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مقدمة
االنتفاضة اإليرانية تكثف غضب الماللي ضد المعارضة
اجتاحت االحتجاجات االجتماعية التي بدأت قبل 12شهرا إيران بشكل انتفاضة في كل أنحاء البالد في كانون
األول /ديسمبر  .2017وخالل فترة قصيرة أصبحت أكثر من 140مدينة إيرانية مشهدا لمواجهة المتظاهرين
والقوات الحكومية .وطبقا لسلطات النظام تم حرق المكاتب لستين من خطباء الجمعة وممثلي المرشد األعلى آيةهللا
علي خامنئي ومراكز القمع والنهب في كل منطقة من قبل المواطنين .كما تعرضت الكثير من مراكز ميليشات
الباسيج والحرس الثوري اإليراني من قبل الطالب والمتظاهرين الشباب في الدرجة األولى.
وسرعان ما أذعنت سلطات النظام بأن حركة المعارضة الرئيسية أي منظمة مجاهدي خلق اإليرانية لعبت دورا
أساسيا في تنظيم االحتجاجات في كل أنحاء البالد والمظاهرات المناهضة للحكومة .وطبقا لوكالة الصحافة
الفرنسية اتصل الرئيس حسن روحاني في 2كانون الثاني /يناير  2018بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مطالبا
إياه باتخاذ خطوة ضد المعارضة اإليرانية التي اتخذت من باريس مقرا لها والتي اتهمها روحاني بإثارة االنتفاضات
األخيرة .ورفض الرئيس ماكرون طلبه.
وفي 9كانون الثاني /يناير قال آيةهللا خامنئي إن منظمة مجاهدي خلق اإليرانية كانت قد نظمت االنتفاضة وهددت
المتظاهرين باإلعدام بشكل ضمني.
قمع همجي ردا على االنتفاضة
وتمكن النظام من احتواء هذه االنتفاضات من خالل القمع واالعتقاالت الجماعية فقط رغم أن االحتجاجات األصغر
مستمرة .وأثبتت االنتفاضات األخيرة في كل أنحاء إيران أن المواطنين يتوقون إلى اإلطاحة بالديكتاتورية
الثيوقراطية .إنهم يريدون الحرية والعدالة والديمقراطية وحكم القانون غير أن الحرس الثوري اإليراني
والمجموعات التابعة له ترد على احتجاجاتهم بالقمع الهمجي المعتاد واعتقل أكثر من 8آالف من المتظاهرين حيث
كان معظمهم من الشباب المتظاهرين والكثير منهم النساء .وقضى أربعة عشر منهم على األقل نحبهم تحت
التعذيب.
وفي 8شباط /فبراير أعلنت السلطات الرسيمة للنظام أن الدكتور كاووس سيدإمامي اختصاصي في أمور البيئة
أقدم على االنتحار في السجن .وتم اعتقاله قبل 15يوما في 24كانون الثاني /يناير  2018بتهم كاذبة .وفي الوقت
نفسه وتزامنا مع زيارة الوفد البرلماني األوروبي إليران في شباط /فبراير ،لقد استؤنفت اإلعدامات االعتباطية
وبإجراءات موجزة .وفي 14شباط /فبراير أعدم 10سجناء شنقا بقسوة في سجن كوهردشت بمدينة كرج.
مؤامرة في ألبانيا ،الجانب اآلخر للقمع الداخلي
والجانب اآلخر لإلجراءات القمعية للنظام اإليراني داخل البلد هو تكثيف المؤامرات ضد أعضاء منظمة مجاهدي
خلق اإليرانية في ألبانيا .وأثار النقل المنظم واآلمن لمن تبقى من هؤالء الالجئين في عام  2016خارج العراق
حيث توفرت لهم مالجئ في ألبانيا غضبا وخيبة األمل في طهران حيث رأت أن خططها الرئيسية في إبادة منظمة
مجاهدي خلق اإليرانية وسحقها باءت بالفشل.
وتحولت اآلن السفارة اإليرانية الصغيرة جدا في ألبانيا سابقا إلى إحدى السفارات الكبرى للنظام في هذه المنطقة.
وفي أوائل عام  2016وبينما كان نقل أعضاء منظمة مجاهدي خلق اإليرانية إلى ألبانيا يجري على هيئة
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مجموعات ،أرسلت طهران سفيرا جديدا غالمحسين محمدنيا إلى ألبانيا .ومحمدنيا هو مسؤول استخباري رفيع
المستوى سابقا وكان عضوا في فريق المفاوضات النووية اإليرانية قبل قبول منصبه األخير في ألبانيا .ويقتصر
واجبه الرئيسي في العاصمة األلبانية تيرانا على تنفيذ المؤامرات الشريرة للنظام ضد منظمة مجاهدي خلق
اإليرانية.
ومؤخرا ،انضم إليه مسؤول استخباري آخر رفيع المستوى مصطفى رودكي يعمل كالسرتير األول .والمستشار
الثقافي للسفارة «أحمد حسيني ألست» هو مسؤول رفيع المستوى في رابطة الثقافة والعالقات اإلسالمية والشخصية
الرئيسية المسؤولة عن تصدير اإلرهاب والتطرف .وأصبح واضحا للغاية أن الواجب الرئيسي للسفارة وجميع
منتسبيها هو التآمر ضد منظمة مجاهدي خلق اإليرانية.
كجزء من هذه السياسة ،قام النظام اإليراني بإقامة محطات المراقبة واالستخبارات الرسيمة وغير الرسمية في
البلقان .وإضافة إلى ذلك ،يحاول النظام اإليراني مد تأثيراته في ذلك البلد من خالل إرسال كمية غير مسبوقة
للهيئات تحت عنوان النشاطات الثقافية أو الدينية.
في هذا التقرير نلقي نظرة على نشاطات األجهزة االستخبارية اإليرانية التي تهدف إلى تشويه سمعة حركة
المعارضة الديمقراطية وتشهيرها مع التركيز على ألبانيا.
ستراون ستيفنسون
منسق الحملة من أجل التغيير في إيران ()CIC
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الفصل األول
كيف يخرق عمالء إيران األمن في الغرب
يوم الثالثاء 5كانون األول /ديسمبر  2017كان البرلمان األوروبي في بروكسل يعج بالعمل والنشاط .وكان
«أسبوع المجموعة» عندما تجتمع جميع المجموعات السياسية في بروكسل إلعداد قوائمها االنتخاباتية للجلسة
العامة األخيرة في السنة من المقرر عقدها في األسابيع القادمة من  11إلى 14كانون األول /ديسمبر .في الطابق
الثالث وفي المكان الذي يسميه أعضاء البرلمان األوروبي والموظفون بـ«مقهى المطار» خاضت «آن سينغلتون»
حوارا عميقا مع الموظفين البرلمانيين.
وربما لم يكن من المستغرب أن تكون آن سينغلتون في بروكسل .ونظمت المجموعة المشتركة ألصدقاء إيران
حرة برئاسة العضو البلجيكي األقدم في البرلمان األوروبي جرارد دبره مؤتمرا يوم األربعاء 6كانون األول/
ديسمبر في البرلمان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان .وكان المتكلم الرئيسي ،زعيمة المعارضة اإليرانية
مريم رجوي ،رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية .وبصفتها زعيمة للمعارضة
األقوى واألفضل تنظيما ضد نظام طهران ،من المؤكد أن يكره المرشد األعلى اإليراني علي خامنئي وجماعاته
مريم رجوي .إنهم يستخدمون منذ عقود مصادرهم الضخمة لتشويه سمعة المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية
ومنظمة مجاهدي خلق اإليرانية والمحاولة من أجل تدميرهما داخل إيران وخارجها من خالل نشر وتوزيع عمالء
وزارة المخابرات واألمن.
وكشف تقرير مقدم من قبل وزارة الدفاع األميركية رسميا عن سينغلتون كجاسوسة إيرانية خالل تقرير رسمي
نشر في كانون األول ديسمبر  .2012وكان التقرير بعنوان« :وزارة المخابرات واألمن اإليرانية :مواصفات»
معتمدا على تحقيق شامل قام به البنتاغون وشعبة التحقيق الفيدرالية األميركية ،مكتبة الكونغرس .ويعرض التقرير
حاالت الكشف بشأن مدى أنشطة وزارة المخابرات واألمن اإليرانية ضد المعارضين وعلى وجه التحديد بشأن
المحاوالت الرامية إلى تشويه سمعة المعارضة الرئيسية منظمة مجاهدي خلق اإليرانية ( PMOIأو .2)MEK
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ويكشف التقرير عن اثنين من عمالء وزارة المخابرات واألمن اإليرانية يعمالن مع إيران مبينا كيف تم تجنيدهما
وتدريبهما من قبل وزارة المخابرات واألمن في طهران لتمرير حملة التشهير والتسقيط كإنشاء موقع تشهير سمعة
منظمة مجاهدي خلق .www.iran-interlink.org :ويذكر تقرير البنتاغون:

«إن تجنيد الرعية البريطانية آن سينغلتون وزوجها اإليراني مسعود خدابنده يقدم نموذجا بشأن كيفية إجبار وزارة
المخابرات واألمن غير اإليرانيين على التعاون .وكانت سينغلتون تعمل مع مجاهدي خلق في أواخر الثمانينات.
وكان مسعود خدابنده وشقيقه إبراهيم كالهما عضوين في مجاهدي خلق .في عام  1996قرر مسعود خدابنده
مغادرة المنظمة .ثم تزوج من آن سينغلتون وبعد الزواج بوقت قصير أجبرتهما وزارة المخابرات واألمن على
التعاون معها ،وذلك من خالل التهديد بضبط الممتلكات الوفيرة العائدة الى والدة خدابنده في طهران .فقبل كل من
سينغلتون وخدابنده العمل لصالح وزارة االستخبارات والتجسس على مجاهدي خلق .في عام  2002التقت
سينغلتون في طهران بعناصر وزارة المخابرات التي كانت مهتمة بخلفيتها .واتفقت على التعاون مع وزارة
المخابرات واألمن إلنقاذ حياة شقيق زوجها وهو كان عضوا في مجاهدي خلق في ذلك الحين .وأثناء بقائها في
طهران ،تلقت تدريبات وتعليمات من وزارة المخابرات واألمن ثم عادت إلى بريطانيا وأسست موقع iran-
 interlink.orgفي شتاء  .2002وبعدما قامت بالعديد من الرحالت إلى إيران وسنغافورة  -البلد الذي تتعامل

https://fas.org/irp/world/iran/mois-loc.pdf
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فيه الوكالة مع عمالئها األجنبيين  -شكت مجاهدي خلق في والء سينغلتون وخدابنده للمنظمة .وفي عام 2004
التقت سينغلتون أخيرا بشقيق أخيها إبراهيم الذي تم إرساله من سوريا إلى إيران بعدما اعتقله السوريون (مما يبين
التعاون القريب بين السوريين ووزارة المخابرات واألمن) .وفي نهاية المطاف ،أرغمته وزارة المخابرات واألمن
للتعاون كذلك».
ويثبت التقرير مباشرة أن منظمة مجاهدي خلق اإليرانية ظلت التهديد األكبر للنظام اإليراني وبالتالي ممارسة
ال قمع عليها في األولوية بالنسبة ألجهزة االستخبارات اإليرانية .كما يؤكد التقرير أيضا على أن النظام اإليراني
كان مصدرا لجميع حاالت التضليل ضد منظمة مجاهدي خلق اإليرانية .وفي الحقيقة وعبر تسمية آن سينغلتون
وزوجها اإليراني مسعود خدابنده بصفتهما عميلين مدربين من قبل وزارة المخابرات واألمن ،يتم تعزيز النتائج
التي توصلت إليها المحاكم البريطانية قبل سنوات عندما طالبت بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة
المنظمات المحظورة ،مما يدل على أن إدراج مجاهدي خلق في القائمة السوداء كانت مبنية على أدلة سرية
مزعومة قدمها هؤالء حيث وصفها القضاة البريطانيون بـ«الفاسدة» .ولألسف ،كانت هذه األدلة السرية ذاتها هي
التي قدمت للخارجية األميركية من قبل وزير الخارجية البريطاني جك سترو حيث تم استخدمها لتبرير مواصلة
بقاء اسم منظمة مجاهدي خلق اإليرانية في القائمة السوداء في أميركا.
ومن المثير للقلق أن تقرير البنتاغون أوضح أن العمالء المعروفين إليران يتمتعون بحرية النشاط في أوروبا منذ
سنوات .كما أوضح التقرير أن قوة القدس والحرس الثوري اإليراني بصحبة وزارة المخابرات واألمن التي تشرف
على نشاطاتهم شاركت في مؤامرات لقتل المواطنين والمقيمين في االتحاد األوروبي .كما نشرت بعض األجهزة
االستخبارية في أوروبا تقارير مماثلة .وجاء في التقرير السنوي األخير للمكتب الفدارلي لوزارة الداخلية األلمانية
لحماية الدستور ( )BfVوالذي نشر في تموز /يوليو :32017

