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عدمون  عذبون، وي  سجنون، وي  عتقلون، وي  دون، وي  طار  الشعب اإليراني الذين ي   عوائلمن هم هؤالء الرجال والنساء و 

 بعد محاكمة صورية، ويعتبرون أهدافا لمذابح أمرت بها دكتاتورية؟

 .في الوهلة األولى الضحاياإنهم بعض 

 

 من هم الذين يعارضون مثل هذا النظام، أو ينظمون أنفسهم سرا أو في المنفى، أو يناضلون من أجل البقاء؟ إنهم مقاومون  

 .الوهلة األولى   في 

فصل الدين عن  "آفاق إيران حرة و ديمقراطية، استناداً إلى خطة    ويقدمون ومن هم الذين يدعون إلى اإلطاحة بهذا النظام  

 نقطة، وخاصة حقوق المرأة؟  13، وإلغاء عقوبة اإلعدام، وبيان من "الدولة

 .الميةحقوق اإلنسان ويحترمون القيم الع مبادئ مواطنون وزعماء سياسيون يحملون في الدرجة األولى  إنهم 

 

، ضدهم  المضللة المعلومات و الشيطنة  وهم الهدف في حمالت  أقيم على اإلرهاب لكنهم يشكلون أيضاً تهديداً للنظام الذي 

 .ممارسة إرهاب الدولةلوالهدف من ذلك هو القضاء عليهم، وإذا لزم األمر، تحت ذريعة  

 

عديدة مع المقاومة اإليرانية، سواء في المجلس الوطني  دانييل ميتران أن تقف خالل سنوات  ل  فرانس ليبرتهاختارت مؤسسة  

مجاهدي    منظمة، أو عنصرها الرئيسي وهو  اواز مقرا لهاسور -ر ي أوف   من   التي تتخذ  للمقاومة اإليرانية المتمثل في قيادتها

فيلبينت، جنيف، الهاي،   خلق ألبانيا، وما إلى في ألبانيا، وقد التقت بكل أعضاءها، بما في ذلك مناصريها المتنوعين، في 

 .في فرنساها، في أشرف، ليبرتي، بل وحتى وكانت تشاركها أحلك ساعاتها مع الضربات الموجهة إلي. ذلك 
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والرجال، و مظاهر   قوة التزامهم    في  الجهادلقد سمحت لي تجربتي الشخصية بسماع قصص هؤالء النساء  تاريخهم و 

في  ام على أمنهم الفردي والجماعي، كيف ما كانت، وقبولهم للمنفى، والتضحيات والقيود التي يفرضها هذا االلتز  قضية الب 

ال    المنظمةإن بنية ومواقف هذه  . نظام الجالدين ضدهمالوسائل الهائلة التي تنشرها األجهزة السرية ودبلوماسية    مواجهة

إليها في الدوائر السياسية أو اإلعالمية وتجنيد لجالدين في مقابل أي مصلحة هنا أو هناك ذات  الموجهة اإلفتراءاتتستحق 

 مهني. طابع جغرافي استراتيجي أو تجاري أو 

 األدلة من   ولديهسابقين من جميع المشارب،  برلمانيين   تشملي  تال أمثال اللجنة الفرنسية إليران ديموقراطيةهناك خبراء، 

ـ التي تستحق هذا    المنظمةمجاهدي خلق اإليرانية هي    منظمةثبت أن  ي   ما   موثقةالقوية و ال   الثناءالمعارضة المنظمة الوحيدةـ 

هم يتتّبعون .  في إيران   ة الحاكمةرجال الدين القاسي   سلطة  الوطنية التعددية والديمقراطية في مواجهة ب   والتي تؤمنــ  

 .بعيداً عن أي شكل من أشكال الطائفية ،  ومظاهراتها ويشهدون بسلوكها المنفتح  المنظمة ونشاطات هذه    تاريخ 

إنكار   أن  ننسى  ال  القاسم   وشيطنة   الماللي نظام    ضد « مصداقية ذات  »معارضة  دعونا  الديمقراطي كان  البديل  صورة 

كان همه إقناع عامة الناس بعدم وجود بديل للدكتاتورية الدينية سواء كان في إيران أو خارج حدودها.   المشترك بين كل من

 .علينا أن نتحمل هذا النظام ونضع يدنا على قلبنا ونذرف دموع التماسيح »  ولذلك

فإن من ومن هنا  ،  المفاوضات مع الدول الغربية صورة المقاومة اإليرانية دوماً مطلوبا للنقاش في    و تسويد   ت شيطنة كان والزال 

في ندخل  أن  ضد  الضروري  االدعاءات  ومضمون  المسألة  خلق  منظمة جوهر  ضوء  مجاهدي  في  تحليلها  طريق  عن 

أو صور تنشر على األنترنيت من  الحقائق التاريخية أو السياسية أو االجتماعية بعيداً عن أي أفكار أو صيغ مسبقة من قبل

 تبحث عن مصالح لها.  واللوبيات التابعة له التيالسيبراني لقوات الحرس للنظام اإليراني   الجيشقبل 
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 مقدمة    

 مجاهدي خلق   منظمة أصول الحرب النفسية ضد  

 

وهي فريدة من نوعها، إذ كانت بمثابة انفصال  .  بمثابة لحظة تأسيسية في تاريخ إيران المعاصر 1979كانت ثورة  

انتباه العالم بحجمها بقدر ما أسرته بشجاعة    وجذبت من الزمن،    أالف السنينعميق عن النظام الملكي الذي دام  

األمل في قيام دولة إيرانية   هذا األمر  وبالوعد بدخول هذا البلد العظيم إلى العصر الديمقراطي، أعطى . مطالبها

معاصر    بي يلسلمية،   لتطلعات شعب  االبتهاج سرعان  . مثقفوأخيرا  األمل  إلى  تحولولكن   وانحرف. خيبة 

ثورة فبراير المجتمع الديمقراطي القائم على التضامن الذي كانت ترغب فيه  لقد استبدلت دكتاتورية  . مشروع 

عن الحكم الديمقراطي،    لتخليوااحتكار رجال الدين للسلطة،  . الشاه بدكتاتورية أخرى أسوء منها تحت ستار الدين

كانت هذه هي السياسة التي نهجها اإلسالميون الذين تولوا السلطة  … وإنكار الحقوق األساسية والسيادة الشعبية

 .للمرة األولى في العالم اإلسالمي

وبالنسبة لهم، كان من المقرر أن  .  استخدم الديمقراطيون اإليرانيون أوالً الوسائل السلمية للحد من آفة األصوليين

بناء مجتمع   القانونتتحقق مرحلة  قائم على  المشاورات    حديث  إلى  االقتراع    األفكار  وتبادلاستنادا  وصناديق 

السل  المعياررها  باعتبا ضمان  في  ومساهمة  النهائي  االجتماعي  البالد  الجميع م  تنمية  القوى    .في  اتحدت  ثم 

وسرعان ما اكتسبت هذه المبادرة شعبية  . األصوليين  نظامتراح بديل مختلف عن  الديمقراطية والليبرالية في اق

مجاهدي خلق اإليرانية، وضع هذا التحالف في قلب مطالبه    منظمةتحت قيادة  .   بلغت حد تهديد قبضة األصوليين

 .السياسيةاحترام الحريات الديمقراطية والتعددية أي : للشاه احترام قيم الثورة المضادة

انتخاب  : مجاهدي خلق اإليرانية، بفضل شعبيتها المتنامية، المشاركة في مختلف االنتخابات المتعاقبة   منظمة  قررت

، واالنتخابات الرئاسية في عام  1979في عام  ( الجمعية التأسيسيةالذي كان بالنسبة للخميني محل )الخبراء  مجلس

في عام  1980 األولى  البرلمانية  االنتخابات  اإليرانية  منظمة   تمكنت  ذلكبو . 1981، وأخيراً  من     مجاهدي خلق 

  منظمةبسرعة وأصبحت  هذه األخيرة تطورت. من الفترة القصيرة للحرية التي ظهرت بعد سقوط الشاهاالستفادة 

وكانت تجمعات  ألف نسخة يوميا 600 تنشر بـ« مجاهد»وكانت صحيفة .  المعارضة الرئيسية للدكتاتورية الوليدة

  احتراممن اإلسالميون  تملصومنذ البداية . مئات اآلالف من الناس قد جذبت  وفي المحافظات   المنظمة في طهران

لم يكن بوسع أي    ،المواطنينوعلى الرغم من الفوز باألصوات وتأييد جزء كبير جدا من  .  العامة   االنتخابات الحرة

وفي االنتخابات الرئاسية األولى،  . ممنهجةبينما مارس النظام عمليات تزوير    البرلمان،مرشح معارض الدخول إلى  
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مرشح   مسعود    منظمة كان  خلق،  جماعات  رجويمجاهدي  جميع  من  مدعوماً  العرقية  ،  واألقليات  المعارضة 

االستياء الشديد من اإليرانيين، إال أن الخميني أزاله من   رغم  ولكن. والدينية، وأغلبية كبيرة من النساء والشباب

 (.أو بعبارة أخرى مرسوم ديني)السباق االنتخابي بفتوى 

  مواطنسلمية شارك فيها نصف مليون  مظاهرة   تم إغراق  وقد بلغ األمر ذروته عندما.  وكان القمع في تزايد مستمر 

بأمر من الخميني  مجاهدي خلق،    منظمة   بناء على دعوة من،  1981  ويوني/حزيران 20في طهران في    في الدماء

وفي مساء ذلك اليوم المشؤوم بدأت عمليات  . الذي قرر بذلك إغالق الطريق أمام أي تعبير عن المعارضة السياسية 

  وبلغت  القتل عمليات    وتضاعفت. مجاهدي خلق  منظمة على عشرات اآلالف من مؤيدي    قضتاإلعدام الجماعية التي  

العراق 1988في صيف عام    ذروتها  الحرب مع  نهاية  قتلففي غضون بضعة أشهر  . في  ألف سجين    ثالثين  تم 

 .عن الخميني  صدرتسجون عبر فتوى جديدة السياسي في 

 

 

القتل  ل   إال أن ،  ىوعلى الرغم من حجم  فإنهم    ،مجاهدي خلق  منظمة   يهزموا  مرجال الدين  ثقلهم على    يصبون ولهذا السبب 

 حرب نفسية إلزالة هذه الحرب من خالل تلطيخ صورتها في إيران وخارجها. 

 

 

 

من أجل نجاح الدعاية، شكل النظام اإليراني جماعة ضغط من السياسيين و"الخبراء" للدفاع عن الديكتاتورية الدينية  

السنين، عملت أجهزة االستخبارات األلمانية والهولندية في تقاريرها السنوية   مجاهدي خلق. وعلى مر منظمة   ولشيطنة  

 واإلعالمية الغربية. على كشف الفظائع ونشرها في الدوائر السياسية  

 

 

 

في طهران لتشكيل ائتالف المجلس   1981يوليه  / مبادرة في تموز  مجاهدي خلق  منظمة اتخذت ،  االلتزاماته  ءا ووفًا

  .التعددية والتسامح والعلمانية قيم على يؤكدوهو برلمان المقاومة في المنفى، الذي  ،اإليرانيةالوطني للمقاومة 

 

 

   سريةمن العنف الجسدي إلى حرب 
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  دخلوا لهذا السبب  .  مجاهدي خلق  منظمة  تمكنوا من هزيمة  ي  مل  الماللي، فإن  ىومع ذلك، وعلى الرغم من حجم القتل

  م مجاهدي خلق، كان عليه منظمة على القضاء فعلياً على   مولعدم قدرته  .ضده المنظمة  بكل ثقلهم إلى حرب نفسية

النظام معركة بكل ما له من وسائل مالية   خاضلك وبذ.  في إيران وفي الخارج أيضاً   الشيطنة ضدهم  انتهاج سياسة

التهاون  . وسياسية ودبلوماسية ودينية هذه    والمهادنةوانطالقا من  فإن  النفط،  عقود  التي أغرتها  الغربية  للبلدان 

بالموافقة على إدراج    العالم،عملية إرهابية في   450الذي هو نفسه مصدر أكثر من    النظام،الدول وافقت على طلب  

 .معارضته الديمقراطية الرئيسية في قوائم المنظمات اإلرهابية للواليات المتحدة واالتحاد األوروبي

 

والصحفيين للدفاع عن  " الخبراء "من السياسيين و لوبية له  إنشاء جماعة  و النظام اإليراني، بتمويل  الدعاية، قام    اح ومن أجل نج 

ولم يتردد في تمرير عمالء من شرطته السياسية بوصفهم أعضاًء  .  مجاهدي خلق  منظمة  وشيطنة فكرة الديكتاتورية الدينية  

وعلى مر السنين، عملت أجهزة االستخبارات األلمانية والهولندية في تقاريرها السنوية على كشف  . خلق مجاهدي   منظمة في  

ام والمجندين من أتباع  هذه الشبكة من عناصر النظ .  السياسية واإلعالمية الغربية   المؤسسات   في   التوغل وعن    األكاذيب هذه  

هذه األكاذيب تتكرر ومشابهة  : على الدوام   وينقلون هذه التهم لمخاطبيهم الدول األخرى يوجهون اتهامات مهلهلة ومكررة  

األكراد والشيعة    وهي قتلت طائفة تتعاون مع العدو العراقي،    و منظمة إرهابية،  هي  مجاهدي خلق    منظمة بعضها للبعض بأن  

 ...في العراق، وبالطبع لن تحظى بدعم في إيران 

 

البلدان المعنية بإزالة  حكومات  فقد أرغمت كل الواليات القضائية  : بيد أننا رأينا ما حدث لكل من هذه األكاذيب

مجاهدي خلق في    لمنظمةونفت الشخصيات الكردية رسميا أي تورط   مجاهدي خلق من قوائمها السوداء  منظمة 

 3، من بينهم (العشائرشخصيات سياسية ومجتمع مدني وعديد من )مليون عراقي  5.2وقد وقع . عمليات القتل هذه 

ويتوافد عشرات اآلالف من اإليرانيين بشكل . في العراق   قمجاهدي خل  منظمةلدعم    بياناتماليين شيعي، على  

الخارج  خاص في  المقاومة  اجتماعات  يقرب من . و2018يونيو   30في  .  كل عام على  هناك ما  يزال  كان ال 

قيادة أحد كبار المسؤولين في    عن طريق شخص في فيلبينت، عندما خطط النظام اإليراني لوضع قنبلة   100000

ويحاكم حاليا في بلجيكا مع ثالثة آخرين  .  وزارة االستخبارات التابعة له، والمعتمد تحت غطاء دبلوماسي في فيينا 

 .من شركائه االرهابيين في الهجوم الذي تم احباطه 
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السابق    ، النائبمنظمة األمن الداخليل، رفع المدير السابق  "خدمة آيات هللا  في،  واواك"وفي كتابه الذي يحمل عنوان  

.  ، النقاب عن عملية الشبكة الواسعة من وزارة االستخبارات اإليرانية ضد المقاومةنيهوالمحافظ الفخري إيف بو 

  . االستخبارات اإليرانية  فخوقد حدث أيضا في بعض االحيان أن المنظمات أو االشخاص المعروفين قد وقعوا في 

مجاهدي خلق، وأطلقت عشرات من   منظمة في السنوات األخيرة، نشرت الديكتاتورية الدينية مئات الكتب ضد  و

صورتها    لشيطنةمعارض يومية للصور والكتب في كل مدينة في إيران    تنظمالمسلسالت واألفالم التلفزيونية، كما  

الرأي العام السنين، أصبحت وزارة االستخبارات،  . في  بأكبر  اك( )واووعلى مر  تتمتع  إيران  في  أكبر وزارة   ،

