركوبگر هنوز در داخل و خـارج اشـرف در همـان مواضـع هسـتند و سـپهبد
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سركوبگر علي غيدان ,فرمانده نيروي زميني عراق ,شخصاً عمليات سركوب را فرماندهي مي كند ...در كـارزار
كبير فروغ اشرف در بامداد و صبح جمعه  ۱۹فروردين ،شليك زرهيها و تيربارها و تك تيرانـدازها بـه طـور
فشرده و سنگين بيش از  ۶ساعت ادامه داشت .نفربرهاي زرهي بي.ام.پي ,بي محابا با توپهايشان هم شـليك
مي كردند .مي توانيد تصوركنيد ،شش ساعت تيراندازيهاي بي وقفه آن هم با سالح سنگين يعني چي؟
به روشني ,اين يك طرح قتل عام تمام مجاهدان اشرف بود ,با همان الگوي قتل عام زندانيان سياسي,
كه خميني در حضيض ضعف پس از خوردن زهر آتش بس در سال  ۶۷به آن رو آورد .مالكي ،پاسدارِ بيعـت
كــــــرده بــــــا خمينــــــي اســــــت بــــــا همــــــان رويكــــــرد و بــــــا همــــــان روشــــــها.
ما تـا اآلن  ۳۴شـهيد و حـدود  ۳۰۰مجـروح داريـم كـه حـدود  ۱۸۰نفـر از آنهـا هـدف تيـر مسـتقيم
قرارگرفته اند .تعدادي از گروگانهاي مجـروح بـه شـهادت رسـيده انـد .بـا ايـن همـه ,پايـداري و ايسـتادگي
شگفتانگيز و معجزه آساي مجاهدين در جن

صدبرابر ،اين طرح نسل كشي و قتل عام را در هم شكست.

خوشا كه مسعود در سلسله نشستهايش با شما ,قبل و بعد از عيد ،بر دشمن پيشدستي كـرد و شـما در
جن

صدبرابر پيروز شديد .او از قبل ،از روز شروع جن

در عراق ،بـا شـما عهـد بسـته بـود كـه درسـهاي

جديدي از ايستادگي ارائه خواهيد كرد و حاال  ۸سال گذشته و مردم ايران و مردم عـراق و دنيـا ،ايـن را بـه
چشـــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــي بيننـــــــــــــــــــــــــــــــد.
شنيدم كه مسعود قبل و بعد از عيد ،در ابتداي سال سرنوشت ،ابالغيه داده و سه گزينه را در مقابل يكايـك
شما قرار داده بود تا اگر مي خواهيد ،مي توانيد برويد و اگر مي رزميد و مي جنگيد ،جانانه بجنگيـد .و شـما
همگي به گزينه تسليم در برابر دشمن ضدبشري تف كرده و براي دهمين و صدمين بار در يك اتمام حجّت
تــــــــاريخي و ايــــــــدئولوژيكي ”هيهــــــــات“ گفتيــــــــد .درود بــــــــر همــــــــه شــــــــما.
اين چنين بود كه در نبرد شگفت و بي نظير بين افراد دست خـالي بـا يكانهـاي زرهـي بـه سـركردگي
فرمانده نيروي زميني دشمن ،شما ورق را برگردانديد و سرنوشت تازه يي رقم زديد.
شما ،با دست خالي در برابر زرهي و تيربار فاتح شديد .به قول مسعود ,فتح مبين فقط همـين! حتـي
اگــــــــــر اشــــــــــرف را بــــــــــه شــــــــــبه اويــــــــــن تبــــــــــديل كننــــــــــد.
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در جنگهاي ميهني و انقالبي تا كنون ايستادگي افراد دست خالي در برابر زرهي و نيروي زميني دشمني
كه گويي براي حمله به يك كشور بسيج كرده است ،ديده نشده .انگـار كـه جنـ

كشـور بـه كشـور اسـت.