«يقتصر الواجب الرئيسي لألجهزة االستخبارية اإليرانية على التجسس ومواجهة حركات المعارضة في الداخل
والخارج .وإضافة إلى ذلك ،تجمع األجهزة اإليرانية في العالم الغربي المعلومات في المجاالت السياسية والتجارية
والعلمية .والكيان الرئيسي الذي ينظم النشاطات ضد ألمانيا هو وزارة المخابرات واألمن .والتركيز الرئيسي
لوزارة المخابرات واألمن على ”منظمة مجاهدي خلق اإليرانية“ على وجه الخصوص وذراعها السياسية
”المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية“».
كما ذكرت األجهزة االستخبارية الهولندية  AIVDفي تقرير  ،42012صفحة :37

«وأدركت  AIVDأن الحكومة اإليرانية تنشط باستمرار ضد حركة المعارضة منظمة مجاهدي خلق اإليرانية.
ووزارة المخابرات واألمن اإليرانية تشرف على شبكة في أوروبا والتي تنشط في هولندا أيضا .وأعضاء هذه
الشبكة هم أعضاء سابقون في منظمة مجاهدي خلق اإليرانية ممن تم تجنيدهم من قبل وزارة المخابرات واألمن.
وواجبهم هو فرض تأثير سلبي على الرأي العام بشأن منظمة مجاهدي خلق اإليرانية من خالل كسب التأييد ونشر
المنشورات وتنظيم مسيرات مناهضة لمنظمة مجاهدي خلق اإليرانية .ويجمع هؤالء األشخاص معلومات بشأن
منظمة مجاهدي خلق اإليرانية وأعضائها لوزارة المخابرات واألمن».

https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht-2016.pdf
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https://www.aivd.nl/binaries/aivd_nl/documenten/jaarverslagen/23/04/2013/jaarverslag-aivd-2012/jaarverslag-aivd2012.pdf
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الفصل الثاني
خلفية المعارضة اإليرانية الديمقراطية ،منظمة مجاهدي خلق اإليرانية
أدى إسقاط الدكتور محمد مصدق في ( 51953رئيس الوزراء اإليراني المنتخب ديمقراطيا) إلى االضطرابات
السياسية طوال الخمسينات والستينات .وشكل كل من القمع والحظر في نهاية المطاف لكل مجموعات المعارضة
السياسية من قبل الشاه ،خيبة األمل واالستياء بين سكان إيران البالغ عددهم 25مليون آنذاك .وخالفا لهذه الخلفية
في خريف عام  1965أسس ثالثة من الطالب الجامعيين محمد حنيفنجاد وسعيد محسن وعلىأصغر بديعزادكان،
منظمة مجاهدي خلق اإليرانية ( 6) PMOIوتأسست هذه المنظمة السياسية في األصل لمعارضة الفساد
والدكتاتورية الجائرة للشاه بهلوي والسلطة المطلقة للملك .وتنامت منظمة مجاهدي خلق إلى أن أصبحت حتى
اآلن الحركة السياسية األكبر واألنشط في التأريخ اإليراني.
ومع ذلك أسفر الهجوم الهمجي على المنظمة وأعضائها من قبل الجهاز السري سيئ الصيت للشاه (ساواك) عن
إعدام المؤسسين الرئيسيين لمنظمة مجاهدي خلق اإليرانية وسجن الغالبية العظمى ألعضائها وأعضاء اللجنة
المركزية منهم مسعود رجوي .وكان مسعود خريج القانون السياسي من جامعة طهران وعندما انضم إلى منظمة
مجاهدي خلق كان في 20من العمر .وكان الشخص الوحيد الذي نجا من اإلعدام نتيجة جهود بذلها شقيقه األكبر
البروفيسور كاظم رجوي 7المدافع البارز لحقوق اإلنسان والذي قاد حملة دولية في الغرب حصلت على دعم من
قبل فرنسوا ميتران قائد الحزب االشتراكي الفرنسي في حينه ورئيس الكونفدرالية السويسرية واألمين العام لألمم
المتحدة وعدد آخر من كبار الشخصيات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان بما فيها العفو الدولية والصليب األحمر.
وبينما كان مسعود رجوي وباقي زعماء منظمة مجاهدي خلق اإليرانية في السجن ،تعرضت المنظمة لنكسة
داخلية .وفي أعوام  1975 - 1972استغل عدد من األفراد بينهم عضو كان قد هرب من السجن وكان يحظى
بسمعة سيئة داخل المعارضة ،فرصة عدم حضور قيادة منظمة مجاهدي خلق اإليرانية وحاولوا تغيير أيديولوجية
المنظمة واتجاهها .واألعضاء الباقون خارج السجن ممن رفضوا بشدة الغدر تجاه مؤسسي المنظمة وفكرتهم
لمستقبل إيران ،عارضوا بقوة وحزم االنقالب الماركسي داخل المنظمة .وبقمع األعضاء المعارضين واغتيال
عدد منهم ،تورطت هذه الزمرة الماركسية في بضع هجمات مسلحة ضد المنتسبين األميركان ومصالحهم
المتمركزة في إيران.
وطبقا للخبراء الدوليين الذين دارسوا األحداث في السبعينات ،كانت هذه النشاطات بهدف الحصول على اليد العليا
وإسك ات أي صوت معارض لتغيير أيديولوجية المنظمة وإستراتيجيتها .رغم ذلك أدان مسعود رجوي وهو في
السجن بشدة هؤالء األفراد وإجراءاتهم وبدأ يلعب دورا حيويا في إعادة المنظمة إلى حقيقتها والمبادئ
واأليديولوجية التأسيسة الرئيسية .8وبمجرد اإلفراج عن السجن في  ،1979بدأ مسعود رجوي وباقي األعضاء
األقدمون لمنظمة مجاهدي خلق اإليرانية إعادة هيكلة المنظمة .وبسبب الرؤية الوطنية للمجموعة والقيم
الديمقراطية والحديثة والرؤية التقدمية لإلسالم كان هؤالء الرائدين الحقيقيين لثورة عام  .1979وجراء التفسير

 5بعد الحرب العالمية الثانية كان الدكتور مصدق يقود حركة لتأميم صناعة النفط اإليرانية .وفي عام  1951اضطر الشاه إلى قبوله كرئيس الوزراء بعد
انتخابه في البرلمان .وطلب مصدق تقييد صالحيات الشاه بموجب الدستور وعدم التدخل في كل شأن تنفيذي في البالد .في عام  1952تم إسقاطه جراء
انقالب مدبر من قبل بريطانيا والواليات المتحدة .وأصبحت إيران الدكتاتورية المطلقة تحت الشاه لبضعة عقود.
 6يشار إلى المنظمة أيضا باسمها الفارسي «مجاهدين خلق» ( )MEKوتفاوتات أخرى في اسمها.
 7الدكتور كاظم رجوي ،السفير األول في األمم المتحدة بعد ثورة  1979اغتيل في جنيف على أيدي عمالء النظام اإليراني عام .1990
 8للحصول على المزيد من المعلومات راجع:
‘The Mujahedin-E Khalq, MEK, Shackled by a Twisted History’, by Lincoln P Bloomfield, Jr, published by
University of Baltimore, 2013
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المتسامح والتقدمي لإلسالم قدمت م نظمة مجاهدي خلق اإليرانية إلهاما أيديولوجيا للماليين من اإليرانيين الذين
أطاحت احتجاجاتهم أخيرا بالشاه في إيران عام .91979
وطالبت منظمة مجاهدي خلق اإليرانية بحكومة علمانية واالنتخابات واقتراع عام ليكون أساس الشرعية السياسية.
ومع ذلك كان تفسيرهم لإلسالم وما كانوا يتوقون إليه لمستقبل إيران على النقيض تماما مع نوايا آيةهللا خميني
رجل الدين الشيعي الذي قد عاد إلى إيران من المنفى مؤخرا .وقام الشاه بنفي خميني في عام  1964الرتفاع
مكانته الدينية ورفضه لحكم الشاه ونفوذ الواليات المتحدة وبريطانيا في إيران.
وبعد المظاهرات الواسعة المناهضة للحكم في عام  1979هرب الشاه ولم يرجع قط .وانتهز خميني الفرصة
الناجمة عن الفراغ الذي نتجته الدكتاتورية الطويلة للشاه وعدم وجود كافة مجموعات المعارضة الديمقراطية
كمنظمة مجاهدي خلق اإليرانية التي كان زعماؤها إما أعدموا أو سجنوا فسرق قيادة الثورة .وفقدان المؤسسات
الديمقراطية والمعرفة العامة بشأن الطبيعة الحقيقية لخميني ،أدى إلى أن يكون موقعه دون منازع في ذلك الحين.
وكان ينظر إليه كزعيم روحي ال يرغب في الحياة المادية أو ال يتدخل في شؤون البالد من يوم إلى آخر .وفي
الحقيقة ،كان ذلك ما وعد به خميني.
ومع ذلك ،جراء انتهازه الفرصة للمشاعر الدينية للمواطنين حيث وفر له دعمهم ،نكث خميني تلك الوعود وبدال
من تأسيس برلمان يمثل الشعب لكتابة الدستور الجديد ،أسس «مجلس الخبراء» الذي كان يضم رجال الدين بشكل
أساسي .وعرض المجلس دستورا مبنيا على «والية الفقيه» (الحكم المطلق لرجال الدين) .وأطلق على نفسه عنوان
«المرشد األعلى» وأسس «مجلس صيانة الدستور» الذي يحمل سلطة مطلقة ويشرف على كل شيء كجميع
القوانين التشريعية لضمان تطابقها مع تفسيرهم التطرفي للقرآن .وعين خميني نفسه نائب هللا على األرض وغيّر
المجتمع اإليراني بين ليلة وضحاها وتسبب في ما يعرف بالتطرف اإلسالمي.
وعارضت منظمة مجاهدي خلق اإليرانية هذا الدستور غير الديمقراطي ورفضت المشاركة في االستفتاء على
دستور والية الفقيه .وغضبا من موقف منظمة مجاهدي خلق ضده أمر آيةهللا خميني بالقمع الوحشي والدامي ضد
األعضاء واألنصار والمتعاطفين مع منظمة مجاهدي خلق اإليرانية خالل ما وصف بـ«عهد اإلرهاب» .وطبقا
لقرار صادر عن خميني «يعد مجاهدو خلق مرتدين وأسوأ من الكفار ...ال حرمة لهم في األنفس» .10ومنذ ذلك
الحين كانت منظمة مجاهدي خلق اإليرانية الضحايا الرئيسية النتهاكات حقوق اإلنسان واإلبادة المنظمة في إيران
كما كانت المنظمة هدفا رئيسيا لحملة التشهير والتسقيط واالغتيال في الخارج.
وخالل العقود الثالثة المنصرمة أعدم أكثر من 100ألف من أعضاء المنظمة وأنصارها .كما اغتيل العشرات
خارج إيران .واإلعدام والسجن والتعذيب بحق أعضاء منظمة مجاهدي خلق اإليرانية وأعضائها وأفراد عوائلهم
تستمر دون انقطاع حتى يومنا هذا .وفي صيف عام  1988وقع اإلعدام الجماعي ألكثر من 30ألفا من السجناء
السياسيين في إيران خالل حملة همجية يجب أن تصنف كواحد من أبشع الجرائم ضد اإلنسانية في أواخر القرن
العشرين .وكانت الغالبية العظمى للضحايا من الناشطين في منظمة مجاهدي خلق اإليرانية .ونفذت المجزرة
الجماعية في السجون بكل أنحاء إيران بفتوى صادرة عن المرشد األعلى للنظام في حينه ،القاتل آيةهللا روحهللا
خميني.11
وكانت «لجنة الموت» توافق على كل أحكام الموت .ومصطفى بورمحمدي عضو رئيسي في «لجنة الموت»
بطهران ونائب وزارة المخابرات آنذاك وكان حتى وقت قريب وزير العدل في حكومة الرئيس روحاني حتى
أصبحت فظاعة هذه الهمجية علنية أثناء حملة نظمها روحاني إلعادة انتخابه كالرئيس للفترة الثانية .واضطر
People’s Mojahedin of Iran – Mission Report’ Friends of a Free Iran, pg. 7.