 .مجاهدي خلق  منظمة وشيطنةعلى مكافحة فيها ع األكثر تقدماً رحيث يركز الفميزانية، 

 

عن    يبحث  لشعب  المكتومبسبب الغضب  " تحت الرماد    نار: "إن العديد من المراقبين يصفون إيران اليوم بأنها

بما    الوسائل، بهذه الديمقراطية االستبدادية التي تحاول الحفاظ على نفسها بكل   حقوقه األساسية التي يتعذر تحقيقها

ويسعى النظام من خالل إجراءاته إلى أن يحظى ببعض الوقت قبل اللحظة التي  .  في ذلك مضاعفة عمليات اإلعدام 

 . ستشعل فيها إيران فتيل التغيير الديمقراطي 

الشبكة لصالح   هذه  تشنها  التي  الظل  الجرائم،    جعلتها متواطئة  المالليإن حرب  العديد من  اليوم  لكنها  في  تشن 

 .بوضوح حرباً مفتوحة ضد الديمقراطية واالستقرار والسالم في الشرق األوسط وبقية العالم 
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 ة أو حركة مقاومة؟ي طائفحركة مجاهدي خلق   منظمةهل 

 

 

 

على إعالنلم   بإزالة    يمض وقت  انتظاره  الذي طال  قرارها  األميركية  الخارجية  خلق   منظمةوزارة  مجاهدي 

هذا النجاح العظيم الذي   لشيطنة يعملون جاهدين    المنظمة   خصوم   بدأ حتى  اإليرانية من القائمة السوداء اإلرهابية،  

قبل   اإليرانية. وكان هذا النصر  للمعارضة  الرئيسية  القوة  الخيانة، ألن حققته  العدالة ضد  انتصار  كل شيء هو 

في قائمة اإلرهاب كانت تأمل في المقابل من النظام اإليراني   خلق   مجاهدي  منظمةالسلطات التي وافقت على وضع  

 في مفاوضاته بشأن األسلحة النووية. لها   أن يقدم تنازالت

 

"حركة ب  بوصفها   المنظمة   شيطنة عبر  ه النظام وأصدقاؤه اتهامات أخرى  رهابي"، وج اإل تسمية "  إزالةولكن مع  

برنامج تلفزيوني،   في، كشف وزير االستخبارات اإليراني،  2011طائفية"، و"غير شعبية". في يونيو/حزيران  

 بأنها "طائفة إرهابية".  ووصفهامجاهدي خلق،  منظمة"  لشيطنة عن الجهود التي تبذلها األجهزة التابعة لهم " 

مجاهدي خلق. وهو "الفرع" األكبر لهذه الوزارة   منظمةفي وزارة االستخبارات المخصص لمكافحة    دائرةعلى  اسم يطلق  "  التقاط "

  ا في الغرب لحملته  لوبياتصعوبة في تعبئة الوزارة جد  ت، لم  كثر  الرئيسية في الحكومة اإليرانية.  ففي ظل ميزانية ضخمة وموظفين

 الدعائية.  

 

اتخذت في أوروبا والواليات    قضائيةقرارات    بسبب  اليوم فهذا  فقدت مصداقيتها  وصمة »اإلرهاب«  نرى بأنوإذا  

التابعة    واللوبيات  المالليبالنسبة للركائز األخرى التي تقوم عليها الدعاية التي يمارسها    السبب نفسه  والمتحدة،  

 .المكشوفة ما توصلنا إليه في ضوء الحقائق وهنا دعونا نلقي الضوء على. لهم

 

أوالً في تحليل القاضي المناهض لإلرهاب مارك تريفيديك الذي أصدر في الحادي    نمعن النظرفي فرنسا، دعونا  

 منظمةوبالنسبة له، فإن عمل  .  في المحكمة الفرنسية  بوقف المالحقة  اقضائي  اقرار 2011أيار  /عشر من مايو

في سياق   بل  الطائفية  أو  اإلرهاب  سياق  في  ليس  خلق  االستبداد »مجاهدي  ا«.  مقاومة  سياق  إلجراءات  وفي 

مجاهدي خلق    منظمةدعاءات الموجهة ضد  العدالة الفرنسية اإل  دحضت،  شاملةالقضائية التي نوقشت بطريقة  

 . بصورة نهائية
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بروغيير، الذي ذهب بطريقته القاسية إلى حد السماح بالتطفل    باسم في وجود قاض  .  ولم تكن هذه المهمة سهلة

مجاهدي خلق واالعتداء عليهم    منظمة  شيطنةمن أجل    "شهود"على القضية، عبر عمالء النظام اإليراني بوصفهم  

 . "الطائفة"و "اإلرهاب"باتهامات مختلفة، بما في ذلك 

وسيلة سعيدة للخروج من هذا الطريق أمام العدالة    أخيرا  الفرنسية« الدبلوماسية»هذه الحلقة السوداء وجدت وبعد  

ولكن في ذلك الوقت كانت هذه المهزلة للحقيقة سبباً في دفع المفكرين .  اإليرانية للمقاومة بإعادة االعتبارالتي تم 

، ومن بينهم أالن فيفيان الخبير في هذا المجال، الذي تولى رئاسة المهمة المشتركة  القيام برد فعلالفرنسيين إلى 

البحث  : إيران"، وفي دراسة بعنوان 2006بين الوزارات والتي تتلخص في مكافحة الطوائف المختلفة  في عام  

 ل بهذا الصدد: ، فقاوالثيوقراطية في إيران مجاهدي خلق منظمةأالن فيفيان عن حالة   س ئل، "عن الطائفة

 

أنها تبرر أساليبها في الحكم من خالل نشر قوانين شبه    وتدعي  بأنها تمتلك صالحيات دينية إلهية  تزعم الثيوقراطية »

وعلى هذا فإن حكومة رجال الدين تبدو وكأنها حكومة طائفية  )...(   أي مناقشة وال تقييد   تقبلمقدسة، بفتاوى ال  

من   إلى تمكنت  اإليديولوجيات  السلطة  الوصول  كل  بين  مشترك  قديم  حلم  وهو  الوسائل  . المستبدة ،  بين  ومن 

  منظمة وخاصة    اإليرانيين،وضد معارضيها    ينازعها، تلك الوسيلة المتمثلة في االنقالب ضد كل من    المستخدمة،

للتحرر والحريات  )...(. طائفية    حركة واتهامها بأنها    لق، خمجاهدي   المنطلق األساسي  يمكن    اإلنسانية،من هذا 

وال يمكن توسيع نطاق هذه االعتبارات لتشمل  . اعتبار النظام القائم في طهران نظاما شموليا وطائفيا على حد سواء 

نت مرارا عن رغبتها في أن تعزز، عندما  مجاهدي خلق التي ال تمارس أي مسؤولية حكومية والتي أعل  منظمة

وعالوة  . يحين الوقت، التشريعات التي يستحقها الشعب اإليراني والتي تتماشى مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

  بإطار  تتقيدأن  قدر اإلمكان  مجاهدي خلق نفسها ضد األداء المعتاد للطوائف التي تتجنب    منظمةعلى ذلك، وضعت  

مؤتمراتها التي تعقد كل    المنظمة وعلى الرغم من التهديدات التي وجهتها إليها سلطات طهران، عقدت  . ديمقراطي 

العام، وفي ست    أمينهاوقد جددت .  أي حزب سياسي جدير بهذا االسم  مثلسنتين، بحضور الصحافة والضيوف،  

ال تبدو وكأنها تفلت من    المنظمة رات التي تتخذها  كما أن القرا .  مناسبات، تولت المرأة هذه المسؤوليات المركزية 

 ".بالسلطةالتفرد في قيادتها أو أن رئيسها سيمارس   االجتماعية الصفة 

 

 الطائفة والطائفية حسب معجم الروس 
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التعصب  مظاهر   والموقف الطائفي يشير إلى مغلقة"  تجمع ديني: "كالتالي   خصائص الطائفة قاموس الروس يعرف 

وفي ضوء هذا التعريف، دعونا   هو" حين يرفض االعتراف بآراء مختلفة عن تلك التي يعترف بها النظر »وضيق

مجاهدي خلق المعلن الذي    منظمةمجاهدي خلق تندرج ضمن هذا الوصف.  كان هدف    منظمةنرى ما إذا كانت 

  حين كان   الشاه،دكتاتورية    ثالثة أكاديميين إيرانيين شبان هو مقاومةعلى يد    1965في عام    تم تأسيسها عليه

 األشكال البرلمانية للمعارضة السياسية.   كافة حظر الشاهي

مجاهدي خلق هي في المقام األول سياسية وتركز على المجتمع الذي تسعى إلى تغييره. إن رسالة    منظمة ولذلك فإن شهادة ميالد  

مجاهدي خلق التي تحمل القيم العالمية للحرية والمساواة والعدالة، سرعان ما تلقت صدى في المجتمع، أواًل بين المفكرين   منظمة 

مجاهدي خلق    منظمةلتي كانت تضم أغلبية كبيرة من السكان، تحولت  ، ا 1979بعد ثورة    و ين تحت حكم الشاه.  والشباب الجامعي 

إلى قوة المعارضة الرئيسية للنظام الكهنوتي. وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أنه، وفقا لمقال نشرته صحيفة لوموند في آذار/مارس  

، لكان  رجوي مجاهدي خلق، مسعود    مة منظ(، لو لم يرفض الخميني بفتوى ترشيح زعيم  31)انظر التذييالت، الصفحة    1980

 بوسع هذا األخير أن يحصل على أصوات عدة ماليين من اإليرانيين من مختلف الطبقات االجتماعية. 

 

ألف نسخة يوميًا، أصبحت   600تفوق    هاعلى ماليين األصوات في أول انتخابات تشريعية ومنشورات  توبعد أن حصل

باإلجماع إلى التصويت تدعو  مجاهدي خلق بمثابة نقطة حشد للقوى الجمهورية والعلمانية، وأصبحت األقليات    منظمة

الخميني والتي أهلكت التعددية   يمثلهالصالح مرشح المنظمة في االنتخابات الرئاسية. وفي معارضة للطائفية التي  

راطية في المعركة السياسية التي دامت حتى عام السياسية، اقترحت منظمة مجاهدي خلق جبهة لكل القوى الديمق 

، وهو 1981. وقد تأكد هذا الموقف في وقت الحق بإنشاء المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية في يوليو/تموز 1981

قدر اإلمكان، أطلقت »جبهة التضامن   التوحد من أجل  و ،  2002تحالف يسعى إلى اإلطاحة بالدكتاتورية.  وفي نوفمبر  
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إلى   الوطني« دعوة إلى جميع »الجمهوريين الذين يناضلون من أجل نظام ديمقراطي ومستقل وعلماني لالنضمام 

 تشكيل جبهة معارضة واسعة«.

 

 
 منضبطة   كمنظمة مجاهدي خلق    منظمة 

 
. وكثيرًا ما يشير  تحظى به صفوف مجاهدي خلقالمثالي الذي  زم  الع   أمام  مجاهدي خلق منظمةمنتقدو   يعجز

من توحيد صفوفها على الرغم من العنف الشديد   تمكنت ، التي  المنظمةمن  صفة الهذه  مصطلح "الطائفة" إلى  
الذي تتعرض له في إيران. والواقع أن ِقلة من الحركات اإليرانية ظلت باقية منذ بداية الثورة على قيد الحياة  

لهم. ومع عشرات اآلالف من عمليات اإلعدام السياسية، والتعذيب البربري والفاشية األصولية    المالليبعد قمع  
على تماسكها الداخلي    والسيطرة القناعاتوجب عليها تسليح نفسها بنسيج أكثر مقاومة من حيث  الجامحة،  

،  للمنظمة " التنظيميالنظام على نحو ثابت إلى تدمير الطابع " حاولأن   الصدفةمن أجل البقاء. ولم يكن من  
أشرف    سكاني صفوف  سواء في السجون بين السجناء السياسيين أو في المجتمع في شبكات المنظمة، أو ف

 .وليبرتي
 

 التي تمكنها من المطالبة باإلطاحة   إن مفتاح نجاح منظمة مجاهدي خلق هو قدرتها التنظيمية الهائلة وقوة اقتناعها
 

. وكثيرًا ما يشير  تحظى به صفوف مجاهدي خلقالمثالي الذي  زم  الع   أمام  مجاهدي خلق منظمةمنتقدو   يعجز
من توحيد صفوفها على الرغم من العنف الشديد   تمكنت ، التي  من المنظمةصفة المصطلح "الطائفة" إلى هذه  
 الذي تتعرض له في إيران. 

 
م تمنع أبدا الفنانين  ل جلس الوطني للمقاومة اإليرانيةوهذه الصرامة الظاهرة في العنصر المحوري في الم بالنظام.
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، من االنضمام إلى  سواء على مستوى إيران أو على المستوى الدوليوالمفكرين االيرانيين العظماء من المشاهير  
، رئيس لجنة الثقافة هزارخاني منوجهرصفوف المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية، مثل الكاتب المعاصر الشهير  

 . العظيمةالراحلة المغنية اإليرانية ، يةضمر  وة اإليرانية، والفنون داخل المجلس الوطني للمقاوم
 
 

 

 بديل سياسي 
 

بانتظام في اجتماعات كبيرة خارج  وجودها  تظهر    ها، إال أنفي داخل البالد  تعرضت للقمع  المنظمةمع أن هذه  
تتعرض لها في مخيم  إيران. وتدين المنظمة باستدامتها لقاعدتها االجتماعية.  ويمكن تفسير المضايقات التي  

"المنزوعة السالح" في سكان إيران. وقد د المقاومين  النواة من  بالصدى الذي تجده هذه   المنظمةعت  أشرف 
يؤديان  للمقاومةالوطني    والمجلس كبديل سياسي مسؤولب، وهما  الكامل  المقاومةو   ،دورهما  في   تنظيم شبكات 

بما في ذلك "الفصل بين  ،  وقدما برامج سياسية محددة لمعالجة مشاكل البلد بعد اإلطاحة بالديكتاتورية  الداخل
 وخطة بشأن "االستقالل الذاتي لكردستان في إيران". ، نقطة بشأن "حقوق المرأة" 13وبيان من  ، الدين والدولة"

 
ف من اإليرانيين من الشتات كل عام،  شعبية، تحشد بنجاح عشرات اآلال  منظمةإن منظمة مجاهدي خلق، وهي 

ر قادتها بانتظام، من خالل البيانات العامة، تصوراتهم للكفاح الذي يقود .  فوق العادة والرصانة بالتفانيه ونويذكِِّ
  2012يونيو    23وقالت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة في خطاب في  

 س، ولم يكن أبدا، تولي السلطةلي  المنظمةاسمحوا لي مرة أخرى أن أؤكد أن هدف هذه  ي: " بما يل  في فيليبنت
هدفنا هو ضمان الحرية والديمقراطية بأي ثمن. )…( وهدفنا هو جمهورية تقوم على الفصل بين الدين  .  بأي ثمن

الثالث:   الكلمات  بهذه  برنامجنا  نلخص  أن  ونستطيع  المساواة.   قدم  على  األديان  جميع  تعامل  والدولة حيث 
جلس الوطني للمقاومة اإليرانية، في ، الرئيسة المنتخبة للم رجويالحرية، والديمقراطية، والمساواة« )خطاب مريم  

 . (« 2012يونيو/حزيران   23فيلبينت في 
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 والخرافات منظمة مجاهدي خلق 
 مقابلة مع آالن فيفيان 

 
 