هرگز در تاريخ جنگهاي ميهني و انقالبي ديده نشده است كه افرادي با دست خالي ،تنها با بدنهاي خـود
به جن

زرهي بروند و دشمن را پس برانند و اصالت و حقّانيت خود را اين چنين درخشان ،عالمگير كنند و

بــــــــــــــــــــــــــــــــه ثبــــــــــــــــــــــــــــــــت بدهنـــــــــــــــــــــــــــــــد.
صحنههاي سرقت خودرو و غارت اموال به وسيله عوامل مالكي و مزدوران نيروي تروريستي قدس ,كه بـا
زبان فارسي حرف مي زنند ،به راستي چندش آور است و اوج پستي و دنائت دشمن ما را نشان مي دهد.
طبق قوانين و كنوانسيونهاي بين المللي و حقوق بشر ،طبق قطعنامه هاي پارلمان اروپـا و بيانيـه هـاي
پارلمانهاي سي و پنج كشور  ،طبق بيانيه ها و گزارشهاي سازمان ملل و يونـامي و دبيركـل و حقوقـدانان و
طبق نامه ها و موضعگيريهاي دولت آمريكا و دولت انگليس و نروژ و اتحاديه اروپا و پارلمانترهاي  ۳۵كشـور
دنيا و همه سازمانهاي بين المللي ،حقوق ساكنان اشرف انكار ناپذير است و نمي تـوان آن را زيرپـا گذاشـت
مگــر كســي بخواهــد فرزنــدان مــردم ايــران را بــه خــاطر خــوش آمــدن ديكتاتورهــا قربــاني كنــد...
از روز اول در اشرف به جانشين نيروهاي چندمليتي و نمايندگان دولت و سفارت امريكا گفتنـد ,دو روز
قبل از حمله هم به سازمان ملل و امريكاييها گفتند كه ما اصراري در ماندن در عـراق نـداريم و همـين اآلن
مي تواند هواپيما بياوريد و همه ساكنان اشرف را به امريكا كه سالح هايشان را گرفته و يا بـه اروپـا بياورنـد.
هزينه هواپيما را هم خودمان مي دهيم .امّا تا همين اآلن حتي يك بيمار را هم نتوانسـتهانـد منتقـل كننـد.
اين را هم كه قبالً گفتيم و خود من اعالم كردم كه قبل از هركجا حاضريم و ترجيح مي دهيم بـه وطـن
خودمان يعني ايران برويم ،به شرط امنيت و آزادي بيان و فعاليت سياسـي و تضـمين آن از جانـب شـوراي
امنيت و ارگانهاي بين المللي و قبول و اعالم اين امر از جانب ولي فقيه ارتجـاع بـا اسـم و امضـاي خـودش.
بنابراين ما هر راه حلي را جز زانو زدن و ندامت و تسليم در برابر فاشيسم ،پيشاپيش روي ميز گذاشتيم .اما
مالكي و خامنه اي دنبال راه حل نيستند بلكه دنبال سركوب وديكتاتوري و تسـليم هسـتند .اينجاسـت كـه
مجاهدين مي گويندگ هيهات من الذلّه .و هرگز.
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به حوادث روز  ۱۹فروردين نگاه كنيد .هر يك از حلقات اين هجوم پرشقاوت ،از آغاز تا انتها ،خـود بـه
تنهايي مصداق آشـكار جنايـت عليـه بشـريت ،جنايـت جنگـي و جنايـت عليـه جامعـه بـينالمللـي اسـت.
ـ حمله ستونهاي زرهي به كم

محل استقرار پناهندگان و افراد حفاظت شده در چارچوب كنوانسيون ۴

ژنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو؛
ـــــ نشــــانه روي مســــتقيم بــــه ســــر و قلــــب ســــاكنان اشــــرف و شــــليك بــــه آنهــــا؛
ــــــ ـ زيـــــــر گـــــــرفتن عمـــــــدي افـــــــراد پيـــــــاده و لـــــــه كـــــــردن آنهـــــــا؛
ــــــــ ـ گلولـــــــــه بـــــــــاران و تـــــــــو زدن بـــــــــه محلهـــــــــاي مســـــــــكوني؛
ـــــــ ممانعــــــت از رســــــاندن مجروحــــــان در حــــــال اغمــــــا بــــــه بيمارســــــتان,
بلــــــــه همــــــــه اينهــــــــا مصــــــــاديق جنايــــــــت عليــــــــه بشــــــــريت اســــــــت.
دستور تمام اين خونريزيها مستقيم ًا و بدون واسطه از سـوي ديكتـاتور عـراق جديـد صـادر شـده اسـت.
در اين حمله و همچنين در قساوتهاي تكاندهندهاش عليه مردم عراق به خصوص در زندانها ،او به مراتب
بـــــــــيرحـــــــــمتـــــــــر از ديكتـــــــــاتور ليبـــــــــي رفتـــــــــار مـــــــــيكنـــــــــد.
اين بر عهده شوراي امنيت ملل متحد است كه پرونده اين جنايتها را به ديوان كيفري بينالمللـي ارجـاع
دهد تا اين دادگاه بتواند حكم جلب بينالمللي او را صادر كند .عالوه بر اين ,از همه دولتهـا و هـمچنـين از
ملــل متحــد مــيخــواهم ترتيبــات ضــروري را بــراي تحقــق ايــن درخواســتهاي مبــرم فــراهم كنــد.
 - ۱تأمين و تضمين حفاظت اشرف توسط سازمان ملل و توسط دولت آمريكا كه سالحهاي مجاهدان اشرف
را گردآوري نموده و در موافقتنامه با يكايك آنها ،تعهد حفاظت تا تعيين تكليف و فرجام نهـايي داده اسـت؛
 -۲آزادي بالدرن