9

‘Enemies of the Ayatollahs’ by Mohammad Mohaddessin, pgs. 55 to 56.

10

https://iran1988.org/khomeini-decrees-execution-of-steadfast-monafeqin-mojahedin-in-prisons
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روحاني إلى تبديل بورمحمدي بـعليرضا آوائي وهو رجل إعدام آخر سيئ السمعة ومعروف بإعدامه العشرات
من المواطنين شنقا بينهم المراهقون عندما كان المدعي العام في مدينة دزفول التابعة لمحافظة خوزستان .ويشغل
األعضاء اآلخرون للجنة الموت مناصب رفيعة في النظام اإليراني .وعندما تساءل رئيس السلطة القضائية خميني
عام  1988بشأن الذين قضوا فترة عقوبتهم وتم إطالق سراحهم من السجن أو الذين حكم عليهم بفترات من السجن،
أمر خميني بأنهم يجب أن يقتلوا جميعا.12
ولم تكن في هذه المجزرة شفقة ألحد بما في ذلك المراهقون .وكانت المحاكم الصورية تعقد في طهران وأكثر من
100مدينة في كل أرجاء إيران والسجناء السياسيون التابعون لمنظمة مجاهدي خلق كانوا يمثلون أمام قاض للشرع
أراد معرفة ما إذا كانوا يدعمون مجاهدي خلق .ومن قال نعم بالتأكيد حكم عليه باإلعدام فورا .ولم تستغرق هذه
المحاكم الصورية سوى دقيقتين .وتشير التقديرات إلى أن 30ألف سجين أعدموا شنقا باستخدام الرافعات في
مجموعات مكونة من عشرة أشخاص في كل خمس عشرة دقيقة من الفجر حتى المساء في فترة تموز /يوليو إلى
كانون األول /ديسمبر .1988
وبذلت منظمة مجاهدي خلق اإليراينة جهدا كبيرا منذ ثالثة عقود للكشف عن معلومات تم الحصول عليها داخل
النظام فيما يتعلق بمجزرة عام  .1988ولكن الكثير من الجوانب المكتومة والحقيقة بشأن هذه اإلبادة الجماعية
المروعة كشفت أخيرا في 9آب /أغسطس  2016عندما نشر نجل آيةهللا العظمى حسينعلي منتظري النائب السابق
للمرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية والخليفة المعين آليةهللا خميني شريطا صوتيا غير معروف لوقت سابق
اعترف فيه منتظري بأن المجزرة وقعت بأمر من أعلى المستويات.
وفي هذا الشريط الصوتي يمكن سماع منتظري يقول الجتماع «لجنة الموت» في عام  1988إنهم مسؤولون عن
جريمة ضد اإلنسانية .وأكد قائال« :أكبر جريمة ارتكبت في عهد الجمهورية اإلسالمية والتي سوف يديننا بها
التأريخ ،ارتكبت من قبلكم .وسيكتب التأريخ أسماءكم في سجالتها كمجرمين» .وجراء احتجاجاته الصريحة تم
عزل آيةهللا العظمى كنائب المرشد األعلى من قبل خميني ووضع تحت إقامة جبرية حتى قضائه في عام .2009
ولإلعالن عن الشريط الصوتي اتهم نجل منتظري بتشويه سمعة الجمهورية اإلسالمية وحكم عليه بالسجن للسنوات
ومن ثم تم تخفيف الحكم إلى اإلقامة الجبرية وذلك نظرا لشهرته الدينية.
قرر أن يسكت بها ويغتال كل من يخالف
وكانت هذه الجريمة نموذجا للنهج العنيف والقاسي للنظام اإليراني الذي ّ
حكمهم االستبدادي وعلى وجه التحديد أعضاء منظمة مجاهدي خلق اإليرانية .من لم يعدم ويسجن من أعضاء
وأنصار منظمة مجاهدي خلق اإليرانية في إيران اضطروا إلى المنفى منتقلين إلى باريس وبقية المدن األوروبية
واألميركية الشمالية.

https://iran1988.org/letter-of-ahamd-khomeini-to-his-father-and-the-latters-response/
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الفصل الثالث
محاكم بريطانية وأوروبية وأميركية حكمت أن منظمة مجاهدي خلق اإليرانية لم وال تكون منظمة إرهابية أبدا
خالفا ألكاذيب وزارة المخابرات واألمن
بعد الثورة اإليرانية عام  1979فعلت منظمة مجاهدي خلق اإليرانية ورغم خالفاتها السياسية مع خميني كل شيء
منعا من المواجهة معه ونظامه ،وبدال من ذلك سعت إلى التغيير من خالل الوسائل السلمية .ولكن وبينما كانت
منظمة مجاهدي خلق اإليرانية قد استنفدت جميع المسارات الممكنة للمشاركة السياسية ،بعد عمليات اإلعدام
الجماعي التي بدأت في 20حزيران /يونيو  1981كحل أخير ،رفعت المنظمة األسلحة ضد النظام اإليراني .وكان
مسعود رجوي قد قال ...« :اإلسالم الذي نحن ندين به ونعلن عنه ال يتغاضى عن إراقة الدماء .ولم نسع وال نرحب
حرة نزيهة ،فأنا سوف أرجع إلى وطني على
بالمواجهة والعنف أبدا .إذا ما كان خميني مستعدا إلقامة انتخابات ّ
الفو ر .ويضع مجاهدو خلق أسلحتهم للمشاركة في تلك االنتخابات .وال نخشى من نتائج االنتخابات مهما كانت.
وقبل بدء الكفاح المسلح ،حاولنا استخدام كل الوسائل السلمية للنشاط السياسي ،ولكن القمع أرغمنا على رفع
األسلحة .لو كان خميني قد سمح بنصف أو حتى ربع الحريات التي تتمتع بها فرنسا حاليا ،لحصلنا على تأريخ
ديمقراطي ال محالة».13
وكانت منظمة مجاهدي خلق اإليرانية منذ عام  1981حتى عام  2003حركة مقاومة مسلحة بشكل واضح حيث
كانت تقاتل ضد االستبداد والقمع في وطنهم .اضطر مسعود رجوي إلى الخروج إلى المنفى وانتقل إلى باريس في
عام  .1981ومن المنفى كان رجوي مع قيادة منظمة مجاهدي خلق اإليرانية يواصلون معارضتهم لخميني وحكمه
االستبدادي بينما كانت الشبكة السرية للمقاومة تقوم بالعمليات في إيران .ومع ذلك ،انتقلت منظمة مجاهدي خلق
اإليرانية في عام  1986إلى العراق بعدما تعرضت لزيادة الضغوط من قبل حكومة جاك شيراك لمغادرة فرنسا.
وفي محاولة لضمان اإلفراج عن الرهائن الفرنسيين الذين احتجزتهم أجهزة تابعة للنظام اإليراني في لبنان،
خاضت الحكومة الفرنسية مفاوضات مع ايران ،وامتياز طالبت به طهران هو طرد منظمة مجاهدي خلق اإليرانية
من األراضي الفرنسية.
وتوجه م ناضلو منظمة مجاهدي خلق اإليرانية إلى العراق وبنوا مخيم أشرف وسط صحراء .وعلى مر السنين
أصبح المخيم مدينة متطورة صغيرة ولكن عندما غزت الواليات المتحدة العراق في عام  ،2003تم قصفه وثم
أحاطت القوات األميركية به .وفي الحقيقة ،كشفت وثائق «سرية» فيما بعد في جلسة االستماع في بريطانيا أنه
تبين أن إيران كانت قد طالبت بقصف مخيم أشرف وبقية المخيمات التابعة لمنظمة مجاهدي خلق اإليرانية في
العراق أثناء عملية غزو العراق في عام  .2003وفي إجراء وقح لالسترضاء طمأنت الحكومة البريطانية فيما
بعد طهران بأنها أرغمت وحرضت الجيش األميركي لتنفيذ القصف .وحدث القصف الجوي المتكرر وغير المبرر
على مخيم أشرف مما تمخض عن قضاء أبرياء كثيرين.
وأفادت وول ستريت جورنال في 17نيسان /إبريل « :2003إن تصفية قوات المعارضة اإليرانية في العراق ...
كانت وفاء الواليات المتحدة بوعد خاص للمسؤولين اإليرانيين قبل بدء القتال في العراق بأن القوات األميركية
والبريطانية سوف تستهدف المجموعة ،إذا ما ال تتدخل إيران في الحرب ،وذلك طبقا للمسؤولين األميركيين ...
ولكن مستشارة األمن الوطني كونداليزا رايس ووزير الخارجية األميركي كولن باول أكدا على أن طهران يمكن
أن تقنتع بالبقاء حيادية تجاه الغزو األميركي في العراق الجار ،خاصة إذا ما تعرف أن مجاهدي خلق سوف
تتعرض للهجوم ويتم منعها من إزعاج إيران في المستقبل».