أنها    المنظمةلقد كنت مع منظمة مجاهدي خلق لفترة طويلة. ومن بين االدعاءات حول تاريخ هذه    -سؤال  
 «. كيف تفسر هذه التسمية؟ ماركسية إسالمية»  حركة

 
  حركة   شيطنة والمحاولة لأو حتى ما هو أسوأ،    يةآالن فيفيان: إنه لشيء غريب التحدث عن الماركسية اإلسالم

مقاومة ال عالقة لها بهذه المصطلحات. فالماركسية فلسفة مادية وال شيء فيها يستحق الشجب.  والجميع حر في  
من الواضح أن اإلسالم هو الدين  و بمعتقد ديني   ال يؤمنوا أو  واد. ومن حق الجميع أيضًا أن يؤمن التفكير كما يري

 العظيم.  الثالثالتوحيدي 
 .ماركسياً   أخرى من ناحية و روحيًا ودينيًا  من ناحية كون وال أرى كيف يمكن للمرء أن ي

والذين يبدو أنهم يستهدفون قبل    يصرحون بمثل هذا النوع من التصريحاتهناك شيء مقلق في أفواه أولئك الذين 
 خصم يقوم على العقل والتأمل والحكمة، وفي المقام األول التوازن.   شيطنةكل شيء 

 لم أكن أعلم أنه عند ظهور هذا المصطلح »الماركسية اإلسالمية«، كان هناك بعض »المفكرين« من زمن الشاه. 
تقوم األنظمة الشمولية،    في  تقليدي  اسلوب  فهذاهذا النوع من المصطلحات ،    بإطالقالحركات األصولية    أن 

 . شمولية دينية ذا طبيعة هناك استبداد من النوع الدينيألن  في إيران من هذا  والوضع متفاقم أكثر 
 

لالجتماع بالسيدة رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة اإليرانية، وبمسؤولين  عدة مرات  لقد سنحت لكم الفرصة  
في   «مرارا وتكرارا»تكرر نفسها    ي ل الية أعضاء المجاهدين الذين نقلوا من العراق.  إن دعاية المعديدين. كما ذهبت إلى ألبانيا لرؤ 

 ؟  اعتقادك هناك شائعة تزعم أن منظمة مجاهدي خلق سوف تكون بنية استبدادية وطائفية. هل هذا هو  و مختلفة،    كتابات
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من النظام الحالي   توجِّه اتهامات.  فإما أن تكون مسألة لهذا السؤال أعتقد أنه ينبغي أن تكون هناك إجابة مزدوجة 

 اإليرانيين.  ليست منوإدخالها إلى مؤسسات ودوائر النظام قد نجح في هذه الدعاية   أن يكون في طهران، وإما 
ولكن من المؤسف أن هناك وثائق مختلقة من طرف النظام أو من أشخاص متأثرين به، وتصل في نهاية المطاف إلى 

 هذه االتهامات.  تعاود نشر الصحافة، التي 

 أنت   ،للطائفة. أواًل، ألنه من الناحية القانونية ال يوجد تعريف  دعاء الطائفيةإ  دحضتقد أن من السهل جدا  وأع
 . معينة أخرى  ة معينة وتنسى أنه يمكن لك كذلك أن تكون من طائفةف تستطيع دائما اتِّهام أحد ما أنه من طائ

في    ا العثور عليه   ولم أستطع .  التشكيك فيها وقد علمتني التجربة أن الطائفية هي في المقام األول فعل أو أفعال تتم بطريقة مطلقة ال يمكن  
 المقاومة اإليرانية.   ثقافة 

 قادتها في عدة مناسبات.   لمقابلة  ذهبتلقد ذكرتم أنني  
كانت   األولى  المرة  أن  بمقابلة    مناسبة وأعتقد  الفرصة  لي  ولقد سنحت  تأييدا للحريات.  باريس  بمدينة  فندق  في 

أوال وقبل كل  ، بطبيعة الحال ألننا شعرنا ممعه خلق نوع من التعاطف و ،  زمالئهاالرئيسة، السيدة رجوي، وعدد من 
 . الضميرحرية  وهي ،  أننا نضع الحرية أوال، شيء

وأتيحت لي أيضًا الفرصة للذهاب إلى المكان الذي رحب فيه األلبان بأعضاء منظمة مجاهدي خلق. وفي مخيم  
، لم ألِتق أي امرأة أو رجل أعطى انطباعًا باإلكراه. لدي انطباع بأن الذين اختاروا الكفاح من أجل تحرير  3-أشرف

الضغوط التي قد تصل   هذه  عليهم وعلى أسرهم، فإنام النظ بلدهم قد فعلوا ذلك عن علم، رغم الضغوط التي مارسها 
 الذين يحتلون طهران.  ي لال اغتياالت من قبل الم أحيانا إلى حد
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  ي آالن فيفيان في أحد التجمعات السنوية الكبرى للمقاومة اإليرانية وبجواره النواب فيليب جوسلين وميشيل دي فوكولوريي تح و مريم رج

 
 السنوية الكبرى للمقاومة اإليرانية في قاعة معارض فيلبينت بالقرب من باريس أحد التجمعات 

 
.  في المكان الذي هم فيهلى العيش  ع  يتم إجبارهم وقيل لي إننا نسمع أحيانا أن هؤالء الشباب الذين التقيت بهم  

أن عائالتهم منفية في ألمانيا، وفرنسا،   قد مروا عبر بلدان أجنبية، أو  يبدو غريبًا بالنسبة لي ألن العديد من الناسو 
 وأوروبا، والواليات المتحدة، وكندا. 

،  خيارهمعلى العكس من ذلك تماما.  أو بعبارة أخرى، كان هذا    كان  ولم ينفصل هؤالء عن أسرهم في إيران. بل إن األمر 
 بحياتهم. مخاطرة من خالل الوأحيانًا كان 

 
سنة. ولكن الدعاية التي يطلقها    40 هو ، على نحو ما. وتذكر أن مدة هذه المقاومة  حرية اإلرادة يؤكد على مفهوم    وهذا 
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  مكرهين  إجبار أعضاء المقاومة ، والتي عادت إلى الظهور هنا وهناك من خالل مقاالت مواتية لها، كانت سببًا في ي ل الالم 
 . لمدة أربعين عامًا في ظل زعامة استبدادية 

 
اختيارات صعبة، وأحيانا مؤلمة جدا    والبد من اتخاذ.  لمن يختار الخوض في مقاومةيبدو أنه أمر ال يمكن تخيله  

. إنها فكرة ه ي اختياراته الخاصة باستثناء نفسولبيئتنا. ولكن ال أحد يستطيع أن يرغم المرء على البقاء ف  ألنفسنا
للبقاء حيث اختاروا    وسيلة؟   بأي-أن نجبر الناس    عاما،طيلة أربعين    نستطيع، وهمية إلى حد ما أن نتصور أننا  

 ف عن فعل ما اختاروا فعله. والتوق  الذهاب،
 

، المدينة التي زارها بالفعل العديد من البرلمانيين والصحفيين والسياسيين من 3-مخيم أشرف   م مع مؤسستكم زرت 
هل   سواء.. لقد تمّكنت من مراقبة العالقات داخل منظمة مجاهدي خلق في فرنسا وألبانيا على حد  المشاربمختلف  

 شفافية؟عديمة ال وجدت هناك فكرة  
 

من النظام الحالي    توجِّه  اتهامات.  فإما أن تكون مسألة  لهذا السؤال  أعتقد أنه ينبغي أن تكون هناك إجابة مزدوجة "
 " .اإليرانيين وإدخالها إلى مؤسسات ودوائر ليست منالنظام قد نجح في هذه الدعاية   أن يكون في طهران، وإما 

 
 

في مناسبة خاصة جدًا. ومثل العديد من البرلمانيين السابقين، أنتمي إلى جمعية   3-لقد مررت عبر مخيم أشرف
الحال   هو، كما استقصائيةرة ألبانيا ومقدونيا.  وعلى هذا فقد كانت رحلة من أعضاء البرلمان السابقين وقررنا زيا 

لذا، اقترحت على أولئك الذين كانوا معي أن يذهبوا وأن يروا  .  فالجميع لديهم حرية التعبير. مع العديد من الناس
لديهم آراء    الباحثينمباشرة.  وكما قلت، فإن هؤالء  على مقربة منهكنا في تيرانا. إنه  وقتما 3-مخيم أشرف

. وبطبيعة الحال، كانوا كبرلمانيين سابقين يعرفون ما  هناكمختلفة جدًا، ولم يكن لديهم معرفة متعمقة بالوضع 
حدث في إيران وما يحدث هناك.  وبعد أن مرروا، تحدثنا حول ما الحظوه. كانت هناك جملة واحدة تتكرر وهي:  
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ليفرض  يراقبهم  من، ولم يكن هناك يفكرون بهمر طيب، إنهم يعبرون عن أنفسهم بحرية. ولقد أخبرونا ما "إنه أ
 تقول كذا وكذا، أنا أتحكم بك في هذا".  عليك أن: احترس، عليهم ما يقوله

 

السيدة "رجوي". لقد سنحت لك الفرصة للتحدث مع السيدة    بخصوصكثيرًا ما يأتي مفهوم عبادة الشخصية  
 رجوي في عدة مناسبات.  ما االنطباع الذي تركته فيك؟ 

 لقد وجدتها امرأة تتمتع بصفات شخصية عظيمة، وبشكل خاص مهارة االستماع.
وأن يتم في إيران  في األساس، وجدت دومًا حرصًا منها على تقديم معلومات حول ما تفكر فيه، وما تفكر فيه البد  

 . في الوقت نفسه  لتعزيز روح دولية منفتحة ومع أصدقائها
وهي زعيمة بال أدنى شك.  وهناك زعماء آخرين في مختلف أنحاء العالم. سعدت بلقاء أنديرا غاندي على سبيل  

 المثال، وهي امرأة رائعة وكان واضحا أن المرأة من الممكن أن تصبح زعيمة لشعب بأكمله.
قوم به السيدة رجوي كما أفهم، هو الكفاح من أجل إعادة تفعيل الديمقراطية في إيران. كنت على وشك أن أقول كل ما ت

"تفعيل" ألن إيران نادرًا ما كانت تتمتع بفترات من الديمقراطية. وبطبيعة الحال، تتطلب هذه المعركة قدرًا عظيمًا من 
ة.  وفي نهاية المطاف فإن األمر متروك للناس لالختيار عندما يحين  التواضع من جانب هؤالء الذين يقودون هذه المعرك

 الوقت.  
وهي كثيرًا ما تقول هذا وتعبر عنه بأسلوب فرنسي، وهو أمر نفيس بالنسبة لي، وبالنسبة لمواطنينا.  وعندما تقول،  

 قوق الدولة وواجباتها.  على سبيل المثال، إنه من الضروري التمييز بين ما يرد تحت االعتراف وما يندرج تحت ح
أو بعبارة أخرى، الفصل بين الكنائس والدولة، والذي يصدر حاليًا قدرًا كبيرًا من الضوضاء نتيجة لألحداث الخطيرة التي 

 يشهدها العالم اآلن.  
أو المنفيين الذين ربما    3مخيم أشرف    سكانكلماتها وأنا أراها أيضا عمليا في الحياة اليومية من    في  الفكرةأجد هذه  

أن الضرورات األساسية البد وأن تكون مجتمعة الستعادة    ينسوالديهم آراء متباينة ومختلفة ولكن من دون أن  
 وترسيخ الديمقراطية في هذا البلد. 

 
لية من  أن جيل كامل من النساء في هذه المقاومة هو الذي حقق مستويات عا  رجوي كثيرًا ما تذكر السيدة  
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 المسؤولية لعقود من الزمان؟ 
 

أنا أعلم أن نصف أعضاء المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية تقريبا من  أن هذا أمر نادر إلى حد كبير.  وأنا أعتقد
 النساء وأن عددا كبيرا جدا من النساء منخرطين في العمل بنفس الروح.  

 أة هو اتجاه جيد.  ومن هذا المنظور، أعتقد أن اتجاه المجلس الوطني للمر 
 

في فيلبينت. وقد حضرت هذا الحدث كل    مؤتمراتهناك أمكنة أخرى للمقاومة اإليرانية التي كنت تتردد إليها:  
عام إلى جانب شخصيات دولية.  وهناك شاهدتم جاليات وجمهور عريض من القارات الخمس. لقد كنت قريًبا 

 منظمةي مجتمع المقاومة يمكن أن يؤدي إلى نعتها بأنها  فعية  منهم. لكن االمتناع عن العودة إلى الحياة الطبي
 ؟ على ذاته منطوي تصور مجتمع لمنغلقة على ذاتها. هل استجاب تجمع فيلبينت 

 
أولئك الذين يأتون إلى فيلبينت، عشرات اآلالف من األشخاص الذين يشاركون في هذه المظاهرات، يأتون من جميع 

 البلدان. 
 

يتلخص في   المنظمة، وخاصة إذا كان مبدأ  منظمةال ينبغي لنا أن نندهش إزاء الحمالت التي تشن ضد أي  
 ترسيخ القواعد الديمقراطية واستعادة الحرية. هذا هو نفس الشيء دوما". 

 
 

  ويحملون ومن األهمية بمكان أن نميز بين الناشطين الذين يرتدون في بعض األحيان نفس ربطة العنق أو القميص  
الذين جاءوا لالستماع والمشاركة في هذه المناسبات. هناك عدد من النساء الالتي ال يرتدين    منشورات مشابهة وبين

 .  عند اللقاء لون بعضهم البعضيرتدين الحجاب. رأيت نساء ورجال يقبِّ  وهناك منالحجاب 
أمل في تحول بالدهم   لديهم المخلصينلذا فأنا ال أعتقد أن هذا الحشد الضخم من المقاومين، والمتظاهرين، وأهل الشعب  

وفي مثل هذه الحالة البد أن يكون   ؟. لكن من قبل َمنخاضعين لسيطرة من قبل أشخاص إلى الديمقراطية، أصبحوا  
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 ؟ ممارسة مثل هذا السلوك حتى يمكن يسيطرونهم هناك أشخاص كثيرين 
 

. هم يزعمون، على سبيل  خصوم المنظمة التي قادها   االفتراءات قضية تشكل أيضًا جزءًا  ها  نأتي إلى فكرة األسرة هذه، ألن ل 
 المثال، أن هناك التزامًا على منظمة مجاهدي خلق بترك األسرة أو قطع الروابط األسرية. لماذا تقدم هذه االدعاءات؟  

 
. إن األشخاص الذين يوافقون أفكارك داخل إيران وخارجها، والذين وهم كثيرين، لديهم  معنىيبدو هذا سخيفًا وبال 

في ظل ظروف    اضطروا،فإن من تعرضوا لالضطهاد    أخرى،بيئة عائلية. ومن ناحية  عائالتهم ويعيشون في  
لألطفال بأن يكونوا   سمحواكيف ، 2 أو  1مخيمات أشرففي  هم قصفتم إلى االنفصال عن أسرهم. عندما  معينة،

لجأ العديد    لقدضحايا للقصف العشوائي ألولئك الذين هاجموا الالجئين ؟ كان علينا أن نخفيهم في مكان آخر.  
 إلى البلدان األوروبية إليجاد ظروف معيشية مقبولة.  اإليرانيينمن 

بداية دكتاتورية  و  يعملون  تحول هؤالء الشباب إلى مه  و.  المالليمرت أربعين عامًا منذ  ندسين أو معلمين أو 
 ببساطة في شركة في الخارج. 