 ۶گروگان مجروح و در حال اعتصابگ مجاهدان خلق بهمن طلوع ،حسين عيني ،مهـدي

غفـــــــــوري ،بابـــــــــك كريمـــــــــي ،حميـــــــــد مكّــــــــي و اصـــــــــغر مهـــــــــديزاده؛
-۳بـــاز گشـــودن در اشـــرف بـــه روي هيـــاٌت ملـــل متحـــد و وكـــال و پارلمانترهـــا و خبرنگـــاران؛
 -۴تعيين يك هياٌت بين المللي حقيقت يابي و تحقيق درباره حملـه نيـروي زمينـي عـراق بـه اشـرف بـه
ســـــركردگي فرمانـــــدهي ايـــــن نيـــــرو از ســـــوي شـــــوراي امنيـــــت ملـــــل متحـــــد؛
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 -۵بيـــــــرون كشـــــــيدن قـــــــواي مهــــــــاجم و ســـــــركوبگر عراقـــــــي از اشــــــــرف؛
 ۶ـ لغو محاصره ضد انساني  ۲۸ماهه و جمع كردن سيري مـزدوران وزارت اطالعـات و نيـروي تروريسـتي
قدس و شكنجه مجاهدان اشرف با  ۲۴۰بلندگو به طور شبانه روزي.»...