 13مقابلة أجرتها  L’Uniteمع مسعود رجوي ،باريس1 ،كانون الثاني /يناير .1984
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وتم اإلعالن عن هذه الرسالة من قبل المسؤولين البريطانيين قبل بدء القتال .وأبلغ جك سترو وزير الخارجية
البريطاني نظيره اإليراني وزير الخارجية كمال خرازي في اجتماع عقد بلندن .وكرر ريتشارد دالتون السفير
البريطاني في إيران الرسالة بعد أسابيع في اجتماع مع رجل الدين حسن روحاني الذي كان يترأس المجلس األعلى
لألمن القومي وهي الهيئة الرئيسية لصنع السياسة الخارجية في إيران.
ورغم هذا الهجوم ورغم حقيقة أن منظمة مجاهدي خلق اإليرانية في أشرف كانت مدججة بالسالح ومدربة بشكل
جيد ،لم يبد السكان أي حقد ضد األميركان ووافقوا طوعا على تسليم أسلحتهم في مقابل الحماية المضمونة .والجيش
األميركي واألجهزة االستخبارية نفذت مقابالت مفصلة مع األفراد في أشرف .وعقب 16شهرا من عملية المسح
الشامل والتدقيق بشأن كل من يقيم أشرف ،اعترفت اإلدارة األميركية في 2تموز /يوليو  2004بجميعهم
كـ«أشخاص محميين طبقا التفاقية جنيف الرابعة» و«أكد المسؤولون األميركيون األقدمون على أن المقابالت
المكثفة التي أجراها المسؤولون في الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي لم تأت بأي أساس لتوجيه االتهامات
ضد أي أعضاء هذه المجموعة» (نيويورك تايمز27 ،تموز /يوليو  .)142014وهذا يعني أنه لم يشارك حتى
شخص واحد في أي نوع من النشاط اإلرهابي أو اإلجرامي وأن هؤالء لم يشكلوا أي تهديد للجيش األميركي،
وبعد ذلك تم إصدار بطاقة هوية شخصية لكل فرد في أشرف تضمن فيها اإلدارة األميركية سالمتهم الشخصية.
وأثبتت المقابالت الشاملة والتحقيقات التي قامت بها الخارجية األميركية وإف.بي.آي أن منظمة مجاهدي خلق
اإليرانية لم تكن في تأريخها (في الماضي والحاضر) منظمة إرهابية أبدا .ولم تسع منظمة مجاهدي خلق اإليرانية
إلى الحصول على أهدافها باستخدام اإلرهاب قط .ولم تستهدف المنظمة المدنيين كما لم يكن المدنيون جرحوا أو
قتلوا جراء حمالت نظمتها منظمة مجاهدي خلق اإليرانية ضد النظام اإليراني .وجاءت تسمية اإلرهاب الجائرة
وغير الشرعية وغير ا ألخالقية لمنظمة مجاهدي خلق اإليرانية بشكل مباشر بناء على مطلب النظام اإليراني
وموافقة الغرب الذي وضعت عقودا تجارية مربحة مع الدولة الغنية بالنفط فوق اعتبارات العدالة أو حقوق اإلنسان.
ولكن وكما الحظنا ،أثارت التسمية اإلرهابية تحديات قانونية في المحاكم المتعاقبة للقانون حيث أسفرت أخيرا
وبعد سنوات من النضال وباألحكام الصادرة في المحاكم في المملكة المتحدة والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
عن التأكيد أن منظمة مجاهدي خلق اإليرانية لم تكن منظمة إرهابية.
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الفصل الرابع
هجمات دامية على مخيمي أشرف وليبرتي ،نقل السكان إلى ألبانيا
كان ما يقارب  3آالف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق اإليرانية في الخط األمامي الرئيسي يقيمون في مخيم
أشرف بالعراق حيث كانوا الجئين عزل بدون دفاع تحت الحماية الهشة للقوات العسكرية األميركية المحتلة وتحت
التهديد المتواصل بالهجوم عليهم والطرد.
والبرلمانيون الذين تحدثوا دفاعا عن الجئي أشرف كانوا يتعرضون بشكل روتيني للتشهير في وسائل اإلعالم من
قبل المخابرات اإليرانية من خالل مقاالت صحفية زائفة متهمة إياهم بالكون «أصدقاء اإلرهابيين» .وظهرت
إعالنات غامضة تسمي منظمة مجاهدي خلق اإليرانية كمنظمة إرهابية في المجالت البرلمانية والصحف
اإلخبارية وذلك في محاولة من أجل تشوية سمعة أنصار المنظمة .وكانت هذه اإلعالنات السرية تقدم بعض
األحيان عنوانا لموقع إلكتروني ولكن أية محاولة إلجراء اتصال كانت تواجه دائما جدار الصمت .ولم يكن هناك
رد أبدا ،وكانت العناوين اإللكترونية كاذبة ،والمخابرات اإليرانية (وزارة المخابرات واألمن) كانت تضع وتمول
هذه اإلعالنات .وهم كانوا يخشون منظمة مجاهدي خلق اإليرانية .كما كانوا يعرفون أن هذه المنظمة هي التهديد
الوحيد لسيطرتهم على إيران.
والقوات األميركية التي كانت قد تمركزت في أشرف منذ عام  2003تم تجميعها وغادرت أخيرا في 1كانون
الثاني /يناير  2009ونكثت ضماناتها لسالمة السكان وتخلت عنهم ليواجهوا مصيرهم.
وبعد إحباطها لعدم قدرتها على القضاء على الجئي منظمة مجاهدي خلق اإليرانية غير المسلحين والعزل في
األراضي المترامية األطراف لمخيم أشرف مارست هنا طهران الضغوط على دميته رئيس الوزاء العراقي نوري
المالكي إلخراج اإليرانيين من أشرف وحجزهم في مجمع صغير يشبه بالسجن حيث يمكن أن يتم استهدافهم لإلبادة
بشكل أسهل .وفي هذه المحاولة إنهم وجدوا الرغبة والرضوخ في الممثل الخاص الجديد لألمم المتحدة في العراق،
مارتن كوبلر المساعد السابق ليوشكا فيشر وزير الخارجية األلماني األسبق من حزب الخضر .وبدأ كوبلر برنامجا
تفصيليا لالحتيال والغش لخداع االتحاد األوروبي من أجل الموافقة على إغالق أشرف ونقل سكانه إلى مخيم
ليبرتي .وكانت تكتيكاته غير نزيهة وغير معهودة للممارسة العادية لألمم المتحدة مما أدى إلى استقالة طاهر
بومدرا مسؤول رفيع في األمم المتحدة موقعه في العراق.
وبجمع التهديدات للمجازر األخرى في مخيم أشرف مع الخداع واالحتيال ،تمكن كوبلر من إقناع االتحاد األوربي
بأن المجموعة األولى لسكان أشرف البالغ عددهم 400شخص سوف يتم نقلهم إلى مخيم ليبرتي في 17شباط/
فبراير .2012
وحاول مارتن كوبلر وفريقه ومن خالل نشر األكاذيب بشأن منظمة مجاهدي خلق اإليرانية تبرير اإلجراءات
القمعية والحصار الجائر والالإنساني ضد المخيم .وزعم بوقاحة أن حقوق السكان لم تنتهك من قبل العراق وإنما
من قبل قيادة منظمة مجاهدي خلق اإليرانية .وكانت نيته الشريرة لنقل الالجئين إلى مخيم ليبرتي وارتفاع نبرة
الضغوط عليهم مبنية على إرغامهم على الذهاب إلى إيران واالستسالم أمام النظام أو مواجهة اإلعدام المؤكد.
وفي مقابلة أجريت في كانون الثاني /يناير  2012مع سفير النظام اإليراني قال« :كان كوبلر قد أخبرنا بأنه عندما
نقل أعضاء منظمة مجاهدي خلق اإليرانية إلى ليبرتي 1620 ،منهم سوف يعودون إلى إيران» .وعندما لم يحدث
ذلك ،أثار غضب كوبلر والنظام إلى حد شديد حيث ردت طهران بزيادة الهجمات الصاروخية على المخيم.
وأنا كنت أتابع جميع هذه األحداث عن كثب بصفتي رئيسا للوفد البرلماني األوروبي للعالقة مع العراق في ذلك
الحين.
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وبعد نقلهم إلى ليبرتي ،تعرض المخيم للهجمات الصاروخية التي أسفرت عن مقتل الكثيرين .وباإلضافة إلى
الهجمات األصغر تمخض الهجوم الصاروخي األعنف على مخيم ليبرتي في 29تشرين األول /أكتوبر 2015
عن مقتل 24شخصا وإصابة الكثيرين بجروح .كما تم تدمير جزء كبير من المخيم .وأدان جون كيري وزير
الخارجية األميركي الهجوم.
ووراء الكواليس ،كانت مريم رجوي تتفاوض على أعلى المستويات مع الحكومة األلبانية في تيرانا من خالل
أصدقاء أوروبيين منذ أوائل عام  2012لتجد ما إذا كانت الحكومة األلبانية ستقبل أعدادا كبيرة من الالجئين من
مخيم أشرف .وقد توصلوا إلى اتفاق تأريخي مع استعداد األلبان لقبول كل السكان أو معظهم كالجئين .واستأثرت
مبادرتهم اإلنسانية بدعم من قبل المفوضية العليا لحقوق اإلنسان لألمم المتحدة والواليات المتحدة .وفي الحقيقة
سافر وزير الخارجية األميركي جون كيري في شباط /فبراير  2016إلى ألبانيا لمحادثات عالية المستوى مع
رئيس الوزراء األلباني إيدي راما الذي عرض أخالقا إنسانية عظيمة ووافق على السماح لكافة 3آالف من سكان
مخيم ليبرتي لينقلوا إلى تيرانا .وكان ذلك انتصارا رئيسيا لمنظمة مجاهدي خلق اإليرانية وضربة مهينة ومخزية
بالنسبة للنظام اإليراني الذي كان يسعى إلى إبادة جميع سكان مخيم ليبرتي جملة وتفصيال.
وأثير غضب الماللي وسرعان ما أرسلوا فريق عمل تابع لوزارة المخابرات واألمن إلى تيرانا .وكانت السفارة
اإليرانية في العاصمة تيرانا موقعا صغيرا وغير هام مع دبلوماسي مبتدئ وعدد قليل من الموظفين .وفجأة أصبحت
الثقافة األلبانية تحظى بأهمية أساسية للنظام عندما عينوا عشرات من المستشارين الثقافيين في السفارة بالعاصمة
تيرانا!
وبالتالي نشرت وكالة األنباء الرسمية إليران وكذلك هابيليان الموقع اإللكتروني المرتبط بوزارة المخابرات
واألمن ،تقريرا الجتماع عقد بين غزيم بودغوريسا ( )Gezim Podgoricaالمدير العام للوكالة التلغرافية
األلبانية ( )ATAالذي كان في إيران وعميل معروف تابع لوزارة المخابرات واألمن باسم هاشمينجاد .وكان
واضحا أن السيد بودغوريسا كان قد اتفق على نشر المعلومات المضللة ضد منظمة مجاهدي خلق اإليرانية في
ألبانيا على نحو ما طالب به عمالء وزارة المخابرات واألمن منهم هاشمينجاد الذي التقى به زاعما بأنه من
ضحايا إرهاب منظمة مجاهدي خلق اإليرانية .كما أرسل هاشمينجاد نفسه في وقت الحق للحديث من أجل زيارة
أعضاء من البرلمان األوروبي لطهران في شباط /فبراير  2018ونظم اجتماعا خاصا مع عضو متعاطف مع
إيران في البرلمان األوروبي آنا غوميز التي وافقت على التعاون مع هابيليان عن كثب طبقا للموقع اإللكتروني
لهابيليان.
وطبقا لوكالة أيرنا لألنباء في 26شباط /فبراير  ،2017نسب هؤالء العمالء سلسلة من المزاعم الكاذبة إلى منظمة
مجاهدي خلق اإليرانية بما فيها قتل أناس أبرياء والقيام بالتفجيرات العشوائية وقد أجاب المدير العام لـATA
بشكل متبادل بأنه في الخط األمامي لمواجهة اإلرهاب «واإلعالم بشأن ضحايا اإلرهاب هو الخط األمامي لوسائل
اإلعالم في مكافحة اإلرهاب».
وكانت هذه المزاعم الكاذبة بكل وضوح عالمة تدل على أن وزارة المخابرات واألمن استخدمت ثانية مصادرها
غير المحدودة لتشويه سمعة الجئي منظمة مجاهدي خلق اإليرانية في ألبانيا .وحتى أكثر أهمية وشرا كان وصول
آن سينغلتون إلى ألبانيا حيث زارت تيرانا عدة مرات في تشرين الثاني /نوفمبر  2017فقط .وتبين تجربة السنوات
أن هكذا نشاطات رامية إلى تشوية السمعة والنشر المتعمد للمعلومات المضللة ضد منظمة مجاهدي خلق اإليرانية
تعتبر دائما مقدمة للهجمات واالغتياالت .وشوهدت آن سينغلتون خارج مخيمي أشرف وليبرتي في العراق
والتقطت صور منها قبل الهجمات القاتلة التي حدثت في كال المخيمين.
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الفصل الخامس
تصدير التطرف اإلسالمي إلى البلقان وألبانيا من قبل النظام اإليراني
وما تواجهه المجتمعات الديمقراطية اليوم من تحد هو المواجهة بين حرياتهم واستقاللهم مع الكثير من التهديدات
التي تأتي من جانب التطرف اإلسالمي واإلرهاب .وخالل العقود الثالثة المنصرمة شاهد الغرب باستمرار التدخل
اإليراني في الشؤون الداخلية في البلدان اإلسالمية إليجاد االنقسامات الطائفية األخرى بين مختلف األديان من
خالل إثارة النزاعات العرقية والعنصرية.
وتعرف إيران جيدا كيفية تأكيد نفوذها في البلدان المجاورة في الشرق األوسط وأماكن أبعد من خالل كسب
السيطرة بشكل سلبي على األصول الحكومية وقدرات الدولة إلى أن يصبح حضورها ضروريا .وفي جنوب لبنان
والعراق وتحت ذريعة دعم المجتمعات المحرومة في المنطقة ونشر كلمة عن اإلسالم ،أطلقت طهران حمالت
مختلفة إلنشاء المدارس والمساجد والمستوصفات .ونظموا محاضرات القرآن ونشروا كتبا ثقافية بهدف نشر
مبادئ التطرف .ومن خالل هذه اإلجراءات تمكنت الثيوقراطية اإليرانية من خداع األجزاء األقل تعليما في هذه