لقد احتفظوا بعالقاتهم مع بلدهم األصلي، كما عادت األسر إلى تشكيل نفسها بعد أن أصبح الشباب الذين كان  
المنفيين،  بالغين، وأصبح لديهم حياة يعيشونها. هذا هو مصير جميع    2أو    1عليهم أن ينقلوا من مخيمات أشرف  

 وهو ليس بمصير سهل أبدا.  ولكن بشكل عام، لم أقابل قط أشخاص انفصلوا تمامًا عن أسرهم. 
 ألنفسهم، كما قالوا في فرنسا، أن يكرسوا أنفسهم للثورة   لذا، فهناك بطبيعة الحال من بين هؤالء األشخاص الذين اختاروا
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تحيط مريم رجوي شخصيات رئيسية، بما في ذلك الوزير البريطاني السابق تيريزا فيلييه ورئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر    - 2018فيليبينت، 

 جون بيرد، باإلضافة إلى برنارد كوشنر، وزير الصحة والشؤون الخارجية السابق.  الخارجية الكنديووزير 

 
 من أجل تغيير نظام الدولة التي عفا عنها الزمن.  فهناك نوع من التضحية، ولكنه ليس سوى اختيار شخصي.  

 
أالحظ أن لجنة الصليب األحمر  ا تكون خطيرة، على سبيل المثال.  أيضا على طبيعة المهمة، عندم   هذا  يمكن أن يعتمد

ا ترغب في إرسال أشخاص في بعثات إلى بلدان صعبة،  الدولية، التي ال عالقة لها بجمعية أو مؤسسة دينية، عندم 
 بدون أسرة.  أو أن يسافر  أن يكون عازباوالتي تكون في حاالت حرب، تتطلب من الشخص 

 
يصدق نفس القول على سفاراتنا، حين يتمركز سفير ما في بلد صعب بعض الشيء حيث توجد مخاطر جسيمة.   

 ى نحو ال يشكل خطرًا عليها. هو عمومًا مطالب بترك عائلته في فرنسا عل 
 

 ، عملوا في مجاالت مختلفة؟ 3- هل الشبان الذين قابلتهم في أشرف
 
بالتأكيد، بما في ذلك األنشطة عالية التقنية.  وأنا أعلم أن هناك، على سبيل المثال، الكثير من األنشطة في حقل الكمبيوتر.  وليس  
من الضروري فقط التعبير عن األفكار شفهيًا، بل من الضروري أيضًا أن تنتشر هذه األفكار وأن تذهب إلى ما هو أبعد عبر  

، وخاصة إذا كان  منظمة الموسيقى أيضًا.  وال ينبغي لنا أن نندهش إزاء الحمالت التي تشن ضد أي    ر وعب األراضي والمحيطات،  
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تصادف أنني ولدت قبل  و يتلخص في ترسيخ القواعد الديمقراطية واستعادة الحرية.  وهذا هو نفس الشيء دومًا.   المنظمة مبدأ 
الذي كان إيديولوجية    إلى المقاومة في إطار هذا المبدأ ضد القمع النازي، جزء من أسرتي    انضم   إذ الحرب العالمية الثانية مباشرة،  

 . قاتلة أيضا 

 
 

 
لدعم المجلس الوطني  حضروا وإيرانيون من شتى أنحاء العالم في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا   وطالب أطباء، ومهندسون، ومهنيون، ومحامون، ومدرسون، 

 2018يونيو   30فيليبينت، بالقرب من باريس، في للمقاومة اإليرانية في 
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 حرب خارجية
 على القمع  للتستر 
 

من بين االدعاءات المتكررة التي قدمها منتقدو منظمة مجاهدي خلق أن أعضاءها "حاربوا على الجانب العراقي ضد  

هذا االدعاء يستمد   ولو أن  ."معهم اإليرانيين تعاطف  فقدانبالدهم في ثمانينيات القرن العشرين، األمر الذي أدى إلى 

الضغط التابعة له للتشكيك في مصداقية المعارضة المنظمة  أصوله من الدعاية التي يطلقها النظام وجماعات 

لقصة بعض الدوائر الصحافية أو الدبلوماسية نفس ا تردد واستراتيجيتها السلمية، فقد يحدث في بعض األحيان أن 

)بعضهم   -مع اعضائها ومؤيديها و أيضا كبار القادة   –ن منظمة مجاهدي خلق أدلة التاريخية تنبئنا ألالمخادعة. إن ا

محتلة من قبل   أراضيهم اإليرانية عندما كانت سقط في ساحة المعركة أو تم أسره ( . قد قاتلوا ضد الغزاة العراقيين 

الخميني على   أصرالسالم في المتناول،  انسحبت العراق خلف الحدود الدولية وكان مشروععندما . و العراقيين

وأعلنت منظمة   االستمرار في هذه الحرب القاتلة حتى آخر بيت يقف في طهران، وعلى "تمديد الثورة اإلسالمية".

 وتبنت استراتيجية السالم بين الدولتين.  ،وخيانيةمجاهدي خلق أن هذه حرب بين األشقاء 

 
 ة استراتيجي   ظروف 

 
. وتكمن ميزتها في استقاللها  الماللي لم يكن لمنظمة مجاهدي خلق مصلحة في القتال في صفوف القوات العراقية، كما توحي دعاية  

السياسي وهيبتها كبديل قابل للتطبيق، وهي ثمرة سنوات طويلة من النضال والتضحية ضد الدكتاتوريين، وال يستطيع أي منطق أن  
وطنية وباعتبارها بدياًل سياسيًا مشروعًا للدكتاتورية القاسية في بلد عظيم مثل إيران. وألي    منظمة ك يدفعها إلى تخريب صورتها  

غرض؟  هل تصبح البديل لجيش دولة أصغر من إيران عدة مرات؟  فضاًل عن ذلك، فلو كانت المسألة تتعلق بالتوصل إلى  
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تجنب قدرًا كبيرًا من  ت الخميني ونظامه وأن  تدخل في مساومة مع  تسوية بشأن المبادئ، لكان من األبسط كثيرًا واألقل تكلفة أن 
المعاناة والمحن. ولم يطالب الخميني من المعارضة أكثر من االعتراف بسلطتها المطلقة، على حساب التخلي عن مبادئ الحرية  

عشرات اآلالف من أعضاء    موقف   هو والسيادة الشعبية.  وكان رفض "القوة المطلقة للمرشد األعلى" ورفض التنازل عن الحرية  
 في إعدامهم.   وكان سببا منظمة مجاهدي خلق  

لطغيان  ضد استريد الحفاظ على شعلة المقاومة  لو قررت منظمة مجاهدي خلق الذهاب إلى العراق، فإنها كانت  
على حدود البالد، كما فعل الجنرال ديغول وغيره من المقاومين من أجل فرنسا الحرة. إن مهاجمة الحرس الثوري  

 يشي، وهو عمل وطني وشرعي.باإليراني يعادل الهجوم على جيستابو وميليشيا  
نظام  ا: فقد قام الشعب اإليراني بثورة ضد  والمعادلة بسيطة للغاية، رغم أن العديد من الحمالت اإلعالمية المضللة حاولت تعقيده 

من أجل ترسيخ الديمقراطية، والحريات الفردية، والحقوق االجتماعية.  لقد أدخل الخميني ديكتاتورية مطلقة وقمع الناس الذين    الشاه 
وة سياسية وطنية مسؤولة  حكم اإلرهاب. كيف يمكن لق و المقاومة    لتبرير قمع وقفوا ضده. وعلى هذا فقد بدأ الخميني حربًا خارجية  

 وملتزمة بالقيم اإلنسانية أن تتفاعل في مثل هذه الظروف؟  
 

 أدلة على الحقائق 
باإلضافة إلى القضايا المبدئية، هناك أيضا أدلة على وقائع تم التحقق منها.  ولم تقاتل منظمة مجاهدي خلق قط  

التي لم يكن لها أي مصلحة    بغداد، وكجزء من االتفاق المبدئي مع  نب الجيش العراقي على أي جبهة.   إلى جا
عمل جيش التحرير الوطني اإليراني باستقالل    العدو،متهمة بالتواطؤ مع    المالليفي رؤية المعارضة الرئيسية لنظام  

،  1982ن مواجهة الحقائق: فبعد يونيو/حزيران  فهؤالء الذين يقترحون عكس ذلك يتجاهلون الحقائق أو يرفضو .  تام
التي تحمل شعار » القوات اإليرانية  العمليات العسكرية العراقية دفاعية بحتة واستخدمت لصد  تحرير  كانت كل 

في حالة هجوم وسعى إلى تدمير    جيش التحرير الوطني اإليرانيكان    ذلك،على العكس من    القدس عبر كربالء«. 
مراكزه على األراضي اإليرانية.  التابعة للنظام من خالل مهاجمة قواعد الحرس الثوري اإليراني و آلة الحرب والقمع 
في مقاطعة غربي    الحدودية بلدة مهران    على  جيش التحرير الوطني اإليراني ، استولى  1988وفي حزيران/يونيه  

وحضر هذا الحدث أربعون صحفيا دوليا.  كان جيش  سنستولي على طهران!«.   بعد مهران، إيران.  وردد المقاتلون » 
  2ورقم    ا في ذلك رفسنجاني، والرجل القويفي حالة من الفوضى.  فقد نبه المسؤولون في النظام، بم  الماللي
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كان  )الذي سيفسرها في مذكراته في وقت الحق( الخميني إلى الوضع المزعج الذي تعيشه الجبهة والخطر الذي  
جيش التحرير  ، قرر الخميني الذي أدرك الهدف التالي لقوات  ظام بشكل مباشر.  وعلى نحو مفاجئيهدد قلب الن

 سم وقف إطالق النار".   كأس يتجرع" أن  ، على حد تعبيره،الوطني اإليراني
 

 الدولية واألمم المتحدة، الذين وقد شهد العديد من الصحفيين والمراقبين األجانب التابعين للجنة الصليب األحمر 

 

ولو قررت منظمة مجاهدي خلق الذهاب إلى العراق، فإنها كانت ستذهب فقط من أجل الحفاظ على شعلة  

المقاومة لالستبداد على حدود البالد، كما فعل الجنرال ديغول وغيره من المقاومين من أجل تحرير فرنسا.  

هو عمل وطني  . يشيب وال مهاجمة جستابو و ميليشيا مهاجمة الحرس الثوري اإليراني هو على من 

 وشرعي.  

 
 في عدة مناسبات، على حرية عمل المقاومة اإليرانية.    جيش التحرير الوطني اإليرانيزاروا قواعد  

وتتمتع قواعدها بوضع مماثل لوضع السفارات االجنبية التي ال تملك العراق سلطة عليها.  في تقريره إلى مجلس 
األمن، كتب ريتشارد بتلر، مدير اللجنة الخاصة لألمم المتحدة )لجنة األمم المتحدة الخاصة المعنية بتحديد  

اء هذه الفترة، قامت فرق من المفتشين بعمليات  : "أثن1998األسلحة غير التقليدية( في ديسمبر/كانون األول 
تفتيش غير معلنة في العديد من المواقع التي لم يحددها العراق.  وسمح بالوصول إلى هذه المواقع وأجريت  

تشغله منظمة مجاهدي خلق اإليرانية. وذكر أن هذا الموقع ال يخضع    موقع واحد وهوعمليات تفتيش، باستثناء 
التي قبلت فكرة إمكانية   خلق،قد بدأت المناقشات بشأن هذه القضية مع منظمة مجاهدي لسلطة العراق.  ول

 وصول اللجنة إلى مواقعها. )العديد من التقارير والشهادات األخرى تؤيد هذا الرأي(.  
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 الواقع الجيوسياسي 

 

الواضحة   الضرورة  مبدأ  المرء  ق بِل  ما  الحكم  إذا  بنظام  باإلطاحة  الملتزمة  للمقاومة 

الدكتاتوري في إيران، ولوجود قوة قتالية مستعدة للتدخل بالقرب من األراضي اإليرانية،  

 1صدام حسين؟  تسامح معهالماذا  : فالبد وأن يطرح سؤال مشروع

القوة  »هو يسلط الضوء على  .  اإلجابة في الواقع الجغرافي السياسي في المنطقة  تكمن

باعتبارها  « توسع القوة اإلسالمية »، فضالً عن اإلسالم، الذي تحركه نظرية  «اإلقليمية

  2.مبرراً لوجودها ومنطقها للبقاء

اإليراني   النظام  طبيعة  من  تنبع  التي  اإلقليمية،  السياسية  الجغرافيا  هذه  أن  والواقع 

. مواجهة نظام مهووس بالسيطرة على العراق وخصوصيات البلد المجاورة له، تجعلنا في  

كيلومتر، وقربه الديني والتاريخي، كان دوماً   1200إن العراق، بحدوده التي تمتد إلى  

يشكل أولوية استراتيجية لحكم رجال الدين في إيران في إطار هدفه المزدوج المتمثل في  

والبقاء  ا. التوسع  العراق هو  بجمهورية إسالمية في  الهوس  إلى  كان  الخميني  دفع  لذي 

ولهذا السبب نفسه لم يوقع النظام حتى اآلن على اتفاق  . إطالة أمد الصراع لثمانية أعوام 

 ! سالم مع العراق

وهذه الحقائق السياسية واالستراتيجية هي التي تفسر استقالل منظمة مجاهدي خلق في  

 . العراق وتشهد عليه

عند   يالسياسة التوسعية التي ينتهجها الماللإن أي حكومة مستقلة في العراق تشعر بثقل 

وبالتالي فإن أي حكومة في بغداد تسعى إلى حماية نفسها من الماللي . حدودها الشرقية 

الوطنية   مصالحها  الحال  بطبي  تتحالفوحماية  اإليرانية  عة  المعارضة    وتستوعبمع 

 .استقاللها

تعد نظرية وضعتها المقاومة  في ضوء أحداث السنوات األخيرة، من الواضح أن هذه لم  

على األرض حيث سمحت السياسة الخاطئة التي   اإليرانية، بل أصبحت تشكل واقعاً 

وتحقيق العراق  على  هيمنته  بفرض  طهران  لنظام  المتحدة  الواليات  حلم    انتهجتها 
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 . الخميني

 

 

 : مالحظات

 

المقاومة اإليرانية على الرغم من أن الضغوط التي مارستها الحكومة الفرنسية على  : 1

لم يقرر المغادرة إلى    رجوي ، إال أن مسعود  استمرت ألكثر من عام  والتي   غادرة فرنسا لم

في  الحكومة العراقيةتدخل  وعدمالعراق إال بعد التأكد من استقالل المقاومة في ذلك البلد 

في   1986إلى العراق في عام  اإليرانية  المقاومة   تقلتناوقد  )...( الداخلية    المنظمة  شؤون 

وقت اختلفت فيه التحالفات اإلقليمية اختالفا كبيرا عن الحالة التي أعقبت غزو العراق  

الخليج   وحرب  عام  الفارسي  للكويت  الدول  . 1991في  كل  حافظت  الوقت  ذلك  فى 

الحكومة   مع  وثيقة  على عالقات  المتحدة  والواليات  انتصار    العراقية.االوروبية  ومع 

البلدان العربية في    بذلت   واحتالله، ظام اإليراني الحقيقي انتصارا عسكريا على العراق الن

التي كانت ستؤدي    الكارثية،المنطقة والقوى الغربية قصارى جهدها لتجنب هذه النتيجة  

بوضوح إلى الصعود السريع لألصولية اإلسالمية والتطرف في الشرق األوسط وشمال  

 .114 الصفحة ،ن ثيمحد، بقلم محمد  " هللا اتآي أعداء" من كتاب -أفريقيا

 

  قوات جيش الجمهورية اإلسالمية و  ال يلتزم: ديباجة دستور جمهورية إيران اإلسالمية: "2