كنفرانس مطبوعاتي
هياٌت اعزامي پارلمان اروپا به عراق

طرح هياٌت اعزامي پارلمان اروپا به عراق
براي حل صلحآميز و دائمي مساٌله كم اشرف
صبح روز  20ارديبهشت  ۱۰( ۱۳۹۰مي  )۲۰۱۱هياٌت رسمي اعزامي پارلمـان اروپـا بـه عـراق ،در يـك
كنفرانس مطبوعاتي در مقرّ پارلمان اروپا در استراسبورگ ،طرح خود را براي كم اشرف اعالم كرد .اين راه
حل كه توسط هياٌت اعزامي پارلمان اروپا به عراق ،و گروه رابطه با عراق پارلمان اروپا به تصويب رسيده ،شب
گذشته از سوي استرون استيونسون ,رئيس هياٌت ،براي رئيس جمهور و وزيران خارجه و دفاع آمريكا ،رؤسا و
وزيران خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ،رهبران كشورهاي عربي ،دولت عراق و دبيركل و مقامـات ملـل
متحد ارسال شد.
هياٌت اعزامي به عراق ,كه برگزاركننده اين كنفرانس بودند ،نمايندگان بزرگترين گروههاي پارلماني ،شامل
گروه احزاب مردم اروپا ،گروه سوسياليست ،گروه ليبرالها و گروه محافظه كاران مي باشند.
پارلمان اروپا در  ۲۴آوريل  ۲۰۰۹و  ۲۵نوامبر  ۲۰۱۰دو قطعنامه در باره كم اشرف به تصويب رسـاند
كه در آن حقوق ساكنان اشرف را مطابق پيمانهاي بينالمللي و ازجمله كنوانسيون چهارم ژنـو بـه رسـميت
شناخت .افزون بر آن ,در قطعنامه مورّخ  ۱۲ژوئيه ( ۲۰۰۷پاراگراف  )۷و  ۴سـپتامبر ( ۲۰۰۸پـاراگراف  Kو
پاراگراف  )۹حقوق ساكنان اشرف و ضرورت يك راه حل صلحآميز و دائمي مورد تاٌكيد قرار گرفته است.
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چهار قطعنامه يادشده توسط پارلمان اروپا تصويب و براي مقامات عراق و اياالت متحده آمريكا و سـازمان
ملل ارسال شدند.
در نتيجه اين قعطنامهها ،مسئله اشرف در دستور كار هياٌت رسمي پارلمان اروپا در ديدارش از عراق از  ۲۶تا
 ۲۹آوريل قرار گرفت .دولت عراق از دادن اجازه بازديد هياٌت از اشرف خودداري كرد.
ضرب االجل داده شده به ساكنان براي تري اشرف تا پايان سال  ۲۰۱۱اگر تـواٌم بـا حسـن نيّـت و شـرايط
تضمين شده توسط اتّحاديه اروپا ،آمريكا و سازمان ملل نگردد ،نه تنها يك راه حل صلحآميز براي اين بحران
را از بين ميبرد بلكه ميتواند زمينهساز خونريزي ديگري بشود.
شرطهاي زير به عنوان پيششرط هرگونه مذاكره براي يافتن يك راه حل درازمدت بايد تاٌمين شودگ
 .۱خروج نيروهاي عراقي از داخل اشرف
 .۲پايان محاصره اشرف (شامل برداشتن ممنوعيت دسترسـي بـه خبرنگـاران ،گروههـاي پارلمـاني ،وكـال و
اعضاي خانوادههاي ساكنان),
 .۳دسترسي فوري ساكنان به خصوص مجروحان به خدمات پزشكي در بيمارستانهاي عمـومي و كلينكهـاي
خصوصي عراق به هزينه خود آنها,
 .۴يك تحقيق مستقل توسط هياٌتي از حقوقدانان درباره وقايع  ۸آوريـل  ۲۰۱۱كـه در حـين آن  ۳۵تـن از
ساكنان كشته و صدها تن مجروح شدند,
 .۵بازگرداندن تمامي اموال ضبط شده در  ۸آوريل به ساكنان اشرف
راه حلگ
 .۱هياٌت در عين به رسميت شناختن حقوق ساكنان اشرف طبق قوانين و كنوانسيونهاي بينالمللـي انتقـال
محتمل ساكنان به كشورهاي ديگر مانند اياالت متحده آمريكا ،كانادا ،كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ،سوئيس،
نروژ و استراليا را به عنوان راه حل درازمدت اين بحران پيشنهاد ميكند.
 .۲اين راه حل بايد بدون استثنا و بهطور جامع شامل تمامي ساكنان بشود
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 .۳موضوع داراييها و اموال ساكنان اشرف و سازمان مجاهدين خلق ايران در داخل عراق در مذاكرات تعيـين
ميشود و بايد به يك توافق درباره پرداخت غرامت به ساكنان اشرف رسيد.
 . ۴از روز آغاز مذاكرات براي يك راه حل جامع تا زمان انتقال تمامي ساكنان به كشورهاي سـوم بـه عنـوان
”دوران گذار“ شناخته خواهد شد .در اين مرحله مسائل زير بايد به دقت رعايت گردد تا راه حل به شكسـت
نينجامدگ
الف .مقامات عراقي بايد متعهد شوند كه به تمامي تحريكات قضايي و محدوديتها عليه اشرف پايـان دهنـد و
به حقوق ساكنان را طبق قانون بشردوستانه بينالمللي احترام بگذارد.
ب .سازمان ملل و اياالت متحده آمريكا بايد حفاظت اشرف را تضمين كنند.
ج .طرفين از هرگونه تبليغات و اهانت و اتّهامي عليه يكديگر در طول دوران انتقال به طور كامـل خـودداري
كنند.
 .۵يك كميته هماهنگي و اجرا به منظور اجراي راه حل جامع تشكيل مـي شـود كـه شـامل نماينـدگاني از
بارونس اشتون ،اياالت متحده ،سازمان ملل ،پارلمان اروپا ،دولت عراق ،سازمان مجاهدين خلق ايران (نماينده
ساكنان اشرف) و شوراي ملي مقاومت ايران خواهد بود.
 . ۶هيات به اين منظور از اياالت متحده آمريكا ،اتحاديه اروپا ،سازمان ملل ،دولـت و پارلمـان عـراق ،جامعـه
عرب ،ساكنان اشرف ،سازمان مجاهدين خلق ايران و شوراي ملي مقاومت ايران ميخواهد كه اين راه حـل را
حمايت كرده و امكانات الزم را در اين جهت فراهم كنند.
آقاي استيونسون گفت موضوع مهمي كه در همه مالقاتهاي ما مطرح شد ،مساٌله اشرف بود .ما چنـد روز
پس از كشتار  ۸آوريل به عراق رفتيم ۳۵ .تن كشته و صدها تن زخمي شدند .بخشي از اشرف اشـغال شـده
است .چون مزار در دست نيروهاي عراقي است هنوز اجازه نداده اند پيكرهـاي  ۳۵شـهيد بـه خـاي سـپرده
شود .ما در همه مالقاتها به شدت از اين كشتار انتقاد كرديم .اين يك توهين به پارلمان اروپـا بـود چـرا كـه
پارلمان اروپا دو قطعنامه قوي صادر كرده است كه خواستار عدم خشونت عليه اشرف بوده است.
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ما از وزير خارجه زيباري خواستيم كه بگذارد از اشرف بازديد كنيم ،او قاطعانه رد كرد و به وضوح جـواب
داد كه اين غير ممكن است و قابل طرح نيست .چيزي كه باع تاٌسف است.
آقاي استيونسون سپس به راه حل پيشنهادي هياٌت اعزامي به عراق كه مورد تصويب گروه رابطه بـا عـراق
پارلمان نيز قرار گرفته است اشاره كرد و گفت من به درخواست ادملكرت به پاريس رفتم و  ۵ساعت با خانم
رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران و نمايندگان ساكنان اشرف گفتگو كردم ،سـاكنان اشـرف البتـه
اكراه دارند كه از اشرف كه بيش از دو دهه است در آن مستقر هستند ،جدا شوند.
البته ,من در عراق تاٌكيد كردم و در اينجا هم مجدداً تاٌكيد مي كنم كه اين گفتگوها شروع نخواهد شـد،
مگر اين كه پيش شرطهاي ما برآورده شود .ما بدون تحقّق اين پيش شرطها با دولت عراق گفتگـو نخـواهيم
كردگ
 نيروهاي عراقي از اشرف خارج شوند مجروحان دسترسي آزادانه به خدمات پزشكي داشته باشند -محاصره دوساله لغو شود.