المجتمعات مما تسبب في تشكيل الجماعات اإلرهابية والطائفية والميليشيات في لبنان والعراق وسوريا واليمن
والبلدان األخرى والتي تقوم بالجرائم الرهيبة ضد أهل السنة والمسيحيين األبرياء وباقي األقليات.
وإضافة إلى الشرق األوسط قامت إيران بتوسيع جهودها في البلقان مركزة في األساس على ألبانيا حيث أسست
مؤسسات ثقافية لنشر أيديولوجيتها المتطرفة وتقويض منظمة مجاهدي خلق اإليرانية في تيرانا .وتنطوى جهود
طهران في ألبانيا على تأسيس كلية سعدي لنشر ثقافته المتطرفة .ويتم اإلشراف على هذه المؤسسة من قبل المكتب
الثقافي للسفارة اإليرانية في تيرانا تحت إدارة مال باسم أحدهللا قليزاده .وتتم إدارة منظمتين من قبل النظام اإليراني
مباشرة وهما منظمة الثقافة واالتصاالت اإلسالمية وجامعة المصطفى حيث تخضع كالهما تحت إشراف مكتب
المرشد األعلى للنظام علي خامنئي والذي يدير الحملة الدعائية في ألبانيا باستخدام المبالغ الموجهة إلى ألبانيا تحت
ستار النشاطات الدبلوماسية.
وأنشأ عبدالعلي عسكري رئيس هيئة اإلذاعة والتلفزيون للجمهورية اإلسالمية اإليرانية ( )IRIBومحمد أخكري
نائب رئيس  IRIBفي الشؤون الدولية شبكة جديدة يطلق عليها اسم « »Pars Todayفي 5يونيو/حزيران 2017
يترأسها اآلن بهروز قزلباش .وبدأت « »Pars Todayنشاطاتها بتأسيس موقع « »Parrenaباللغة األلبانية.
وكان هدفها نشر المعلومات المضللة ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق اإليرانية .ونظم عميل سيئ السمعة لوزارة
المخابرات واألمن مسعود خدابنده زوج آن سينغلتون مقابلة من قبل موقع « »Impactالذي يتم نشره باللغه
األلبانية وهاجم فيها منظمة مجاهدي خلق اإليرانية .وسرعان ما نشرت « »Pars Todayالقصة.
إن هوية العشرات من عمالء األجهزة االستخبارية للنظام اإليراني في البلدان األخرى كشفت أيضا باإلضافة إلى
نشاطاتهم .ويعمل الكثير منهم كـ«خبراء إيرانيين» .وأمر هؤالء بالتركيز على الهجمات وأنشطة المراقبة على
أعضاء المعارضة اإليرانية في ألبانيا .ويقتصر تركيز النظام في حملته المتواصلة للمعلومات المضللة ضد حركة
المعارضة الديمقراطية الرئيسية في الوقت الحاضر على تيرانا بشكل كبير حيث لجأوا السكان السابقون ألشرف
وليبرتي إليها.
وفي 12شباط /فبراير  2017أنتجت (قناة) « »Top Channel Newsاأللبانية في التعاون مع السفارة اإليرانية
برنامجا تلفزيونا منحازة تماما ،بثوا فيها مقابلة أجريت مع ثالثة عمالء لوزارة المخابرات تحت عنوان أعضاء
سابقين للمعارضة منظمة مجاهدي خلق اإليرانية ملقين اتهامات كاذبة ضد الحركة.
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ووردت وسائل اإلعالم اإليرانية مراسم تذكارية أقيمت في طهران إحياء لذكرى الشاعر األلباني الشهير Naim
 Frashëriمما أثار تساءالت حول كيفية اكتشاف الروح الثقافية للنظام فجأة ،بينما يسجن غالبا ما الشعراء والكتاب
أو يجبرهم على الهروب إلى الم نفى .ومع ذلك ،في دراسة دقيقة يمكن المالحظة أن الكثير من المشاركين في
المراسم كانوا من أعضاء جمعية «نجات» وهي شعبة تابعة لوزارة المخابرات واألمن اإليرانية مع الواجب المعلن
لتشويه سمعة حركة المعارضة الرئيسية منظمة مجاهدي خلق اإليرانية وتفكيكها .ووصفت وسائل اإلعالم
اإليرانية بقية المشاركين في مراسم طهران بأنهم صحفيين ومثقفين وأكادميين من ألبانيا وباقي البلدان في منطقة
البلقان.
وحقيقة أن ألبانيا وبقبولها نشطاء منظمة مجاهدي خلق اإليرانية حرمت النظام من فرصة إبادتهم وبذلك كانت
تزعج القادة اإليرانيين لبعض الوقت .والصداقة المتنامية والثقة المتبادلة بين المعارضة اإليرانية والشعب األلباني
واالحترام المتزايد للساسة األلبان من األحزاب الرئيسية تجاههم بجانب الكشف عن مؤامرات إيران في ألبانيا من
قبل منظمة مجاهدي خلق اإليرانية أرغمت حتى الموالين للنظام على االعتراف بهذه الحقائق .وقال Olsi
 Jazexhiالمدافع المعروف للنظام اإليراني في ألبانيا أخيرا« :المشكلة هي أن منظمة مجاهدي خلق اإليرانية
جذبت دعما لعدد كبير من الساسة األلبان والموسيقيين والطالب ونشطاء المجتمع المدني ويزور السيناتورات
األميركان منظمة مجاهدي خلق اإليرانية في ألبانيا كل ثالثة أشهر وينظمون اجتماعات كبيرة مع الساسة األلبان».
وفي الحقيقة لقد سخط وغضب النظام بشدة على دعم المقاومة اإليرانية والسيدة مريم رجوي في أوروبا.
وبعض المدافعين عن النظام حتى زعموا اآلن بأنهم «قلقون» تجاه «رفاهية» أعضاء منظمة مجاهدي خلق
اإليرانية  .والسيدة غوميز بصفتها عضوة في البرلمان األوروبي لم تنبس ببنت شفة للتعاطف طيلة السنوات التي
كان الالجئون اإليرانيون يتم ضربهم بوحشية وقتلوا في العراق ،بل ادعت مؤخرا أن بعض أعضاء منظمة
مجاهدي خلق اإليرانية في ألبانيا «محتجزون رغما عنهم» وال يمكن ألقاربهم «الوصول إليهم» .ونحن نتذكر
جيدا أن المزاعم المماثلة في أشرف وليبرتي كانت مقدمة للهجمات اإلرهابية والهجمات الصاروخية ضد
المعارضين اإليرانيين في العراق .ونحن ملمون جيدا بظاهرة «ضحايا منظمة مجاهدي خلق اإليرانية»
و«األعضاء السابقين لمنظمة مجاهدي خلق اإليرانية» في إيران .يتم تجنيد هؤالء واستخدامهم من قبل األجهزة
اإليرانية السرية لتغذية لوبي النظام في الغرب.
وفي 22آذار /مارس  2018أفادت وسائل اإلعالم األلبانية عن اعتقال إيرانيين اثنين في تيرانا المشتبه في
تورطهما في اإلرهاب .وكانا يلتقطان الصور لمراسم النوروز في المدينة وقاال للشرطة إنهما صحفيان .وأضافت
الصحافة أيضا أنه منذ بداية آذار /مارس احتجزت االستخبارات األلبانية ووحدات مكافحة اإلرهاب 10مواطنين
إيرانيين يعتقد أنهم قادرون على تنظيم عمليات إرهابية في ألبانيا خاصة ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق اإليرانية
ممن لجأوا إلى البلد.
إيران ،الراعي الرئيسي لإلرهاب والتطرف في كل أنحاء العالم
ومن المهم جدا أن الحكومة األلبانية علمت أن إيران هي الراعي الرئيسي لإلرهاب والتطرف في كل أنحاء العالم
وتبذل قصارى جهدها من أجل تقويض اإلجراء غير األناني للتعاطف اإلنساني أللبانيا تجاه الجئي منظمة مجاهدي
خلق اإليرانية .وعلى الحكومة األلبانية أن تكشف عن الطبيعة الحقيقية للنظام اإليراني وإبعاده عن الوصول إلى
كافة المؤسسات األلبانية ووسائل اإلعالم .وهكذا إجراء سوف تمنع طهران من متابعة مؤامراتها وتطبيق
مخططاتها اإلرهابية في البلد.
وفي مقابلة متلفزة في  19نيسان /إبريل أكد رئيس الوزراء األلباني إيدي راما ردا على سؤال فيما يتعلق بالتهديدات
اإلرهابية ضد منظمة مجاهدي خلق اإليرانية في بلده قائال« :أنا أعتقد أننا فعلنا الصواب فيما يتعلق بمنظمة
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مجاهدي خلق اإليرانية .منحنا اإلقامة لمجموعة كانت تحت االضطهاد ،وهذا هو .وفيما يتعلق بسؤالكم حول األمن
والتهديدات ،نحن على الجانب الصحيح للتأريخ ،نحن من بين مجموعة من البلدان في النادي اليورو األطلسي التي
يتم تهديدها بنفس الطريق .أعتقد أن جميع هذه البلدان تتخذ إجراءات ضد التهديدات اإلرهابية».
وكان رئيس الوزراء إيدي راما يشير إلى المؤمرات اإلرهابية واسعة النطاق لألجهزة اإليرانية ضد المقاومة
اإليرانية في مختلف البلدان بدءا من ألبانيا إلى ألمانيا وحتى إلى الواليات المتحدة .وعلى سبيل المثال ،منذ بداية
عام  2018كانت هناك حاالت من النشاطات المشبوهة خارج مكتب المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية في برلين،
كعملية استطالع والتقاط الصور ومناورات وهمية لوقوف السيارات .وتم إبالغ الشرطة والمسؤولين المعنيين عن
هذه الحاالت التي يستخدم من أجلها النظام عمالئه المرتزقين اإليرانيين وغير اإليرانيين .وفي بداية نيسان /إبريل
 2018كانت جميع العالمات تدل على التجهيز واإلعداد لهجوم إرهابي ،كما أبلغ المسؤولون المعنيون عن ذلك.
وفي الوقت ذاته ،كانت هناك بضع حاالت لألعمال المشبوهة للمراقبة قرب مكتب المجلس الوطني للمقاومة
اإليرانية في واشنطن من قبل أشخاص بمختلف الجنسيات مما أشار إلى تهديدات إرهابية خطيرة .وتم إبالغ
مسؤولي إنفاذ القانون المعنيين عن هذه التهديدات.
واآلن لقد تعرفت الخارجة األميركية وكشفت عن الدور الخطر والمدمر للنظام اإليراني في الشرق األوسط
واالنتهاك المنظم لحقوق اإلنسان في المنطقة حيث تميز محاوالته العدوانية لنشر التطرف اإلسالمي .وصنفت
الخزانة األميركية الحرس الثوري اإليراني ( )IRGCكمنظمة إرهابية دولية وهي انضمت إلى قوة القدس التي
كانت في قائمة اإلرهاب الدولية لعدة سنوات .والحرس الثوري والتشكيلة المسؤولة عن العمليات خارج اإلقليم أي
قوة القدس ،هما يشكالن الوسائل الرئيسية للتوسع اإليراني العدواني في الشرق األوسط.
وخالل السنوات السبع المنصرمة شاهد العالم في رعب كيف الدكتاتور السوري بشار األسد قام بذبح شعبه حتى
باستخدام البراميل المتفجرة واألسلحة الكيمياوية كغاز سارين بينما يتمتع بدعم مالي وعسكري غير محدود من
قبل إيران وغطاء جوي من الروس .وتضخ إيران مليارات الدوالرات عبر األسلحة والموارد العسكرية إلى سوريا
في محاولتها لدعم نظام األسد السفاح .كما تعهدت إيران بإرسال 70ألفا من الجنود للخطوط األمامية إلى الحرب
األهلية في سوريا .ويحرص النظام على إرسال الالجئين األفغان ممن يبحثون عن ملجأ في إيران للموت في
ساحات القاتل كوقود للمدافع .ومن ثم تمنح ألراملهم الجنسية اإليرانية الكاملة ومعاشا تقاعديا ضئيال على سبيل
التعويض.
وكان الحرس الثوري اإليراني وراء الميليشيات الوحشية الشيعية الذين خالل سنوات  2017-2014هاجموا على
المحافظات ذات األغلبية السنية في العراق وقاموا بإبادة العوائل و القضاء على مدن كالرمادي والفلوجة والموصل
تحت عنوان الحرب ضد داعش ( .)ISISوأعمال العنف من قبل النظام اإليراني والجرائم المستمرة في البلدان
األخرى بالمنطقة وقمعه أهل السنة على وجه التحديد تحت يافطة اإلسالم الشيعي هي ما أثار رد الفعل الرئيسي
الذي أدى بدوره إلى تشكيل جماعات كداعش الذي يسعى إلى تأسيس «الخالفة اإلسالمية» بينما كانوا ينشرون
عنفهم وهمجيتهم في كل أنحاء العالم .ومن المثير للسخرية جدا أن إيران استغلت الحملة ضد داعش كفرصة
لمواصلة حملتها لإلبادة الجماعية ضد أهل السنة حيث خدعت الغرب في الوقت نفسه بشأن هذا نظامها الثيوقراطي
كحليف وحتى أقنعت الواليات المتحدة بتقديم الدعم الجوي.
ال يمكن إليران أن تكون جزءا من الحل للنزاعات المحتدمة في العراق وسوريا واليمن وليبيا وإنما هي جزء من
المشكلة .إن إيران تصدر اإلرهاب .وهذه هي إيران الحقيقية الراضخة تحت الحكم الثيوقراطي للماللي حيث يعتقد
الغرب أنه يتمكن من إبرام الصفقات مع ما يسمى برئيسهم «المعتدل» الرئيس روحاني .ولكن من السهل للكل أن
يشاهد إذا ما استعدت إيران لتكريس المليارات من أجل تصدير اإلرهاب والصراع في الشرق األوسط في السعي
وراء نواياها ا لمتطرفة ومن ثم تمويل جيش من العمالء المدربين التابعين لوزارة المخابرات واألمن من أجل
تشوية السمعة والهجوم ضد حركة المعارضة الديمقراطية الرئيسية ،منظمة مجاهدي خلق اإليرانية بكل أنحاء
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أوروبا وأميركا الشمالية ،فلن يشكل ذلك األمر أية صعوبة أبدا .كما تم تكريس الموارد الضخمة ألجل ذلك ومن
أجل شراء دعم صناع القرار الفاسدين والمؤثرين على الرأي العام في الغرب.