أعباء رسالتها  أيضاً  حمل  تالحدود فحسب، بل    بمسؤولية الحماية وحراسة  حرس الثورة

 اإللهي في العالم".  حاكمية القانونلبسط   والنضال  اإللهية، وهي الجهاد في سبيل هللا
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  حضور

 منظمة مجاهدي خلق في العراق  
 

 

 لكومبه كومقابلة مع فرانسوا 

 

 

 

 لعراق؟ امغادرة منظمة مجاهدي خلق   الظروف التي أدت إلى  توضحهل يمكنك أن  : سؤال

 

.  للتوشاهدة على اإلطاحة بنظام الشاه  إيران    كانت.  عن طيب خاطر: كومبهرانسوا كولف
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أو   الشاه  دمرها  التي  السياسية  الزعامة  من  المحرومين  اإليرانيين  تتعرض    سجنها،إن 

الذي يعتمد على شبكته الكهنوتية والديماغوجية التي    الخميني، ثورتهم للسرقة اآلن على يد  

لها ذلك،  . ال حدود  مجاهدي  محور  المقاومة حول    تتنظممع    منظمة خلق، وهي  منظمة 

المالل بقوة  تعارض  إسالمية  المؤيدينيديمقراطية  من  اآلالف  مئات  وتجتذب  يمكن  . ، 

 : لحقائق التاليةإلى ا االلتفات

بعد أشهر من   1980أيلول  /ـ اندلعت الحرب بين إيران والعراق في العشرين من سبتمبر 1

الخميني ضد بغداد، فضالً عن تصاعد  االستفزازات والتصريحات العدائية التي أدلى بها  

" األغلبية الشيعية"كان آية هللا قد دعا علناً  .  األحداث المرتبطة بالنزاعات الحدودية القديمة

العراقي  في  من المسلمين الثورة  » يبدأواعلى سبيل المثال من أجل أن  " العراق والجيش 

 «. الكافرالبعث حزب »ما وصفه بـ  التي يشرف عليهابالسلطة  لإلطاحة  «اإلسالمية

ـ الجيش العراقي يحتل جزءاً من األراضي اإليرانية، بهدف وضع اللمسات األخيرة   2

عدم   الطرفيناالعلى معاهدة  بين  إال على مناطق  .  عتداء  العراقي  الجيش  يستولي  ولم 

  محدودة للغاية قبل أن تصده سلسلة من الهجمات اإليرانية المضادة التي شارك فيها العديد 

 .من أعضاء منظمة مجاهدي خلق للدفاع عن األراضي الوطنية

العراق يعلن  .   تمكنت إيران من استعادة األرض المفقودة 1982حزيران /ـ في يونيو 3

أن الخميني في مواجهة معارضة  ومع  دوليا.سحب قواته وراء الحدود المعترف بها 

سياسية وشعبية متزايدة في البالد رغم القمع الشرسة للقوى الديمقراطية التقدمية، قرر 

وعلى هذا فقد .  اتخاذ موقف هجومي من خالل اختراق األراضي العراقية بدورها

، حين وافق الخميني  1988آب /استمرت الحرب لمدة ستة أعوام أخرى حتى أغسطس

 .منذ عام واحد  دعت إليهعلى وقف إطالق النار الذي كانت األمم المتحدة قد  أخيراً 

 

قامت منظمة مجاهدي خلق، بدعم شعبي تجسده  ، 1981حزيران /ـ في يونيو 4

قد تغلغل بعد تقويض   ليوكان المال. المظاهرات الحاشدة، مقاومة للدكتاتورية الدينية

الديمقراطيين على االختيار بين  وأرغم 1979التي حققتها ثورة  المكاسب الديمقراطية
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 .المقاومة اختيار وكان لدى منظمة مجاهدي خلق.  الخضوع والمقاومة

جيش   1986في عام  منظمة مجاهدي خلقبعد مرحلة من القتال في المدن، أنشأت  ف

 . العراق على حدود البالد التحرير الوطني اإليراني في

 

إن سياسة منظمة مجاهدي خلق في التعامل مع الحرب بين إيران والعراق متهمة من  

 ما رأيك؟  . أنه عمل وطني خلققِبَل النظام اإليراني بالخيانة، ولكنها اعتبرت مجاهدي 

 

، عندما أخلت القوات العراقية ميناء خرمشهر العظيم، أعلنت بغداد  1982في صيف عام  

ولقد حددت منظمة مجاهدي خلق لنفسها إنهاء هذه الحرب   . الشريفاستعدادها للسالم  

واستنادا إلى التكتيكات الهجومية للموجة البشرية التي اعتمدها  .  هدفًا لها  المهلكة المدمرة

فإن هذا الصراع تسبب في مقتل مليون شخص  ، 1988إلى  1982الماللي في الفترة من 

الخميني أصر على متابعته بأي ثمن، ألنه عمل على  ولكن  . على الجانب اإليراني وحده

 .عن حل األزمات هحجب القمع الوحشي للمعارضة الداخلية وعجز 

 

فإن   النظام،  في  الثاني  القوي  الرجل  آنذاك  كان  الذي  رفسنجاني،  لتصريحات  وطبقاً 

 . األضرار المادية التي لحقت بإيران بلغت تريليون دوالر

نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز إلى  سافر  حل النزاع    في   ة العراق رغب على    وللتأكيد 

التحالف  للمقاومة اإليرانية،    المجلس الوطني للقاء مسؤولين من   1983يناير  /باريس في كانون الثاني 

أصدروا بياناً مشتركاً بشأن الحاجة إلى وقف    و .  رئيسيا فيه   جزءا تشكل منظمة مجاهدي خلق    الذي 

في إطار رغبة صادقة في السالم بين العراق    العراق  موقفولقد شرح عزيز   : "إطالق النار 

لشعبين  يمية، واحترام اإلرادة الحرة ل وإيران، استناداً إلى االستقالل الكامل، والسالمة اإلقل

وجهات نظر المقاومة العادلة للشعب اإليراني وشرح السيد رجوي  ". العراق وإيران  في

البلدين بين  للصراع  السلمية  التسوية  خالل  . بشأن  من  الغاية  هذه  تحقيق  من  والبد 

المفاوضات المباشرة بين الطرفين، في إطار السيادة والسالمة اإلقليمية للبلدين، واالتفاق  
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 ". احترام عالقات الجيرة بينهماالمتبادل على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما و

، قدم المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية خطة سالم  1983آذار  /ففي الثالث عشر من مارس

انسحاب قوات  "و" وقف فوري إلطالق النار"تم تبنيها باإلجماع وتؤكد على الحاجة إلى  

لحدود بين  البلدين خلف خطوط الحدود كما هو محدد في البروتوكوالت الخاصة بترسيم ا

  ". إيران والعراق

، ردت الحكومة العراقية رسميا على المجلس الوطني للمقاومة 1983مارس  /آذار 21وفي  

  نشر في وجاء في بيان رسمي  .  اإليرانية بقبول خطته كأساس مالئم للمفاوضات الثنائية

الوطني    نحن نرحب بمبادرة السالم الواردة في إعالن المجلس: "وسائل اإلعالم العراقية

للمقاومة اإليرانية ونود أن نعرب عن رغبة العراق في صنع السالم والتعاون مع المجلس  

 ". الوطني للمقاومة اإليرانية ــ أو أي إيراني ــ وإقامة العالقات على أساس متين

كانت اتفاقية السالم التاريخية  و . ومع هذا فقد بدأ فصل جديد في الحرب بين إيران والعراق

 . في إثارة الحرب الخميني لنزعةثابة ضربة حاسمة هذه بم

الخميني وأنصاره، عقد    أطلقهاالحرب التي    دعواتومن خالل تبني موقف جريء ضد  

  ي بعد كانون الثان/اجتماع بعد ذلك في باريس مع مسعود رجوي وطارق عزيز في يناير

خلق    1983عام   مجاهدي  منظمة  رحيل  عام    إلىومع  في  قادة  1986العراق  أظهر   ،

 .من الشجاعة السياسية التي دفعوا ثمنها باهظا متميزاً المقاومة قدراً  

إن أي حركة سياسية مسؤولة لن يتسنى لها إال أن تتخذ مثل هذا القرار المهم إذا ما  

تجاوزت مصالحها الخاصة إلى مصلحة األمة على أفضل وجه ممكن، وعبرت عن  

أال تورط نفسها باعتماد مثل هذا  وكان من األنسب كثيراً . استعدادها لدفع الثمن السياسي

 .القوى السياسية األخرىعلى غرار ، ا، ولكنه عقيم شكليا وطنياا  موقف تبنيالنهج وأن ي

 

، 1988إلى   1982واستنادا إلى التكتيكات الهجومية للموجة البشرية التي اعتمدها الماللي في الفترة من 

 على أصر  الخميني  ولكن. وحده اإليراني  الجانب   على شخص مليون  مقتل في  تسبب  الصراعفإن هذا 

 .األزمات   حل عن وعجزه الداخلية للمعارضة  الوحشي  القمع حجب  على عمل ألنه ثمن، بأي  متابعته
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ادة الشعب اإليراني وبالتالي  اغتصب سي أن نظام الماللي ترى مجاهدي خلقوالواقع أن 

 على طاولة المفاوضات مع السلطات العراقية  الجلوس قررتإذا .  عترف بشرعيتهتال 

الذي دفع تستمد شرعيتها من المقاومة الشعبية المنظمة وكفاح التحرير  فألنها

أن منظمة مجاهدي خلق هي القوة السياسية   و.  عشرات اآلالف من الشهداء  أثمانه

  السالم.الوحيدة القادرة على هذا االختيار من أجل  

 

 ؟  أنذاك الظروفعن   ناجماهل كان هذا االختيار 

بعضهما البعض في   في مواجهة اصطفافانهناك  كان  1981الواقع أنه منذ صيف عام 

ولكنها ركزت بشكل جديد على  على الساحة السياسية الوطنية وبالفعل إيران

 تحت ذريعة الدفاع عن الوطنيدعمه الخميني وكل من كان  في جهة كان.  الحرب مسألة

 منظمة مجاهدي خلق ومؤيدوها كانت من جهة أخرى    ، وبأي ثمن استمرار الحرب و

  الحربخلف حدوده، فإن استمرار  أنه منذ انسحاب الجيش العراقيالذين كانوا يعتقدون 

ولهذا السبب دعت منظمة مجاهدي    .خيانيةحرب   أصبحت وهيضد المصالح الوطنية 

 . شريفخلق إلى سالم 

 

حزيران  /في يونيو)خرمشهر االستراتيجي   والحقيقة الرئيسية هي أنه حتى تحرير ميناء

في الفترة  التي تكبدتها كانت الخسائر في صفوف اإليرانيين أقل كثيراً من تلك ( 1982

وطبقاً لتقديرات ثابتة فإن   . إلى نهاية الحرب 1982حزيران /التي أعقبت ذلك، من يونيو

  .الضحايا اإليرانيين سقطوا أثناء الفترة الثانية من% 90ما يقرب من 

 

وتشير تقديرات .    صابةإلف أ   672الف قتيل و 190النظام رسميا عن سقوط  وأبلغ

في  واقع الضرر البشري الذي لحق  يشكل ُخمس  اقعية إلى أن هذا تقريباأخرى أكثر و

وحتى لو قبلنا بهذه األرقام الرسمية في القاعدة، فإن هذا  (.  1988-1980) هذه الحرب
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  انسحببعد أن  550,000قتل وأصيب حوالي  ألف إيراني 155أكثر من  أن يقودنا إلى

هوس  أصحاب  علىمسؤولية ثقيلة  ما يطلق. 1982خلف حدوده في عام إلى  العراق 

 . الحرب الرغبة لمتابعة تلك

 

 ...الجنود و األطفال إن الصراع بين إيران والعراق معروف أيضاً بمأساة

 

ألف طالب   33اشترك ما ال يقل عن ، ووفقاً لتقديرات رسمية.  نعم بناء على مرسوم ديني

و   1982في الخط األمامي للحرب وقتلوا بين عامي ، المتوسطةاالبتدائية وفي المدارس  

لقد تمت التضحية بهؤالء الصغار    .في مخالفة لكل األعراف واالتفاقيات العالمية 1988

تم إرسال أعداد هائلة من األطفال إلى حقول   و" البشرية اتالموجب الهجوم " بتكتيك

واحدة من أبشع جرائم الحرب التي   وهذه. األلغام العراقية لفتح الطريق أمام القوات

الحرب تحت غطاء الوطنية  وهذا يجعل كل من دافع عن استمرار ارتكبها الخميني

 . معه في هذه الجريمة متواطئا

 

التحرير الوطني ولوال هذه الحملة الواسعة النطاق والضربات الحاسمة التي وجهها جيش 

 لما قبل الخميني وقف إطالق النار.، 1988اإليراني إلى قوات الماللي في ربيع عام 

 

 

في حقل ألغام، وذلك بسبب   عاماً  12ولنتخيل معاً الجثة المشوهة لصبي يبلغ من العمر 

على إرسال األطفال إلى   موافقة اآلباءالحاجة إلى   بعدمفتوى قاسية أصدرها الخميني 

  تم الزج بهمأن العديد من المصادر اإليرانية تقدر عدد المراهقين الذين  ورغم.  الحرب

شخص  من هو ال . وهناك سؤال يطرح نفسهاآلالف مئات إلى عدة   جبهات الحرب في 

 نظام الماللي أم مجاهدي خلق؟ ؟األحداث المأساوية  هذه  مسؤولية  الذي يتحمل

  أن هذه الحرب االنتباه، يجب بشكل أفضلالخميني   ارتكبهاولفهم حجم المذبحة التي  
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 . ومعاقمليون جريح   2على الجانب اإليراني وحده وحوالي   قتيل في الواقع مليونخلفت 

 اإليرانية، كانت دعاية الحرب للسلطة  أثناء وبعد انسحاب العراق من األراضي

القدس عبر كربالء "]مدينة العراق  حول شعار الخميني: "الحرب حتى تحرير تتركز

 الشيعية المقدسة[. 

وقف إطالق  الذي أعلن  ،  1987يوليو  20مجلس األمن الدولي في  ل  598القرار   وغداة

 آنذاك  رئيس الجمهورية اإلسالمية الذي كان   علي خامنئي،أعلن  ، النار بين المتحاربين

النصر في  ن إ  يصر على مواصلة الحرب ويقول الخمينيوكان أنه لن يقبل القرار أبدًا. 