افسانه «يَل و اژدها»

داستان «يل و اژدها» از افسانه هاي قديمي مردم بلغارستان است .ايـن افسـانه هـا را ,آنگـل كـاراليچف
) ,)Angel Karalichevشاعر و نويسنده بلغاري قرن بيستم (تولدگ  )1902در چند جلد گردآوري كرده
است .افسانه «يل و اژدها» را شاعر بلندآوازه ايران ـ احمد شاملو ـ به فارسي برگردانده است .خالصه داستان
از اين قرار استگ
در زمانهاي قديم در گوشه يي از سرزمين بلغارستان ,اژدهايي بسيار هراس انگيز و ويرانگـر مـردم را بـه
ستوه آورده بود و هر يل و پهلواني كه به جن

او مي رفت ,به آساني از پا درمي آمد و اژدها بي هيچ مانعي,
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با كار كشتار و ويرانگري ,دمار از روزگار مردم اين مرز و بوم برآورده بود و مردم چاره يي جـز تـن دادن بـه
سرنوشتي كه اژدها برايشان مقدّر كرده بود نداشتند.
ديرسالي گذشت تا در اوج درماندگي مردم از جن

با اژدها ,پيري دانادل و دردآشنا و افسونكار ,براي اين

درد چاره ناپذير چاره يي انديشيد .با رهنمود او ,همه يالن آن مرز و بوم با شمشيرهايشان نزد او گرد آمدند.
پير دانادل همه شمشيرها را در كوره يي گداخت و از همه يك شمشير بسيار بزرگ ساخت و همه يل هـا و
پهلوانان را هم درهم سرشت و از آميزه آنها يلي كوه پيكر پديدآورد كه تبلور توان همه آن يلها بود و آن يلِ
سرشته شده از نيروي رزمندگيِ هزاران يل را ,با آن شمشير فراهم آمده از هزاران شمشـير ,روانـه پيكـار بـا
اژدها كرد.
پيكار يل و اژدها اين بار به گونه يي متفاوت آغازشد .اژدها مغرور از پيروزيهاي پيشين ,به محـض ديـدن
ي ل ,تنوره كشان ,با نفسي كشنده و زهرآگين ,به پيش تاخت تا او را مانند گذشته ,بـه يـك ضـربت از پـاي
درآورد .امّا اين بار ضربت شمشير خاراشكن يل بود كه بي هيچ درنگي بر پيكر زهراندود اژدهـاي كـوه پيكـر
فرود آمد و آن را به دو نيمه كرد و مردم داغدار آن مرز و بوم را از شرّ كشتارها و آزارهاي بي امانش رهانيد
و آسايش و آرامش را به جاي ترس و درماندگي در دلهاي مردم نشاند.