15

الفصل السادس
شبكة عمالء إيران في أوروبا
والنظام فطن بشأن قدرته على استهداف األنصار السابقين لمنظمة مجاهدي خلق اإليرانية ممن قرروا مغادرة
الحركة طوعا ألسباب مختلفة .ويتم البحث عنهم بشكل سريع من قبل عمالء وزارة المخابرات واألمن نظير آن
سينغلتون وزوجها خدابنده اللذين يستخدمان التهديدات ضد أفراد عوائلهم في إيران أو رشاوى مربحة لتحويلهم
إلى أن يكونوا حلفاء للنظام .والكثير منهم ورغم التهديدات والرشاوى ال يتعاونون مع النظام .ولكن من يقبلون
ذلك ينقلون إلى طهران للتدريب وأخذ التعاليم وثم يطلق عنانهم ضد زمالئهم السابقين في منظمة مجاهدي خلق
اإليرانية ويطلقون مزاعم مخزية قاضية بالتعذيب أو االنتهاك والتعسف وأقوال الهراء السخيفة األخرى .ولألسف،
تتأثر أحيانا بعض وسائل اإلعالم الغربية الساذجة من هذه التخرصات وتنشر االنتهاكات التي ال أساس لها والتي
تقضي بالنشاطات «ذات الطابع الطائفي» من قبل منظمة مجاهدي خلق اإليرانية والسجن القسري وأكاذيب تافهة
يمكن دحضها بسهولة.
وشبكة الجواسيس إليران في أوروبا واسعة .وفي 13تموز /يوليو  2015اعتقل قربانعلي حسيننجاد على أيدي
الدرك الفرنسي عندما سافر إلى أوفيرسورواز ( )Auvers-sur-Oiseشمالي باريس من أجل استطالع مقر مريم
رجوي .وأذعن للشرطة الفرنسية بأنه كان في صلة مع أحمد ظريف في السفارة اإليرانية بباريس .وقال إن
محمدحسين سبحاني يسافر كل شهر إلى باريس من المكتب الرئيسي لوزارة المخابرات واألمن في ألمانيا .وفي
الحقيقة كان محمدحسين سبحاني معروفا للشرطة الفرنسية منذ وقت سابق .وفي حزيران /يونيو  2007اعتقل
سبحاني مع مختلف العمالء اآلخرين لوزارة المخابرات واألمن بعدما عطلوا اجتماعا لالجئين اإليرانيين في
باريس من خالل الهجوم على بعض المشاركين وإصابتهم.
والمواطن الكندي يدعى غالمرضا صادقي جبلي (المعروف بجبلي) واآلن مقيم في بلجيكا عموما ،هو عضو آخر
في الشبكة األوروبية لوزارة المخابرات واألمن .وهو في البرلمان األوروبي في الكثير من األحيان .وبدأ يعمل
مع النظام منذ عام  1980بعدما اعتقل و«عذّب» من قبل الحرس الثوري اإليراني .وفي عام  2008ذهب إلى
العراق مع جواز سفر إيراني وتأشيرة من السفارة العراقية في طهران إلزعاج أعضاء منظمة مجاهدي خلق
اإليرانية في مخيم أشرف ولكن اعتقلته الشرطة العراقية والقوات األميركية التي كانت مسؤولة عن حماية مخيم
أشرف آنذاك .وفي 6كانون األول /ديسمبر  2017بدأ جبلي يصرخ ويهين المسؤولين األمنيين في البرلمان
األوروبي عندما حالوا دون دخوله البرلمان.
واثنان آخران من العمالء اللذين يزوران البرلمان األوروبي بانتظام للقاء بآنا غوميز عضوة في البرلمان
األوروبي ،هما عليأكبر راستكو ومهدي خوشحال .وكتبت صحيفة دير شبيغل األلمانية في 14تموز /يوليو
 2008بشأن الرجلين« :قبل أسبوعين أطلقت األجهزة األمنية األلمانية سراح اثنين من المواطنين األلمان

المولودين في إيران اللذين كانا محتجزين ألكثر من خمسة أسابيع تحت االشتباه بالتجسس في سجن ببغداد .وتم
اعقتال ع.ر المقيم في مدينة كولونيا ورفيقه مهدي.خ المقيم في بغداد وإيراني سافر إلى بغداد في أواخر أيار /مايو
هناك من قبل القوات األمنية .ويجب أن يكونوا قد حددوا ”منشأة هامة للمصالح الوطنية“ .علي.ر عضو نشط في
مؤسسة آوا التي تتخذ من مدينة كولونيا مقرا لها والتي تعارض منظمة مجاهدي خلق المسلمة اليسارية».
والعميل اآلخر الذي يزور البرلمان األوروبي باستمرار هو داوود باقروند أرشد .وكان باقروند في منظمة مجاهدي
خلق اإليرانية لبضع سنين ولكنه غادر مخيم أشرف بعدما أصبحت الظروف صعبة في العراق .وعرض النظام
اإليراني له العفو مقابل التعاون وذهب إلى إيران عام  .2005وتم تجنيده بشكل كامل وقضى عدة سنوات لتلقي
تدربيات خاصة والتعليمات من وزارة المخابرات وأرسل إلى الخارج عام  2015بهدف مواجهة أعمال المقاومة
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اإليرانية في أوروبا .وفي آذار /مارس ونيسان /إبريل هذا العام نشر صورا الجتماعاته الخاصة مع عضوتين في
البرلمان األوروبي البرتغالية آنا غوميز والفرنسية باتريسيا اللونده اللتين معروفتان كلتاهما لتعاونهما مع طهران.
وفي وقت يتزايد فيه األمن في كل أرجاء أوروبا وأميركا الشمالية وفي أعقاب سلسلة من الهجمات من قبل
اإلرهابيين اإلسالميين ،لقد حان الوقت أن تتخذ القوات األمنية الغربية ووحدات مكافحة اإلرهاب إجراء للحيلولة
دون تغلغل الجيش اإليراني المتشكل من عمالء وزارة األمن والمخابرات والجواسيس في كل بلد تقريبا .ويعمل
هوالء العمالء تحت إدارة وزارة المخابرات واألمن أو شعبة من الحرس الثوري وقوة القدس سيئة الصيت التابعة
له .وتنطوي نشاطاتهم على اغتيال المعارضين والتجسس ضدهم ونشر المعلومات المضللة ضد حركة المعارضة
منظمة مجاهدي خلق اإليرانية والمجلس الوطني للمقاومة اإليرانية .وخالل الـ 39سنة الماضية قام هؤالء العمالء
بعشرات من االغتياالت في سويسرا وإيطاليا والنمسا وفرنسا وتركيا .وال تزال االغتياالت تستمر.
وفي 29نيسان /إبريل  2017اغتيل المدير التنفيذي اإليراني لقناة جم الفضائية والمقيم في لندن سعيد كريميان
45عاما في تركيا حيث لدى محطة قناته فرع .وفي كانون الثاني /يناير  2017كانت المحكمة الثورية في طهران
حكمت عليه بالسجن غيابيا لمدة 6سنوات لنشر الدعايات والنشاط ضد األمن القومي.
وفي تموز /يوليو  2016حكم على ميثم بناهي كعميل لوزارة المخابرات واألمن بالسجن لعامين ونصف للتجسس
على المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية ومنظمة مجاهدي خلق اإليرانية .وطبقا ألوراق المحكمة األلمانية ،كان
بناهي يتصل بضابط استخباري مخضرم لوزارة المخابرات واألمن .وكان بناهي من المنتسبين السابقين إلى
منظمة مجاهدي خلق اإليرانية والذي ذهب من مخيم ليبرتي إلى فندق مهاجر في بغداد والذي يخضع لسيطرة
طهران .وتم تجنيده هناك من قبل االستخبارات اإليرانية .وأخذته وزارة المخابرات واألمن في وقت الحق إلى
إيران ألخذ التدربيات والتعليمات ومن ثم أرسل إلى ألمانيا .وطبقا لقرار محكمة برلين ،استلم بناهي 28ألف يورو
من وزارة المخابرات واألمن لتبادل معلوماته.
وفي 25آذار /مارس  2017أدين مصطفى حيدر سيدنفقي باكستاني الجنسية في ألمانيا للتجسس لصالح إيران
خاصة للبحث عن األهداف المحتملة للهجوم من قبل الحرس الثوري اإليراني .وطبقا للمتحدث باسم المحكمة العليا
في برلين حكم على سيدنفقي بالسجن ألربعة أعوام وثالثة أشهر «بسبب العمل للجهاز االستخباري الخارجي».
ووجدت المحكمة أنه كان قد «تجسس ضد ألمانية لعضو آخر في  »NATOأي فرنسا لقوة القدس .وجمع سيدنفقي
ملفات لألهداف الممكنة وتحديدا مشرع ألماني وهو الرئيس السابق للمنظمة األلمانية اإلسرائيلية وأستاذ اقتصاد
فرنسي إسرائيلي .وفي تقريرها األخير الذي نشر في تموز /يوليو  2017أعلنت دائرة االستخبارات الداخلية في
ألمانيا  -مكتب حماية الدستور ( )Bundesamt für Verfassungsschutz - BfVأن منظمة مجاهدي خلق
اإليرانية والمجلس الوطني للمقاومة اإليرانية هما األهداف األولى لنشاطات التجسس من قبل وزارة المخابرات
واألمن اإليرانية.
وفي 8تشرين الثاني /نوفمبر  2017شبكة التجسس اإليرانية في الهاي اغتالت معارضا إيرانيا باسم أحمد مال
نيسي .وكتبت وكالة أنباء رويترز بعدما أجرت مقابلة مع نجلته في 12كانون األول /ديسمبر تقول « :ناشط عربي