 خيانة.  هي قرار االمم المتحدة في هذه المرحلةوأن الموافقة على  كون قريبايالحرب س

 أضعف وقتها وقبلت الدول العربية أن العراق كان في ذلك الوقت في موقف جدير بالذكر

مساعدة بغداد على الخروج   إيران بهدفالتي لحقت بالحرب أضرار لتمويل تعويضات 

 رفض جميع المقترحات في هذا الصدد.  منها. لكن الخميني

 

على االعتراف بأن السعي   ي يراناإل النظام  أصوات داخل تعالتفي اآلونة األخيرة، 

 الماضي؟  مراجعة هل هذا هو .خاطئة  كان سياسةالحرب  استمرار وراء

وهو حاليا يشغل منصب  علي شمخاني أحد قادة الحرس الثوري اإليراني إبان الحرب، 

  كانتفي ذلك الوقت ،  اعترف مؤخرا بأنه سكرتير المجلس األعلى لألمن القومي،

حملة واسعة تعارض هذه االستراتيجية وأطلقوا   فقط منظمة مجاهدي خلق اإليرانية

 وخارجها.  إيران داخل حربال  النطاق ضد

واليوم بعد كل هذه السنوات ثبت أن سياسة مجاهدي خلق في هذا النزاع المرّوع كانت  

صوتاً  حتى داخل النظام، بات من الصعب أن نجد اآلن بالذكاء. بحيث  صائبة ومتسمة 

.  على سبيل المثال، أكد  1982جاداً يدعم استمرار الحرب بعد غزو خرمشهر في عام 

 24أثناء الحرب، لقناة األنباء الرسمية في  حرس الثوريلمحسن رضائي، القائد العام ل

خرمشهر، ما كان ينبغي لنا أن ندخل إلى األراضي  ( تحرير)بعد : "2016أيلول /سبتمبر

 ". العراقية
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وحقيقة أن العديد من قادة النظام يقولون اآلن صراحة أو ضمنياً إن الحرب ما كان ينبغي  

أن يدخلوا إلى األراضي العراقية وهذا   لهم  إلى    ال يرجعلها أن تستمر وما كان ينبغي 

بل إن األمر على العكس من ذلك، فمناخ الغضب االجتماعي   ،لديهم صحوة وعي مفاجئة

البعد عن  .  ن يدركوا هذه الحقيقةهو الذي يفرض عليهم أ  وألن هذه السياسة بعيدة كل 

في   البشر  كانت سياسة متعمدة قضت على مئات اآلالف من  فإنها  بسيطا،  كونها خطأً 

 .إيران

اإليراني،    يلومواليوم،   رسمية،  والشباب  مؤسسات  أنهم  يزعمون  الذين  أولئك  حتى 

 .الحرب واصلوا ألنهمالسلطات في ذلك الوقت  

 

 منظمة مجاهدي خلق؟  قادتههل أثمر الكفاح من أجل السالم الذي  

 

  ت المنظمة وانتقد. يمكن القول بأن موقف منظمة مجاهدي خلق كان منذ البداية واضحا

واالستفزالحرب    بدايةمنذ   التدخل  التي  سياسة  النظامااز  العراق  اإليراني   نتهجها  . في 

وكان الخميني قد دعا صراحة إلى انتفاضة وإلى تصدير الثورة اإلسالمية إلى العراق،  

كما أدانت منظمة مجاهدي خلق هذه األعمال والدعاية الرسمية باعتبارها مصدر الندالع  

اإليرانية، ذهب أعضاء وأنصار مجاهدي  ولكن عندما دخل العراق إلى األراضي  .  حرب

وفي هذا  .  وقتل عدد منهم أو أسروا على أيدي العراقيين  خلق للقتال في الخطوط األمامية

أيضا النار  ،  الوقت  يطلق  الذي  العدو  بين  األمامي  الخط  أنفسهم على  في  وجدوا  عليهم 

 .الخلف  منوالحرس الثوري الذي يطلق النار عليهم   األمام

. تدعو منظمة مجاهدي خلق إلى السالم إال بعد انسحاب العراق ودعت العراق إلى مفاوضات سالم ولم  

وقد نشر المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية خطة سالم تشمل جميع حقوق الشعب اإليراني، بما في  

لمفاوضات  التي تحدد الحدود بين البلدين والتي قبلها العراق كأساس   1975الجزائر عام    ية ذلك اتفاق 

 .السالم 

 

فقد وقع على االتفاقية ما يقرب من ستة آالف شخصية أوروبية وعربية وآسيوية، بما في 

ي، وميشيل روكار، وجاك شبان  زمثل برنارد ستا)ذلك العديد من الشخصيات الفرنسية  

 (. ديلماس، إلى آخر ذلك

 

ومن المهم أيضا أن نعرف أنه خالل الحرب، أدت التدخالت المتعددة من جانب مسعود  



38  

 

إلى   مناسبات  عدة  في  المدن"  وقفرجوي  على  " )حرب  المتبادل  الصواريخ  إطالق 

الحضرية لها( المناطق  حد  وضع  إلى  العراق  النظام  . ودفع  غطى  منظمة  اإليراني  ثم 

لت منظمة مجاهدي خلق ثابتة على مواقفها  ظولكن  .  مجاهدي خلق بوابل من االتهامات

 .مصالح الشعب اإليراني  دفاعا عنالقائمة على المبادئ 

 

وبدون هذه الحملة الضخمة والضربات الحاسمة التي شنها جيش التحرير الوطني اإليراني 

عام   ربيع  في  الخميني  حكم  تحت  كانت  التي  القوات  ذروتها  1988على  بلغت  والتي   ،

على الحدود، ما كان ليقبل قرار وقف إطالق النار   العسكرية مهران مدينة علىباالستيالء 

 .الذي قدمته األمم المتحدة، وكان ليواصل الحرب مع المزيد من الخسائر في األرواح

 

 . مع العراق" وقف إطالق النار  سم كأس" يتجرعبعد هذه العملية أعلن الخميني أنه كان 

 

اإليراني   النظام  مجاهدي خلق    ويزعم  أن منظمة  له  التابعة  المختلفة  الضغط  جماعات 

 ؟  هذاالذي يعنيه ماذا . تعاونت مع الحكومة العراقية

 

خالل كل سنوات تواجد منظمة مجاهدي خلق في العراق، لم يتمكن أي شخص من تقديم دليل واحد  

تتمتع منظمة مجاهدي خلق باستقاللية   وكانت   .معها    ا لسلطة العراقية أو تعاونه ل   ة المنظمة تبعي على  

أو دولة  صحيح أن العديد من الجماعات والمنظمات التي تتخذ من دولة مجاورة  ورغم أنه  . مطلقة  

الحقائق تؤكد    لكن نائية مقراً لها لمحاربة السلطة القائمة كثيراً ما تقع تحت سيطرة الدولة المضيفة،  

 .أن مجاهدي الشعب ال يندرجون تحت هذه الفئة 

 

طات العراقية العليا صراحة أن  لدى وصول منظمة مجاهدي خلق إلى العراق أعلنت السل

وقال مسعود رجوي في  .  بالدها قد قبلت استقاللها التنظيمي والسياسي والعسكري الكامل

أول لقاء له مع الرئيس العراقي صدام حسين إننا حاربنا ضدك في بداية الحرب عندما  

االستمرار   ولكن منذ اليوم، فإن نظام الخميني هو المعتدي الذي يصر على.  احتلت أرضنا

نريد أن نصنع السالم   في الحرب، وبما أنك تزعم أنك تريد سالماً مشرفاً، فنحن أيضاً 

 ". معكم

 

،  1990لكويت في عام  ل  العراق  كشف مؤشر مهم على هذا االستقالل بعد احتاللانولقد  

وأملت الحكومة العراقية في الحصول على  .  حين تم تأسيس تحالف دولي ضد العراق

 .شفهي من منظمة مجاهدي خلق على األقل، لكن المنظمة لم تفعل ذلكدعم 



39  

 

 

 

عندما أصبحت الواليات المتحدة، وفي الحقيقة نظام الماللي، القوة المهيمنة   2003في عام  

في العراق، استولت واشنطن وطهران على جميع المحفوظات والوثائق السرية للحكومة  

، لم يجدوا أو يلوحوا بوثيقة (من الحمالت الكاذبة  على الرغم من العديد)العراقية، ولكن  

 .المنظمة أو تعاونها مع الحكومة العراقية تبعيةواحدة تثبت 

 

". إلى العراق؟  خلق  يمجاهد   ت منظمةلماذا ذهب: "وأخيرا، باختصار، في السؤال التالي

 . ترد منظمة مجاهدي خلق ببساطة على ذلك بمنع الخميني من قتل المزيد

 

 

 األكراد  ب   فيما يتعلق اتهام شائن
 

 

 

  غذيها تالتي    والمؤسساتيزعم االتهام المخزي الذي نشأ في أجهزة االستخبارات اإليرانية  

 .أن منظمة مجاهدي خلق قمعت األكراد في العراق

وسنسهب هنا في  . 1991خالل حرب الخليج األولى عام  ( ¹)ووجهت إلى المنظمة تهمة قمع األكراد  

  مع الرأي العام  تعاطف  بسبب  ذلك  يحبون أن يمرروا    خصوم المنظمة الحديث عن هذا االدعاء بأن  

 . القضية الكردية 

عام   أعقاب حرب  مشاركة  1991وفي  بشأن  دعائية كبيرة  حملة  اإليراني  النظام  ، شن 

  حملة األكاذيب هذه وقد جرت  . في شمال العراق  انتفاضة األكرادمجاهدي خلق في سحق  

مارس شهري  في  العراق  في  النطاق  واسعة  عسكرية  حملة  مع  آذار  /بالتوازي 

من  /ونيسان آالف  وأرسلت  الثوريأبريل،  الحرس  ال   عناصر  قواعد  منظمة  لمهاجمة 

ولقد سعى النظام إلى استغالل الوضع الفوضوي  . بالقرب من الحدود اإليرانية العراقية

الذي خلقه فشل الجيش العراقي في مواجهة الواليات المتحدة، واالنسحاب اإللزامي لقواتها  

ونفت منظمة مجاهدي خلق  .  القوة الرئيسية للمعارضة  على   القضاء من الكويت، من أجل  

هذا االتهام، ونفت شخصيات كردية   ،الثوري  الحرسعن نفسها ضد هجوم  التي دافعت  

 . بارزة أي عداء من جانب المنظمة

وجاءت الشهادة األكثر حسما من وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري الذي  
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كان آنذاك مسؤوال عن العالقات الدولية للحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي الحزب  

 ( 30انظر المرفق، الصفحة . )األول الكردي

 

، شرح هوشيار  (2)، نقلتها وكالة رويترز  (1999في عام  )وفي رسالة إلى محكمة هولندية  

عندما هاجمت القوات العراقية مدينة كركوك والمدن الكبرى األخرى واستعادت  : زيباري

المجاهدين   وحدات  قدمته  الذي  الدعم  حول  الشائعات  بعض  انتشرت  عليها،  السيطرة 

هذه   تم اثبات أن ولكن بمجرد استقرار الموقف، .  للقوات العراقية( منظمة مجاهدي خلق)

ب الديمقراطي الكردستاني أن يؤكد أن المجاهدين  وبوسع الحز.  كاذبةشائعات  الشائعات 

  منظمة مجاهدي خلق   إن  .  ، وال في فترة ما بعد االنتفاضةاألكرادلم يشاركوا في قمع  

الداخلية   الشؤون  في  أعضاؤها  يتدخل  وال  إيران  في  الخاصة  السياسية  أجندتها  لديها 

 ". العراقية
(http://www. neareastpolicy.com/index.php?option=com_ 
content&task=view&id=21&Itemid=30) 
 

نوفمبر الثاني  /وفي  في  2006تشرين  المتحدة  الواليات  سفير  إلى  موجهة  رسالة  في   ،

زاد،   خليل  زلماي  فيالعراق،  رفيع  مسؤول  هاشم  مهدي  محمد  الوطني    نفى  االتحاد 

مجاهدي خلق، وأكد في  ،  االدعاءات ضد منظمة  (ثاني أكبر حزب كردي)الكردستاني  

لم تتصرف منظمة مجاهدي خلق قط ضد الشعب الكردي في العراق،  : "بيان له ما يلي

 ."ولم تشارك في أي عمل قمعي ضدها

 

 

والحكومة  خلق  مجاهدي  منظمة  بين  التواطؤ  على  دليل  أي  هناك  كان  لو  أنه  والواقع 

من المؤكد أنه ظهر بعد يوم من  العراقية السابقة، ناهيك عن قمع األكراد أو الشيعة، لكان 

العراق قد  . غزو  الحالية،  الحكومة  ذلك  في  بما  للمنظمة،  المعادية  القوات  وأن  خاصة 

  .2003تمكنت من االطالع على جميع الوثائق منذ عام  

رداً على سؤال حول تورط منظمة مجاهدي خلق في قمع العراقيين، و  2009يناير   28 في

كبير، آية هللا إياد جمال الدين، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية قال مسؤول ديني شيعي  

 :في البرلمان العراقي آنذاك، لقناة العربية 

العديد من األبحاث في سجالت ووثائق جهاز االستخبارات القديم " لقد أجريت شخصياً 

جانب   من  التدخل  لهذا  واحد  دليل  أو  أو صورة  إليجاد صحيفة  الخاص  األمن  وجهاز 

 ".مة مجاهدي خلق، ولكنني لم أجد أي شيءمنظ

وقد أكدت أحداث ما بعد الحرب وسقوط النظام العراقي السابق الطبيعة التي ال أساس لها  
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أن األحزاب  .  من الصحة لالدعاءات وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها طهران، إال 

عا في أي أعمال عدائية لم يشر( باستثناء نظامها التابع لطهران)الكردية والشعب العراقي  

 . ضد منظمة مجاهدي خلق

،  (2006نيسان  /أبريل 21)صحيفة نيويورك تايمز    تم نشره أيضا فيوفي بيان مشترك  

ألف محام وقانونى عراقي أنهم مستعدون للدفاع عن منظمة مجاهدي خلق أمام   12ذكر  

،  2006تموز /يوليو 20في  و. وجودها في العراق حولأي والية قضائية لها اختصاص  

شخصية عراقية تمثل زعماء   5200الصادرة في لندن أن نحو  " الزمان"ذكرت صحيفة 

بغداد    العشائر في  كبيراً  مؤتمراً  حضرت  السياسية  والشخصيات  الدينية  والشخصيات 

تضامنا مع منظمة مجاهدي خلق وسكان مخيم أشرف، متحدين بذلك مزاعم تدخل المنظمة 

 .العراقية في الشؤون الداخلية

 

اتهام منظمة مجاهدي خلق بإساءة معاملة األكراد ليس   حالة  مجرد  وبطبيعة الحال، فإن 

المحامي الفرنسي الذي دافع عن رئيس الدولة العراقي السابق  ، كان إيمانويل لودو . واحدة

صادق  السفير اإليراني لدى فرنسا،  ح مذهل تقدم به  أمام المحاكم، قد كشف النقاب عن اقترا

على مجموعة   زأنها أطلقت الغابمنظمة مجاهدي     إلى  يلصق التهمة  أن  وحاول. خرازي

تقرير عن محاكمة صدّام    في،  2005أيلول /في السابع والعشرين من سبتمبرو. من األكراد

قول إن صدام  ون،  قال السفير لي: لنتفق: "ARTE  حسين، قال إيمانويل لودو في قناة آرت

.  كذلك  تقولون إن اإليرانيين لم يطلقوا الغاز على األكراد  وأنتم.  على األكرادلم يطلق الغاز  

أن مجاهدي   دليل على  فيه  إياه  نعطيكم  الغاز  خلقولدينا ملف  أطلقوا  الذين    وبذلك .  هم 

  إن مجاهدي سوف تقول     .خلقمجاهدي    الهدف هو : كمقّصر  مشترك  هدف   سيكون لدينا

 " ما رأيك؟.  وسنحمي شرفنا  هم السبب خلق

  لودو رفض هذه الصفقة السيئة السمعة، فإن آخرين لم يترددوا في اتخاذ   المحاميورغم أن  

أو التجارية  المصالح  إلرضاء  شريفة  ليست  )  خطوة  )انظر  4السياسية   )

 (30صفحة  التذييالت،  

 

 

 

 : مالحظات

 

  المواطنين الكردتجدر اإلشارة إلى أن منظمة مجاهدي خلق دافعت دائماً عن قضية (: 1)

  لمرشحعلى دعم جميع األحزاب والحركات السياسية من كردستان اإليرانية   تحصلو
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وفي وقت الحق  .   1980منظمة مجاهدي خلق في أول انتخابات رئاسية في إيران عام 

اومة اإليرانية باإلجماع خطة للحكم الذاتي  ، تبنى المجلس الوطني للمق1983من عام 

الخطة األكثر تقدماً للحكم الذاتي  "لكردستان إيران، والتي وصفها الزعماء األكراد بأنها  

السالمة  إطار  وباإلضافة إلى احترام الحكم الذاتي لألكراد اإليرانيين في".  في العالم 

 . بحقوق األكراد العراقيين االعتراف منظمة مجاهدي خلق  اإلقليمية إليران، تؤيد

نسخة من   حصلت رويترز بشكل منفصل على: "2002أيار  /مايو 22رويترز، ( 2)

تفيد بعدم  موقعة من قبل مسؤول كبير في حزب كردي كبير 1999وثيقة قانونية لعام 

د األكراد عام  شاركوا في حملة الحكومة العراقية ض  مجاهدي خلقأن   وجود دليل على

1991."   