«يل» مجاهدين

اگر فردوسي در هزارسال پيش براي برافراشتن پرچمي ماندگار از عشق به ايران زمين و ارائه مظهـري از
جانبازي بي باي و بيم در راه چن

در چن

شدن با اهريمنان و دشمنان اين سرزمين ,رسـتم را ,بـه مـدد

يوق و قريحه و يهن خلّاق خود آفريد ,اكنون همان «تن واحد»ي كه يك تنه هماورد هزاران پيكارجو بـود,
در زمين داغ و تفته «اشرف» ـ كانون نبرد پايـدار بـا اژدهـاي مردمخـوار ارتجـاع حـاكم بـر ايـران زمـين و
تبردارانش در عراق ـ قامت برافراخته است؛ «تن واحد»ي كه مانند البرزكوه ,سرفراز و شكست ناپذير است و
تير و تبر و زخم هزاران شمشيرِ به زهر آب داده يره يي بر او كارگر نيست .رويين تني ايـن «تـن واحـد» را
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همگان در سراسر جهان به چشم ديدند و از آن همه دالوري و جانبازي و آن اراده شـگرف و خاراشـكن ,بـه
شگفت آمدند.

خميني در 21ارديبهشت  1360در سخنان تهديدآميزش خطاب به مجاهدين گفتگ «شـما ...مثـل يره
يي درمقابل سيل خروشان هستيد» (كيهان23 ,ارديبهشت )60و در پيامش در روز 28خرداد 60خطاب به
«امت حزب اهلل» وعده داد كـه ايـن «سـيل خروشـان» بـه خـروش خواهدآمـد و مجاهـدين را ريشـه كـن
خواهدكردگ «امروز و روزهاي آينده روز شكست جرياني است كه هميشـه قلـب مـرا مـي آزارد؛ روز شكسـت
جرياني است كه حضور به موقع شما پايه هاي آن را لرزاند و فروريخت ...من نزديك يك سال است (اشاره به
سخنراني مسعود رجوي در امجديه در آخر خرداد )59كه صالح نمي ديدم آنچه را ميدانم براي ملت شرح
دهم ,چرا تا آرامش كشور حفظ شود ...تا احساس كردم ديگر مساٌله از اين حرفها گذشته است و خطر اساس
جمهوري اسالمي را ...تهديد ميكند ,ديگر تاب نياوردم» (كيهان30 ,خرداد.)60
در زير عمامه خميني هرچه كه بود ,مسلّماً ,اين نبود كه نميتواند به سادگي مجاهدين را ازميان بردارد و
«امروز و روزهاي آينده»« ,شكست جرياني» را كه «هميشه قلب» او را «ميآزارد» و «خطرِ اساس جمهوري
اسالمي» است ,به چشم نبيند.
از روز 30خرداد  ,1360قلع و قمع مجاهدين ,به نحو وحشيانهيي آغاز شد .خميني به اين گمان بود كه
در همان نخستين يورشها مجاهدين را از ميدانبهدرخواهـدبـرد و دمـار از روزگارشـان درخواهـد آورد .امّـا,
واقعيت چيز ديگري بود .خميني آن روزي كه مسعود رجوي فرياد خشـماهن

خـود را بلنـد كـرد و گفـتگ

«واي به روزي كه مشت را با مشت و گلوله را با گلوله پاسخ بدهيم» ,سخنش را به پشيزي نخريـد و بـه آن
بهايي نداد ,چرا كه نگاهش به كميّت بود نه كيفيت نيروهاي مجاهدين.
وقتي خميني راهِ قهر و دشمنكامي را بازگشود و بر طبل جن