إيراني قتل في هولندا الشهر الماضي  ...حذرت المنفيين اآلخرين في أوروبا أن يكونوا حذرين .وتم إطالق النار
على أحمد مال نيسي 52عاما من قبل مهاجمين مجهولين أمام بيته في الهاي».
وعقب اغتيال 4معارضين إيرانيين أكراد في مطعم ميكونوس ببرلين في عام  1992وجدت محكمة العدل
االتحادية األلمانية أن جرائم القتل مرتبطة بصورة مباشرة بالسلطات اإليرانية في أعلى المستويات أي المرشد
األعلى ورئيس الجمهورية ووزارة المخابرات والشؤون الخارجية ،وبعد ذلك وافق االتحاد األوروبي في نيسان/
إبريل  1997على طرد جميع عمالء وزارة المخابرات واألمن من البلدان األعضاء في االتحاد األوروبي.
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ولألسف وكنتيجة لسياسة المساومة من قبل االتحاد األوروبي رفعت هذه العقوبة ،والكثير من عمالء وزارة
المخابرات واألمن ينشطون اآلن مرة أخرى في كل أنحاء االتحاد األوروبي حيث يشكلون خطرا واضحا وماثال.
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الفصل السابع
أساليب اللوبي في النظام اإليراني
إن إيران تنفق مبالغ ضخمة من المال ألصحاب اللوبي على جانبي المحيط األطلسي وحتى تقدم مساعدات مالية
لبعض الجامعات من أجل البحث ظاهريا وذلك عبر المنظمات الخيرية المزيفة كمؤسسة علوي مقرها الواليات
المتحدة والتي ممتلكاتها اآلن تحت التهديد بمصادرة المحكمة بسبب انتهاك قانون الصالحيات االقتصادية الطارئة
الدولية وجرائم غسل األموال.
وتوغل أصحاب اللوبي في وسائل اإلعالم الغربية الرئيسية والبرلمانات .وتعتمد األجهزة االستخباراية اإليرانية
بشكل متزايد على األجانب المدربين بدال من اإليرانيين لنشر معلوماتهم المضللة من أجل تخفيف الشكوك ألهدافهم.
وأصبح ذلك واضحا جدا ،وعلى سبيل المثال في االجتماع السنوي لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في
جنيف حيث يُشغل أرقام كبيرة من أصحاب اللولي األوروبيين أنفسهم في نشر األكاذيب واالفتراءات نيابة عن
النظام اإليراني .وحتى أنهم أنشأوا منظمة غير حكومية خاضعة لسيطرة الدولة لهذا الغرض مما أدى إلى
احتجاجات قوية من جانب منظمات غير حكومية غير إيرانية حقيقية أخرى ،على إساءة استخدام إطار المنظمات
غير الحكومية وآليتها.
ويقدم اإليرانيون مبالغ مذهلة من المال لنشر أكاذيبهم .وفي 5تموز /يوليو  201ذكرت صحيفة « Toronto
 »Sunاليومية واحدة من هذه الحاالت« :أكد جون تامبسون مدير معهد ماكينزي  -وهو مؤسسة فكرية مهتمة