  

 18)صدام حسين، خليل الدليمي، لتلفزيون أبو ظبي   هيئة الدفاع عنقال رئيس    (3)

فقد عرض عليه عميل من   ، للرشوة محاولةإنه كان هدفاً لنفس  ( 2006شباط /فبراير

مليون  100بقيمة  رشوة مرة ثانيةبينما عرض عليه  مليون دوالر في عمان، 20 الماللي

 إلى إجراء تحقيق دولي في جريمة حلبجة، وأبرز الدليمي ودعا.   دوالر في باريس

األدلة التي تشير إلى أن النظام اإليراني لن يكون بعيدا على هذه الجريمة ضد اإلنسانية 

 . ألف نسمة 80ضحية في هذه المدينة التي يقطنها  5000 توقع وأ  التي ارتكبت

 

شهدوا فيما بعد أن   بالذكر أن المنشقين عن أجهزة االستخبارات اإليرانيةمن الجدير (: 4)

أمام محكمة االستئناف    بيان وفي.  قد أدرجت في برنامج الوزارة "قمع األكراد"مزاعم 

جمشيد  صدق أحد هؤالء المنشقين، وهو ، 2001في كولومبيا بالواليات المتحدة في عام  

للحكومات األجنبية أن    خبار المنظمات الدوليةفي إ  مهمتي تتلخص"، على أن تفرشي

ناصر  وقد تمت العملية بقيادة.  االنتفاضة الكردية في العراققمعت  منظمة مجاهدي خلق

وقد رتب لي ولعمالء  . في الواليات المتحدة األمريكية نوري، وهو عميل للنظام  خواجه

في محطة إذاعية إيرانية في لوس أنجلوس لنتمكن من بث قصصهم   آخرين مقابلة معنا

  خواجهكما أعد .  القوات العراقية للشعب الكردي إلى جانب مجاهدي خلقعن اضطهاد  

  ،االستخباراتخطاباً بشأن هذه المسألة بالنيابة عني وأرسل خطاباً إلى وكاالت  نوري

    ".والهيئات الحكومية واألمم المتحدة
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   مجاهدي خلق   منظمة   مكانة 

 بين اإليرانيين  
 

 

 

 FEMOباحث من مؤسسة  بيرفيس د وجيرار FEMOدبلماسي سابق وسكرتير مؤسسة  بقلم نادر نوري

 

 

سعت جماعات  ،  مجاهدي خلق  منظمةللتشكيك في حقيقة المقاومة اإليرانية التي تجسدها  

إلى   باستمرار  طهران  نظام  أنصار  أو  وهمشيطنتها  الضغط  "قابل  ال  بأن  ونشر  نظام 
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مجاهدي خلق كانت دائما قادرة على    منظمةبيد أن   لذلك يمكن التعامل معه. لإلصالح" 

للديكتاتورية  اإلصالحية  القدرة  بعدم  المقتنعين  اإليرانيين  غالبية  دعم  على  االعتماد 

 هذا الطغيان العنيف والفاسد وغير األكيد. والتلهف لتغيير 

 

سعت جماعات  ،  مجاهدي خلق   منظمة إللقاء الشك على حقيقة المقاومة اإليرانية التي تجسدها  

غير "و  " ال شيء" تكون   المنظمة الضغط أو أنصار نظام طهران باستمرار إلى نشر فكرة أن هذه  

واليوم، يضيف  . يمن المالل" أسوأ"من قبل اإليرانيين الذين يعتبرونها  " مكروهة"و" شعبية

ويرجع ظهور جماعات الضغط هذه، التي تظهر أحياناً  . تعاني من الشيخوخة والعزلةأنها  

كصحافيين وأحياناً كمتخصصين في إيران، إلى أيام محمد خاتمي، الذي ع رض بوصفه  

معارضته الرئيسية ونشر وهم النظام    شيطنة: وهو  وكان الهدف واضحاً ".  رئيساً معتدالً "

 .للتعامللجعله قابالً " القابل لإلصالح"

 

ومع ذلك، فقد تمكن مجاهدي خلق دائما من االعتماد على دعم غالبية اإليرانيين المقتنعين  

بعدم قدرة رجال الدين على اإلصالح والتلهف لتغيير هذا االستبداد العنيف والفاسد وغير  

مجاهدي خلق وشبكاتها أن تؤديه    لمنظمةوهم يدركون الدور الحاسم الذي يمكن  . األكيد

التغيير هذا  تتمتع  . في  تجسد    منظمةباختصار،  ألنها  بشعبية  خلق  اإلرادة  "مجاهدي 

 .لتغيير النظام" الشعبية

 

فباإلضافة إلى أسر اآلالف من السجناء السياسيين ومئات اآلالف من األعضاء  

ن الذين أعدموا أو عذبوا أو اختفوا ببساطة، تستند قاعدة مجاهدي خلق الشعبية  والمؤيدي

منذ االنتفاضات  . في المقام األول إلى شبكات مؤيديها بين الشباب والطبقة المتوسطة

قتيل( وكانون الثاني/يناير  1500) 2019نوفمبر  ، 2018-2017الشعبية في شتاء  

المحرومة التي اعتبرت حتى ذلك الحين   إضافة جزء مهم من الطبقات  تتم، 2020

إلى  ، والشعوبية الديماغوجية الماهرة في استخدام، القاعدة االجتماعية للسلطة األصولية

 القاعدة االجتماعية لمجاهدي خلق. 

 

في اتخاذ   منطقي الحكمغير السيكون من  ، القمع وعدم إجراء انتخابات حرة  حدةوبسبب  

معارضة تتطلع إلى إسقاط هذا النظام برمته.  لمنظمةقرار بشأن الطابع التمثيلي 

دعونا نرى ما إذا كانت هناك معايير  ، وبينما ننتظر إقامة الديمقراطية في إيران، وبالتالي

 أخرى للتحقق من هذه الصفة التمثيلية: 
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 المنظمة  مع اإليراني النظام تعامل - 1 

 في االنتفاضات  المنظمةدور  - 2 

 المنظمة استمرارية  – 3 

 المالي  المنظمة استقالل – 4 

 فعالية شبكاتها الناشطة - 5 

 السلطة من داخلجمع المعلومات االستخباراتية حتى قدرة المنظمة على  – 6 

 

  المنظمة   مع النظام اإليراني    تعامل 

 

 في كثير من األحيان   مضطربةردود فعل  ( أ

ال   مجاهدي خلق منظمةأنشطة  على  غالباً من النظام الديني مضطربةتكون  ردود الفعل 

 .المنظمةهذه تحظى به  الذي  الشعبيواقع الدعم  سوى يمكن لها تفسير آخر

اني ح ي وروئ اعترف المرشد األعلى خامن  ،2018يناير -2017أثناء انتفاضة ديسمبر 

علناً بالدور الرائد الذي تلعبه منظمة  الحرسوأمين المجلس األعلى لألمن القومي وقادة 

    .في تنظيم المظاهرات وإجرائها مجاهدي خلق 

.  تحت التعذيب بعضهم ، وأن عشرات المتظاهرين قتلوا وردت طهران بالعنف، ويقدر 

 . إلى الشوارع في العام التاليورغم هذا فإن القمع لم يمنع اإليرانيين من النزول 

 

 
 2020مجاهدي خلق في عام   منظمة عينة من مئات الكتب التي نشرها نظام الماللي ضد 

 

  مجاهدي خلق   منظمةوجعل من  .  ي في ذلك الوقت هشاشة النظامئولقد أكد خطاب خامن
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موقعر الرئيسية  سميا  المعتادة  ووضع. المعارضة  الدبلوماسية  جانب  االعتبارات  ،  إلى 

ينايرو من  الثاني  في  إلى حد االحتجاج  الثاني  /ذهب روحاني  نظيره  2018كانون  على 

 .في ذلك البلد المنظمةالفرنسي وطالبه بتقييد أنشطة 

الفضل،   هذا  لها  الدعايةالسلطة    أبطلتوبمنحه  روجت  عقود    التي  ثالثة  من   بأنألكثر 

صغيرة" محطمة  " مجموعة  تكون  صيف   30 000مذبحة    فيتكاد  في  سياسي  سجين 

1988 . 

 

يتردد النظام في ارتكابها الستئصال   وهذا الرقم يشكل عالمة تاريخية للجرائم التي ال

 . على نفس المستوى 2019نوفمبر  قمع انتفاضة.  المعارضة المنظمة

كانون   8في كلمة ألقاها في    اشخصي ، تدخل المرشد األعلى خامنئي2020في عام  

  .مجاهدي خلق ووحدات مقاومتها منظمةيناير، إذ حذر من  /الثاني

مثل  ، 3 ألشرف شخصيات غربية بارزة  وزيارة ألبانيافي  المنظمةأشار إلى حضور 

مستشار األمن القومي للرئيس أوباما والقائد األعلى لقوات   وهوجونز،  الجنرال جيمس

في  شرير، في بلد صغير، قبل عدة أيام من االنتفاضة " :أوروبا، وقال خامنئيالحلفاء في 

  خرج بمجرد أن وضع أمريكيون وإيرانيون خططاً رأيناها في حادثة البنزين.، أوروبا

، والقتل،  والحرقهدم،  أعمال البدأ عمالء العدو في   ،الساحةإلى  ( المتظاهرون )الناس 

 ".من قبل  خططوه وأعدوهما  ينفذونكانوا لقد .  والتدمير، وإثارة الحرب

 

 صناعة األفالم والكتب للتضليل( ب 

 

بتعبئة صناعة األفالم في   باإلضافة إلى منابرها التقليدية، قامت الحكومة اإليرانية أيضاً 

فيلما ومسلسال تلفزيونيا  184إذ عرضت ما ال يقل عن  . المنظمةالسنوات األخيرة لمحاربة  

 .في هذا المجال

 

أيار سمعة  2020مايو  /وفي  تشوه  التي  والمقاالت  والروايات  الكتب  عدد  بلغ    ة منظم، 

حوالي   خلق  ولوحات   526مجاهدي  الشوارع  معارض  إليها  تضاف  أن  يجب  كتاباً، 

أسبوع، حتى كل يوم،   اإلعالنات والمقاالت التي ال حصر لها التي تغمر الصحافة كل 

 .إلبعاد الشباب عن وحدات المقاومة

 

 

اندلعت  وفي أعقاب االنتفاضات التي  .  ويولي المرشد األعلى اهتماماً خاصاً لهذه الحملة
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عام   في  2018في  عقد  اجتماع  أثناء  خامنئي  قال  مديري  /يناير 11،  مع  الثاني  كانون 

فيلماً ضد منظمة مجاهدي خلق أنتجوا  الذين  والتلفزيون  في  ": اإلذاعة  نحن منخرطون 

وما يمكن أن ينير الناس  . إذ أننا نتعرض للهجوم بأساليب ووسائل متطورة. حرب ثقافية

 ". األفالم الوثائقيةهو هذا النوع من  

 

 مجاهدي خلق في الثورات الشعبية   منظمة حضور  

 

على    المنظمةبمثابة إشارة واضحة قوية إلى تأثير   2009كانت االنتفاضة الشعبية في عام  

اإليراني من    المجتمع  الفترة  والمراقبين .  1990إلى    1980خالل  السلطة  أن  والواقع 

 .مجاهدي خلق في المبادئ التوجيهية لمطالب الشارع  منظمةاألجانب أكدوا على تأثير 

الرئيس السابق    ودعما النظام  داخل  من    اللذان خرجا ،  فبينما أصر حسين موسوي ومهدي كروبي 

  فيما اتجه ،  االنتخابات الرئاسية على حصر المطالب في مراجعة  " الثورة الخضراء "أثناء  ،  خاتمي 

وقد انتشرت شبكات  . باإلطاحة بالسلطة وإقامة جمهورية علمانية   خلق   منظمة مطالب  نحو  الشارع  

يسقط مبدأ المرشد األعلى وتسقط  " مجاهدي خلق على نطاق واسع في كل حي مطالبة بأن   منظمة 

وسكان مخيم أشرف    المنظمة   وكان العنف الذي يمارسه النظام ضد أسر أعضاء ." الديكتاتورية 

 .مؤشراً رئيسياً على هذا التأثير 

 

 )معاقل االنتفاضة( وحدات المقاومة ( أ

 

الشعبية التي اندلعت في شتاء  االنتفاضاتتسببت ،  وفي وقت أقرب إلى الزمن الحاضر

إحداث موجة صدمة في المستويات   ، في 2020، ويناير 2019، ونوفمبر 2017-2018

 .  السلطةالعليا من 

  لمنظمة التابعة  )معاقل االنتفاضة( ومنذ ذلك الحين تضاعفت قوة ودور وحدات المقاومة

 ؟  الشعبجزء كبير من  فهل يمكن القيام بذلك دون دعم . مجاهدي خلق

مجموعة واسعة من األنشطة التي تتراوح بين   فهي تجمع بين.  إن أسلوب عملها بسيط

السلطة ولصالح المقاومة، وتدمير رموز النظام و   الجدران ضد كتابة شعارات على

الدينية الظالمية التي هي مراكز  الحوزات  المراكز القمعية أو  الملصقات الدعائية أو

 . لتجنيد وتدريب اإلرهابيين والمتطرفين
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مريم  و في مختلف أنحاء إيران، مع عرض صور لقادة المقاومة اإليرانية، مسعود معاقل االنتفاضةأمثلة لحمالت قامت بها 

  صور المرشد األعلى للنظام، خامنئيحرق رجوي، أو 

 

 

حدث هذا   ، 2020ومنذ بداية عام  .  المحافظاتوتجري هذه العمليات في جميع أنحاء   

 . بالمئات في المدن الرئيسية في البلد

 

هذه وإذاعتها على الشبكات االجتماعية مما ساعد على إزالة   االنتفاضةوتم تصوير أعمال 

 .الخوف

  المحافظات في أغلب    توسعت معاقل االنتفاضةوعلى الرغم من االعتقاالت العديدة، فإن  

. القمع ليس باألمر البسيط في دولة تستخدم التعذيبإن الوقوف في مواجهة آلة . اإليرانية

إن هدف وحدات المقاومة يتلخص في كسر مناخ اإلرهاب وإبداء القدرة على الوقوف في  

الوقت  .  االستبدادوجه   يسمح    نفسه،وفي  المقاومة  أنشطة  عبر  بالمعارضة  القيام  فإن 

 .مقبلة أنفسهم النتفاضة وإعدادللناشطين بتنظيم 

 

  المنظمة أنصار  على بيوت، بما في ذلك التي قلقة من هذا الوضع حمالتنفذت الحكومة 
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  تتوسع التي  «شعبية ال  المجالس"»و "معاقل االنتفاضة" بالتعاون مع هموعائالتهم، واتهمو

، ص ِدم الرأي العام باختفاء طالبين من النخبة من  2020أيار من عام /في مايو.  مدنالفي 

ومع المظاهرات التي شهدتها عدة جامعات، اضطر الجهاز القضائي إلى  .  جامعة شريف

الذهب   بميدالية  فاز  األخير  يونسي، وهذا  وعلي  أمير حسين مرادي  باعتقال  االعتراف 

 2017والفضة في أولمبياد الفلك والفيزياء الفلكية العالمي الذي عقد في الصين في عامي  

 . تعذيبهمامنظمة العفو الدولية من خطر  ، حذرت 2020أيار  /مايو 18وفي .  2018و

 

وقال غالم حسين إسماعيلي، المتحدث باسم الجهاز القضائي، إن هؤالء الطالب على  

 ". سعوا إلى القيام بأعمال تخريب "  مجاهدي خلق و أنهم  بمنظمةعالقة 

شخصا من   18اعتقال  للمقاومة االيرانية الوطنيكما أعلن بيان صادر عن المجلس  

بالتعاون مع   واتهموا 2020واعتقل العديد من األشخاص في عام  بينهم ست نساء 

 . مجاهدي خلق منظمة

 

 مجاهدي خلق  منظمةالحرس الثوري بسبب التهديد الذي تشكله   قلق ( ب 

 

جزءا هاما  وشكل    صامدا طويلةكسر الحرس الثوري جدار الصمت الذي ظل منذ فترة  

أنشطة    من من  التحذير  ضرورة  رأوا  فقد  نهجوها،  التي  االنتفاضةسياستهم    معاقل 

،  لحرس، أذاعت وكالة األنباء التابعة ل2018أغسطس   5في  ".  مشروع الفتنة في البالد"و

 .على قنوات إخبارية رسمية  نشره، تم "تحليليا"  فارس، تقريراً 

 

 

لعقود من الزمان، وهذا األمر يدفع    السكان  لها هو يواجه صعوبات اقتصادية يتعرض  

اإليرانيين، وخاصة الشباب، نحو أولئك الذين ال يكفون عن التنديد باالستبداد  

 ومحاربته. 