كوبيد ,مجاهـدين در «پاسـخ گلولـه بـا

گلوله» لحظهيي ترديد نكردند ,چرا كه اگر دير ميجنبيدند ,بهكلـي از صـحنة سياسـي حـذف مـيشـدند و
سرنوشتي بسا ناگوارتر از حزب توده پس از كودتاي 28مرداد ,32به سراغشان ميآمد .اين بود كه از فـرداي
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همان روزي كه خميني كمر به نابودي كامل مجاهدين بست ,آنها نيز به دفاع قامت برافراشتند و جانمايـه و
هستي و خانمانشان را پشتوانه اين راه خونبار كردند و در اين تصميم كه ممكن بود بـه بهـاي نـابودي كـل
سازمان مجاهدين بينجامد ,لحظه يي ترديد نكردند.
از 30خرداد  60تا امروز خميني و ميراثداران مفلوكش جز به كشتار مجاهدين و نابودي آنها انديشه يي
در سر نپروردند و تا توانستند در اين راه خونبار پيش تاختند .در مرداد و شهريور  67بيش از 30هزار تن از
يالن پاكباز و از جان گذشته مجاهدين را در زندانها به وحشيانه ترين شيوه ممكن به شهادت رساندند ,امّا نه
تنها رؤياي «پنبه دانه»يي امام اهريمن خوي جنايت پيشگان به تحقّق نپيوسـت و ايـن كشـتار و شـكنجه و
سركوبها اين «تن واحد» را به زانو ننشاند بلكه هر روز بر صالبت و قدرت و پاكبازي و پايداريش افزود.
بمبارانهاي ويرانگري كه قرارگاههاي مجاهدين را ,كه هيچگونه دستي در جن

نداشتند ,درهم كوبيد و

دهها شهيد به جاگذاشت ,و يورش سگهاي هار ولي فقيه ارتجاع كه پس از بمبارانها براي نـابودي مجاهـدين
به قرارگاههاي آنها هجوم بردند و طرح جنايتكارانه «توطئه استرداد و اخراج» كه در روز  16آيرماه 1382
(9دسامبر )2003توسط «شوراي حكومتي عراق» (كه در راٌس آن عبدالعزيز حكيم قرارداشت) براي اخـراج
و استرداد مجاهدين به ايران به اجرا درآمد و صدها توطئه يي كه از آن پس توسط مـزدوران ولـي فقيـه در
عراق ,به جريان افتاد ,هرگز نتوانست اين «تن واحد» رويين تن را به زانو درآورد.

كالم آخر
اگر حافظان استبداد سلطنتي در مقابله با سردار پيشتار آزادي ,ستارخان قهرمان ,و يـاران پاكبـازش بـه
پيروزي رسيدند و اميد مـردم رنجديـدة ايـران زمـين را بـراي دسـتيابي بـه آزادي و بهـروزي پرپركردنـد و
بيدادگران و پشتيبانان خارجي آنها ,برپادارندگان دالور پرچم رزم اميرخيز را ازپادرافكندند و شور خيـزش را
در رگها خشكاندند.
اگر در ديروزِ ايرانزمين ,سالح خونين ستّارخان ,سردارِ دليرِ رزم و پايداري ,برپادارندة پرچم ايستادگي و
مقاومت ,بر زمين ماند و عشق بزرگش براي رهايي مردمِ گرفتار سرپنجة خونين استبداد در قلـب بـيتـابش
تخته بند شد و دوباره بساط بيداد و خودكامگي از كران تا كران ميهن در خون غرق ,گسترده شد و فريادهـا
در گلوها خشكيد.
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امروز امّا ,شيرزنان و شيرمردان دلير ايران زمين ,قهرمانان پاكباز سنگر پايداري ,برپادارندگان پرچمهاي
خونرن ستّار و كوچك خان ,در زير شديدترين بمبارانها ,يـورش و حملـه و هجومهـا و توطئـههـا ,صـبور و
پرصالبت ,پايداري كردند و بر عزم سترگشان براي آزادي ايران زمين ,استوار و بي تزلزل ,پـاي فشـردند و از
قربانگاه ,سر فراز و گردنفراز بيرون آمدند و داغ نابودشدن مجاهدين را به لجنزارِدلِ گنديدة كفتاران حاكم بر
ميهن داغدارمان نشاندند و اميد و اعتماد مردم بهپاخاسته و مجاهدپرور ايرانزمـين را مانـدگار و رويـينتـن
كردند و اين يقين را در دلهاي بيتابِ مشتاقان آزادي نشـاندند كـه «روزگـار حاكميّـت و واليـت آخونـدي,
شتابان ,رو به پايان است»
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