بقضايا أمنية  -على أن الصين ليست وحيدة في المحاولة من أجل كسب النفوذ .وقال تامبسون الذي يتم استدعاؤه
غالبا من قبل وسائل اإلعالم لتقديم التحليل إنه تلقى عرضا يبلغ 80ألف دوالر من قبل شخص مرتبط ببعثة إيران
في كندا .وأضاف قائال” :إنهم أرادوا مني أن أنشر مقاال بشأن مجاهدي خلق“” .وتحاول إيران إقناع البلدان
األخرى من أجل تصنيف مجاهدي خلق كجماعة إرهابية“ .وقال تامبسون إنه رفض العرض».
ويتم دعم وتعزيز أنشطة أصحاب اللوبي الممولين من قبل إيران بانتظام من قبل الدبلوماسيين اإليرانيين والوزراء
وأعضاء البرلمان .وعندما يسمع النظام زيارة مرتقبة ألي برلمان في أوروبا من قبل مريم رجوي ،فيسرع النظام
ويأمر وزراءه إلجراء اللقاء أو االتصال بأعضاء قياديين لذلك البرلمان وأحيانا حتى رئيس الوزراء وقادة الحزب
في محاولة للحيلولة دون وقوع تلك الزيارات .وفضال عن ذلك ،تستغل زيارات تقوم بها هيئات من البرلمانات
الغربية دائما بمثابة أداة إعالمية من قبل النظام حيث تتم ممارسة الضغط (اللوبي) على البرلمانيين المشاركين بال
هوادة مع رسائل سلبية تهدف إلى تشويه سمعة منظمة مجاهدي خلق اإليرانية.
وأعضاء البرلمان الفرديون في البرلمان األوروبي في الديمقراطية الغربية معرضون أيضا لهجوم المعلومات
المضللة عندما يبدون دعمهم لمنظمة مجاهدي خلق اإليراينة أو يدعون إلى الحرية والديمقراطية في إيران .ويتم
قصفهم غالبا بالمعلومات المضللة فيما يتعلق بالمعارضة الديمقراطية الرئيسية إليران كما يمكنهم في بعض األحيان
تلقي اتصاالت من السفارة اإليرانية أو من قبل أشخاص يزعمون بأنهم أعضاء ساخطون سابقون لمنظمة مجاهدي
خلق اإليرانية رغم أنهم تلقوا تدريبات من عمالء وزارة المخابرات واألمن ممن تم تجنيدهم من قبل النظام في
حقيقة األمر.
وفي واحدة من النماذج األخيرة نظمت عضوة البرلمان األوروبي من البرتغال والتي لها خلفية للعداء ضد منظمة
مجاهدي خلق اإليرانية اجتماعا بهدف اإلضرار بظروف الالجئين اإليرانيين في ألبانيا عقب زيارتها لطهران في
شباط /فبراير هذا العام (انظر البيان المرفق .)1
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استنتاج
إن حملة التشهير والتسقيط والمعلومات المضللة ضد المعارضة كانت ممارسة شائعة من قبل النظام الثيوقراطي
منذ تأسيسه خاصة ضد منظمة مجاهدي خلق اإليرانية .وتتم ممارسة ذلك كمقدمة للقمع والقتل واالغتيال .وتبريرا
لجرائمه يحتاج النظام إلى تشويه سمعة معارضته .والتشهير والتسقيط بحق سكان مخيمي أشرف وليبرتي
والهجمات العسكرية والصاروخية وقتلهم كانت دورة تتكرر بين  2008حتى .2016
هناك تطوران رئيسيان يحوالن الموازنة ضد النظام ولصالح المعارضة بشكل ال يصدق .أوال ،النقل اآلمن والمنظم
لجميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق اإليرانية من العراق إلى ألبانيا حيث فوت الفرصة على النظام ليذبحهم .ثانيا،
االنتفاضة الشعبية التي بدأت في األيام األخيرة لعام  .2017وأذعن المرشد األعلى للنظام ورئيس الجمهورية
كالهما بشكل صريح بأن منظمة مجاهدي خلق اإليرانية كانت القوة القائدة الرئيسية وراء االحتجاجات الجماعية.
والتفاقم في االقتصاد واألزمات االجتماعية في إيران انعكست في الهبوط الحاد والشديد لقيمة العملة اإليرانية حيث
انخفضت بنسبة الثلث خالل األشهر الثالثة األخيرة .وفضال عن ذلك ،وضعت التطورات وفي الواليات المتحدة
حدا لنوع من الدعم المقدم من قبل اإلدارة السابقة ألوباما مما جعل طهران تمر بفترة من االرتباك وإضعاف النظام
بشكل خطير .وجميع هذه القضايا دفعت باحتمال التغيير في إيران إلى الصدارة.
وكالعادة وفي هذه الظروف صعدت طهران حملة التشهير والتسقيط واإلرهاب وأنشطة التجسس ضد حركة
المعارضة الديمقراطية الرئيسية خاصة في ألبانيا .وبعد النشاطات الثقافية والدبلوماسية الواضحة وواسعة النطاق
ضد منظمة مجاهدي خلق اإليراينة ،أفادت وسائل اإلعالم األلبانية في 21آذار /مارس  2018أن اثنين من
اإليرانيين اعتقال في ألبانيا للخطط اإلرهابية المشتبه فيها .كما ذكرت أن عشرة آخرين تحت المراقبة .وأشارت
التقارير إلى أن هدفهم المحتمل كان منظمة مجاهدي خلق اإليرانية .وفي  2017وقعت حالتا اغتيال بحق
المعارضين اإليرانيين في تركيا وهولندا .وشددت االستخبارات الغربية والمصادر األمنية على تهديدات إرهابية
موثوقة ضد منظمة مجاهدي خلق اإليرانية.
وأسست طهران أجهزة رئيسية مع مئات الماليين من الدوالرات لتطوير سياسيتها للتشهير والتسقيط والمعلومات
المضللة .وتنطوى بعض األساليب المعتادة التي يستخدمها النظام على نشر اللوبيات المتطورة في الواليات المتحدة
وأوروبا وإرس ال عمالء تحت ذريعة كونهم الجئين إلى هذه البلدان والدفع للصحفيين ووسائل اإلعالم وشركات
العالقات العامة خاصة في ألبانيا من أجل التشهير والتسقيط ضد منظمة مجاهدي خلق اإليرانية.
وال يقتصر تخويف النظام من خالل التجسس واإلرهاب على المعارضة فحسب وإنما يهدد النظام مصالح الدول
الغربية أيضا .وفي العام الماضي المواطن الباكستاني في ألمانيا والذي كان يعمل لألجهزة اإليرانية اتهم بتحديد
الشخصيات األلمانية والفرنسية المتعاطفين مع إسرائيل وتقديم الملعومات لقوة القدس .وحكم عليه بالسجن ألربعة
سنوات ونصف.
ويستخدم النظام اإليراني عاملين :أوال ،الفرص واألسباب التي أنشئت لصالحه من جراء سياسه المساومة في
الواليات المتحدة وأوروبا .وثانيا ،االستفادة من اآلليات الديمقراطية في البلدان الغربية.
وطبقا للقرار الصادر عن مجلس االتحاد األوروبي في اجتماع عقده في 29نيسان /إبريل  151997فإن جميع
ع مالء االستخبارات اإليرانية يجب أن يطردوا من البلدان األوروبية بعدما حملت المحكمة الفيدرالية في برلين
مسؤولية اغتيال القادة األكراد في مطعم ميكونوس 16في أيلول /سبتمبر  1992على قادة النظام اإليراني.
http://europa.eu/rapid/press-release_PESC-97-41_en.htm
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https://en.wikipedia.org/wiki/Mykonos_restaurant_assassinations
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ومن الضروري اتخاذ سياسة حازمة من قبل البلدان الغربية في كل من الواليات المتحدة وأوروبا لضمان سالمة
الالجئين اإليرانيين الحقيقيين والمعارضين للنظام وكذلك أمن تلك الدول بصورة أكثر عمومية .وتقتضي هذه
السياسة طرد عمالء وجواسيس طهران دون استثناء .ويجب أن يتم تحديد اللوبيات الرسمية وغير الرسمية لطهران
ومراقبتها وينبغي محاسبتهم إلجراءاتهم المنتهكة للقوانين األوروبية.
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مرفق  - 1حملة من أجل التغيير في إيران  -بيان 9نيسان /إبريل :2018
بروكسل 9 -نيسان /إبريل 2018
عمالء النظام اإليراني في البرلمان األوروبي ،غطاء سياسي ألعمال إرهابية ضد المعارضة في ألبانيا
إن إحباط إيران بعد النقل المنظم آلالف من أعضاء حركة المعارضة الديمقراطية الرئيسية من العراق إلى ألبانيا
وفقدان فرصة إبادتهم ليس سرا .وكان هذا النقل نتيجة لحملة غير مسبوقة من قبل المعارضة اإليرانية وأنصارها
في أوروبا والواليات المتحدة .وجرى ذلك أمام أنظار النظام الثيوقراطي بينما كانت طهران قد بذلت قصارى
جهدها للحيلولة دون نقلهم والتدبير من أجل إبادتهم أو جعلهم يستلمون.
وأذعن المسؤولون اإليرانيون اآلن أن حركة المعارضة الرئيسية منظمة مجاهدي خلق اإليرانية لعبت دورا
محوريا في إطالق االحتجاجات األخيرة في كل أنحاء البالد والمظاهرات والمناهضة للحكومة .وطبقا لوكالة
الصحافة الفرنسية في 2كانون الثاني /يناير  2018اتصل الرئيس حسن روحاني بالرئيس ماكرون مطالبا إياه
باتخاذ خطوة ضد المعارضة الرئيسية التي اتخذت من باريس مقرا لها وزعيمتها مريم رجوي والتي أدانها بإثارة
االحتجاجات األخيرة .ورفض الرئيس ماكرون طلبه.
وفي 9كانون الثاني /يناير  ،2018قال آيةهللا علي خامنئي المرشد األعلى إن منظمة مجاهدي خق اإليراينة نظمت
االنتفاضة مهددا بإعدام المتظاهرين المعتقلين ضمنيا .ويتذرع النظام اإليراني اآلن بهذه األحداث كذريعة لممارسة
الضغوط والتحريض على األعمال اإلرهابية ضد منظمة مجاهدي خلق اإليرانية في ألبانيا.
إن تعيين غالمحسين محمدي نيا ومصطفى رودكي وهما من كبار المسؤولين في وزارة المخابرات واألمن
اإليرانية سفيرا والسكرتير األول للسفارة في ألبانيا ،إشارة واضحة إلى النوايا الخبيثة للنظام .وفي الظاهر ،يقتصر
دورهم على إنشاء مؤسسات دينية وثقافية وهي في الواقع أغطية واضحة للنشاطات الشريرة لفرعي وزارة
المخابرات واألمن اإليرانية في ألبانيا حيث تعمل تحت اسمي مركز هابيليان ومؤسسة ديدبان.
وتوظف هذه المنظمات األلبان المحليين وتدربهم ليشوهوا سمعة منظمة مجاهدي خلق اإليرانية من خالل إنشاء
مواقع إلكترونية وقنوات تلفزيونية في ألبانيا وشراء عدد من البرامج التلفزيونية الوطنية .في 22آذار /مارس
 2018أفادت وسائل اإلعالم األلبانية أن إيرانيين اثنين اعتقال لالشتباه في إعداد أعمال إرهابية وكذلك اعتقل
عشرة أشخاص الستجوابهم ،مضيفة أن منظمة مجاهدي خلق اإليرانية كانت الهدف المحتمل .وكان ذلك نفس
السلوب الذي يتابعه الماللي خالل العقود األربعة الماضية عبر نشر المعلومات المضللة لتمهيد الطريق لممارسة
القمع وأعمال اإلرهاب .وفي مخيمي أشرف وليبرتي بالعراق ،كانت حملة منظمة للتشهير والتسقيط مقترنة
باإلرهاب الهمجي والهجمات الصاروخية جزءا من الروتين اليومي الذي يهدف إلى إرعاب الالجئين غير
المسلحين والعزل في منظمة مجاهدي خلق اإليرانية .وتركز اآلن إيران على ألبانيا حيث سيتكرر األسلوب
بالضرورة.
إن وزارة المخابرات واألمن وعمالءها المنتسبين ولوبياتها والساسة المتعاطفين معها قرروا تقويض ظروف
المعارضة اإليرانية في أوروبا ووصفها كتهديد أللبانيا والبلقان .إنه مثير لالهتمام وليس من المستغرب المشاهدة
بأن الكثير من الممثلين الرئيسيين للحملة األخيرة في ألبانيا وأوروبا هم نفس الذين كانوا ينشطون ضد سكان
مخيمي أشرف وليبرتي عندما كانوا محبوسين داخل العراق .وذلك رغم حقيقة أن األجهزة األمنية الغربية وجدت
في عامي  2017و 2018عالمات جديدة للتهديدات الموثوقة ضد ناشطي المعارضة اإليرانية .وفي عام 2017
اغتيل اثنان من المعارضين في تركيا وهولندا.
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ويثار قلقنا عندما علمنا أنه من المقرر أن يعقد اجتماعا في البرلمان األوروبي بعنوان« :مجاهدي خلق ()MEK
تهديد في ألبانيا» في 10نيسان /إبريل  .2018ويتم تنظيم ذلك من قبل عضوة البرلمان األوروبي البرتغالية آنا
غوميز المتعاطفة مع إيران والتي لها تأريخ من العداء تجاه منظمة مجاهدي خلق اإليرانية .وعادت غوميز من
زيارة لطهران مؤخرا.
وفي نيسان /إبريل  2009عندما كنا سنقوم بالتصويت لصالح قرار في البرلمان األوروبي من أجل الدعوة إلى
حماية سكان أشرف ،اقترحت السيدة غوميز 7تعديالت لتضر بجهودنا .ولو تم تبني تعديالته ،ألعطيت الحكومة
العراقية مطلق الحرية لقمع السكان .ورفض أغلبية أعضاء البرلمان تعديالتها السبعة كلها ،غير أن تعاملها الغريب
وعداءها الواضح تجاه المعارضة اإليرانية أثارت احتجاجات كثيرة في البرلمان األوروبي وحتى في البرلمان
البريطاني في نفس الوقت.
وبعد زيارتها األخيرة إليران قالت السيدة غوميز في اجتماع عقدته لجنة العالقات الخارجية في 22شباط /فبراير
 ...« :2018التقيت بأقارب الضحايا لمنظمة إرهابية تدعى  ،MEKمجاهدي خلق والمجلس الوطني إيران الثورية

وأيا كانت  !...إنهم يشكلون مشكالت في ألبانيا ،وسوف تطالنا المشكلة ( ...و) تجعل الناس محتجزين تحديدا في
ألبانيا» .وتعتبر التصريحات افتراءات بوضوح ويعاقب عليها القانون.
وخالل فترة بقائها في إيران كانت لديها اجتماعات إضافية مع معهد هابيليان وجمعية نجات وهما فرعان تابعان
لوزارة المخابرات واألمن.
وقائمة المتكلمين التي نظمت الجتماعها في 10نيسان /إبريل  2018تكشف بوضوح طبيعة هذه المهزلة حيث
تضم آن سينغلتون (خدابنده) عميلة النظام اإليراني تم الكشف عنها من قبل البنتاغون وتقرير مكتبة الكونغرس في
كانون األول /ديسمبر .2012
وفي حزيران /يونيو  ،2004سافر وين غريفيث عضو سابق في حزب العمال بالبرلمان البريطاني إلى طهران
لزيارة سجين في سجن إيفين .وقال في إفادة شاهد« :عندما دخلت إيفين ،كنت أتوقع زيارة المعتقلين بشكل خاص،

وفوجئت عندما شاهدت آن خدابنده (سينغلتون) زوجة شقيق إبراهيم في سجن إيفين .وزعمت فيما بعد بأنها كانت
هناك كجزء من زيارة للمنظمات غير الحكومية .ورغم ذلك كان من الواضح بالنسبة لي أن حراس السجن تعاملوا
معها كصديق بجانبهم بدال من عضو في منظمة غير حكومية مستقلة».
وزارت سينغلتون تيرانا ما ال يقل عن ثالث مرات في تشرين الثاني /نوفمبر  2017فقط كما ذهبت لمناقشة
«تهديدات منظمة مجاهدي خلق اإليرانية في ألبانيا» في اجتماع عقد في مكتب سيدة غوميز في البرلمان األوروبي
في بروكسل في 5كانون الثاني /ديسمبر  .2017وشوهدت آن سينغلتون خارج مخيمي أشرف وليبرتي في العراق
والتقطت صور منها قبل الهجمات القاتلة التي حدثت في كال المخيمين.
وكان من بين المتكلمين اآلخرين في االجتماع الذي عقد في البرلمان األوروبي  Olsi Jazexhiو Migena
 .Ballaوهذا الثنائي األلباني هما أقوى المدافعين عن النظام اإليراني حيث يعمالن مع سينغلتون عن كثب .وأنا
أعتقد أنه من غير الحكمة للغاية السماح للنظام اإليراني وعمالئه باستغالل البرلمان األوروبي .ويجب تنفيذ قرار
 1997لالتحاد األوروبي لطرد عمالء االستخبارات اإليرانية من أوروبا في البرلمان األوروبي مع المزيد من
التأكيد ويجب أن ال يسمح هؤالء العمالء بالحضور هناك.
ستراون ستيفنسون
منسق الحملة من أجل التغيير في إيران ()CIC
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مرفق  - 2صور ووثائق مأخوذة من اإلنترنت
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ستراون ستيفنسون كان عضوا في البرلمان األوروبي ممثال إسكتلندا ( )1999-2014ورئيس وفد
البرلمان األوروبي للعالقات مع العراق ( )2009-2014ورئيس المجموعة الدولية ألصدقاء إيران
الحرة ( .)2004-2014وهو أيضا محاضر دولي في الشرق األوسط ورئيس جمعية الحرية العراقية
األوروبية ( )EIFAومنسق الحملة من أجل التغيير في إيران (.)CIC
البريد اإللكترونيoffice.stevenson@gmail.com :
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