 

 

التي ط ردت من أشرف    (لمنظمةضد ا  سلبيةوهي عبارة  ) ينقإن مجموعة المناف  :جاء فيه

دعم من  ب جديد أساليبهات تحاول اآلن  ويّرت إستراتيجيتها،  منذ سنوات قليلة، غ في العراق

رجوي   النائمة،  مريم  الخاليا  تنشيط  إعادة  خالل  مراكز  ومن  أنشطتها    االنتفاضةشنت 

البالد   في  الفضا)...( التخريبية  اختاروا  فقد  للتواصل،  األفضل  الوسيلة  ء  وباعتبارها 
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وفي  .  وباستخدام وسيلة االتصال هذه نجحوا في بدء مشروع الفتنة في البالد.  اإللكتروني

ديسمبر األول  /فتنة  وأمرت  2017كانون  وإمكاناته  المجتمع  فرص  المجموعة  حددت   ،

 ". معاقل االنتفاضةرسمياً بإشعال العمليات بمساعدة 

 

 26الجمعة في طهران، في    خطيب و وقد حذر أحمد خاتمي، نائب رئيس مجلس الخبراء  

إلى   2018يناير   ودعا  هذه  المقاومة  وحدات  عنهامن  تعتقد  :الكشف  جهود    واال  أن 

يجب أن نكون  .   العملاألعداء عن    يتخلى كال، لن  .  قد انتهت( النظام )إلسقاط    الرامية

معلومات جديدة مثل تلغرام وانستغرام وغيرها   شبكاتيقوم العدو بإساءة استخدام  … يقظين  

 1999مجاهدي خلق في األعوام    منظمةلقد أحبطت فتنة  …   الساحةمن األدوات في هذه  

تر)…(  2018ويناير   2009و سارع   ونوحيثما  والمتآمرين،   إخبار إلى    واالمؤامرة 

 ". مواجبك من ، فإن هذا  بذآل السلطات

لجمعة في  محمود علوي، وزير االستخبارات، في صالة ا  شارك  ،2019أبريل   19في  

ب ذِ "  ليبلغ  طهران التي  القومي  األمن  عن  ل جهود  التي صدرت  الحكيمة  التعليمات  بعد  ت 

تابعة    المتمردين وحدة من   116على مدى العام الماضي، واجهنا  : "، قائال"لمرشد األعلىا

 ". المنافقين  لمنظمة

 

 المنظمة استمرارية  

 

أكاديميون إيرانيون شباب رداً   1965مجاهدي خلق، التي أسسها في عام    منظمةكانت  

. مقاومة إلقامة نظام ديمقراطي مستقل  كمنظمةعلى دكتاتورية الشاه، تسعى إلى العمل  

شعبية سريعة في أوساط   الفتيةالمجاهدين    منظمةلإلسالم، اكتسبت    ةوحديث  تقدمية  وبقراءة

كانوا متوافقين    في تعاون تام مع قناعات الغالبية العظمى من السكان،. الشباب والمثقفين

 .مع أفكار التقدم والعدالة االجتماعية، بما في ذلك دعمه للفصل بين الدين والدولة

 

اإلطاحة   الشاهوبعد  عام    بنظام  بدأت  1979في  كحزب    منظمة،  تعمل  خلق  مجاهدي 

وقد اجتذبت قصص مقاومتهم الشجاعة في سجون الشاه ودعوتهم للشباب مئات  .  سياسي

  أكثر من   التي توزع" مجاهد"وأصبحت صحيفتهم اليومية   . والنساءاآلالف من الشباب  

البلد 500 000 في  األولى  هي  من  .   نسخة  اآلالف  عشرات  اجتماعاتهم  حضر  وقد 

اعتبرت  .  األشخاص خلق  منظمةوسرعان ما  الرئيسية ألنها    مجاهدي  المعارضة  قوة 

بمبدأ   االعتراف  األعلى ا"رفضت  والذي    الديني "لمرشد  الجديد،  الدستور  فرضه  الذي 

 . ينتهك مبدأ السيادة الشعبية 
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ونشأ   اإليرانيين. الشباب قد أذهل الديمقراطيين  المنظمة إن الموقف الشجاع والمستنير الذي اتخذه قادة 

، أصبحت القوى  1981ولكن بسرعة كبيرة، في عام  . معهم   أنحاء المجتمع تعاطف قوي في جميع  

  منظمة مئات من مؤيدي    أعدم النظام اً، وفي بعض األحيان  ي ة الظالمية خائفة وشنت قمعاً قاس الديني 

 .1988وبلغت المذبحة ذروتها في عام  .  مجاهدي خلق يومياً 

وكانت النتيجة أن أقيل من منصبه،  .  الخميني   خليفة الذي كان في ذلك الوقت ،  منتظري   واحتج آية هللا 

إنها مدرسة فكرية .  من األفراد  امجاهدى الشعب ليسوا عدد" :كتب إلى القائد األعلى شخصيا 

،  والواقع أنه على الرغم من القمع المروع".  فالقتل ال يؤدي إال إلى انتشارها.  وعقيدة

مما يسمح  ،  عن جذورها االجتماعيةوهي ظاهرة تكشف  ،  في التطور  المنظمةاستمرت  

ناهيك عن هذه القدرة المذهلة على التغلب على المكائد السياسية للنظام   . لها بالتجدد الدائم

 . الحكومات الغربية  بسياسة المهادنة من قبلعلى الساحة الدولية، باالستعانة 

التي   الدعاية  فإن  الصمود،  على  المذهلة  القدرة  هذه  مواجهة  الماللوفي  عبر    ييطلقها 

 تنظيمبأنها    المنظمةوصف هذه    محاولين جماعات الضغط والحلفاء السياسيين في الغرب 

وهذا .  ألبانياخاصة في  في أوروبا، وتوجد  ،  والعزلة  عاني من الشيخوخة السكانيةيمنعزل  

تجدر اإلشارة أعاله إلى أن قادة  و. عملية منتظمة عبر المنظمة كوادريعني تجاهل تجديد 

، أي أن  1979عام    في   للشاهكانوا في سن مبكرة للغاية وقت الثورة المضادة    المنظمة

 . سنة 24متوسط عمرهم لم يتجاوز 

 

 

أعلن بيان صادر عن المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية اعتقال ثمانية عشر شخصا، بينهم ست نساء، من بين العدد الكبير من  

اتهموا بالتعاون مع منظمة مجاهدي خلق. وفي أقصى اليسار، اعتقل امير حسين مرادي وعلي يونسي،   2020لمعتقلين في عام ا

 االنفرادي منذ ذلك الحين وهما طالبان من النخبة واحتجزا في الحبس 
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كل المجاالت السياسية   في النضال داخل وخارج البالد في سنة من الخبرة 40اليوم مع 

قادة مجاهدي خلق   إنواالجتماعية والثقافية وفوق كل شيء على الصعيد الدبلوماسي، 

الحركات خبرة وتعليماً و معترف   أكثر قادة من بين" تاريخيا "الذين يعتبرون 

 .بمعارضتهم لألنظمة الدكتاتورية في العالم بهم 

  للمقاومة اإليرانية   المجلس الوطني لتحالف    ةرئيسة منتخب  رجوي مريم    المنظمةرأس هذه  ت

 (.  الحركة الرئيسية فيه مجاهدي خلق منظمةتعد و)

  

المعنون    نجيجريدة شال  واعتبرتها في مقالها  اللواتي   المتميز   (100)  صعود النساء  "الفرنسية 

، يتعين  مجاهدي خلق  لمنظمةأما بالنسبة للبقية، ولكي تعرف الوجه الشاب  ".  العالم يغيرن 

 3-في السنوات األخيرة في أشرف إعدادهااألفالم الوثائقية العديدة التي تم   عليك أن ترى

الكبيرة المرئية  االجتماعات والمؤتمرات  أثناء  أماكن أخرى، وخاصة  حيث حضر  وفي 

أنحاء   من شتى  اإليرانيين  فيآالف من  نوفمبر العالم، وآخرها  تشرين الثاني /العاشر من 

2020 . 

بما في ذلك  الحظ أولئك الذين تابعوا هذه االجتماعات في السنوات األخيرة،  وقد

الرئيسة المنتخبة   ، أن19-مرض كوفيد بسبب 2020عقدت في عام   مؤتمرات الفيديو التي

األحزاب السياسية  إجراء انتخابات حرة مفتوحة لجميع  إلى دعتالمجلس قد   من قبل

اإلجراء عبارة  هذا إن  و. تخضع لسيطرة دولية، وهو ما لم يقبله النظام أبدا ولن يقبله أبدا

ولكن   .المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية بقبول النتيجة ويتعهد.  ديمقراطي استفتاءعن 

  هذا؟كيف لحزب يشعر أنه هامشي أن يفعل 

 

 الشتات    ين في اإليراني القدرة على تعبئة  

 

ألبانيا منذ نقل   أن هذه األسس قد أقيمت في  العراق حيث    ضليهاا منعلى الرغم من  من 

بتواط الميليشيات  مجرد    ؤ اضطهدتهم  ليست  خلق  مجاهدي  منظمة  فإن  طهران،  مع 

المنفى في  واالتجاهات. معارضة  اإليرانية  السياسية  الجماعات  بين  في    الكثيرة  ومن 

 .الوحيد القادر على تعبئة الحشود التنظيم  الخارج، ال تزال منظمة مجاهدي خلق هي

صم األوروبية الرئيسية كل عام يتم تنظيم العديد من عمليات التعبئة والمناسبات في العوا 

واألمر يتعلق بالدعوة إلى إطالق سراح  . وستوكهولمفي باريس وبروكسل وبرلين ولندن 

وهذه المناسبات هي متعددة   .السجناء وإدانة النظام بسبب االنتهاكات التي أقدم على فعلها

قبيل كاليفورنيا   المتحدة، من  الواليات  في  أبحاث  . نيويورك  و أيضاً  الكشف عن  وكان 

، من عمل مكتب المجلس الوطني  يةتيسلالبا النظام النووية السرية، أو برامج الصواريخ  



53  

 

 .للمقاومة اإليرانية في واشنطن

 

 االستقالل المالي  

 

ولم يكن هذا ممكنا إال بدعم  . ظمة مجاهدي خلق دائماً بمثابة ضمان الستقاللها كان االستقالل المالي لمن 

تشرين األول  /وفي أكتوبر . ويتم هذا الدعم بصورة رئيسية وسرية في إيران وفي المهجر .  شعبي 

، وهو متعاطف  سوادجاني ي  و إلى قضية السجين غالم رضا خوسر   ، نبهت منظمة العفو الدولية 2012

وهذه ليست الحالة  .   للمنظمة المالية    بسبب مساعدته   باإلعدام وقد حكم عليه  . مجاهدي خلق مع منظمة  

ومن بين األمثلة على ذلك هناك  .  في العقود األخيرة   للمنظمة بسبب الدعم المالي    لعملية اإلعدام الوحيدة  

مساعدة منظمة  سب  ب موا في ثمانينيات القرن العشرين  العشرات من رجال األعمال البارزين، الذين أعد 

تشي، وهو شخص معروف في سوق طهران، والذي توفي  جاهدي خلق، وكذلك هناك محسن دوكم م 

فبسبب معاناته من السرطان، رفض جالدوه  . في السجن  2011آذار  /مارس  28بسبب آالم شديدة في  

والشهداء السياسيين في  أي عالج بشكل متعمد حتى النهاية واتهم بتقديم المساعدة المالية ألسر السجناء  

ومحمد علي حاج آقايي وجعفر كاظمي اثنان من أنصار المنظمة اللذان تم    .منظمة مجاهدي خلق 

 .وهما متهمان بمساعدة مالية لمجاهدي خلق أيضا  2011إعدامهما في يناير  

 

إن تي في، أخبار المعارضة اإليرانية من الخارج،  -وتبث قناة تلفزيونية، وهي قناة إيران

لجمع التبرعات المالية لتمويلها وتستمر  وهي عبارة عن برامج تلفزيونية تبث بانتظام  

 .عدة أيام أو أسبوع كاملهذه البرامج في بعض األحيان 

 

اإليرانيةوطبقاً   للمقاومة  الوطني  المجلس  قبل  من  منشورة  برنامج   ألخبار  آخر    فإن 

  ساعة من  50  فبعد. 2021كانون الثاني  /يناير 12إلى   8في الفترة من    تم بثه  للمناصرة

ضيفًا في  88واستقبل اثنا عشر مقدم عرض  . هذا البرنامج، تدفقت المكالمات بال نهاية

عشرة استديوهات تقع في خمسة بلدان، في حين تم استخدام مائة خط هاتف، باإلضافة  

الم مع  إلى  للتواصل  وسكايب  زووم  مثل  الفيديو  واتصاالت  اإلنترنت،  عبر  حادثات 

وكان اإليرانيون من الداخل والخارج، الذين دعوا، يريدون تمويل القناة للسماح  .  الحضور

إيران   في  الكبرى  شبكاتها  في  جمعها  تم  التي  المقاومة،  تخص  معلومات  بنشر  لها 

تامة استقاللية  في  الش . والخارج،  إنهم  ولكن  قال  أن كالً منهم  للنظر هو  لفتاً  األكثر  يء 

وطنياً  ذلك واجباً  يعتبرون  وأنهم  أيضاً،  مجاهدي خلق  أن  . يساعدون منظمة  ليس سراً 

األزمة االقتصادية في إيران وانتشار الوباء أدى إلى خسائر في الوظائف على موجات  

 . متتالية
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ان تي في الذي استمر أربعة أيام هو الجسر الذي  -إيران كان العنصر األكثر إثارة لالهتمام في تلفزيون  

بما في ذلك عدد كبير من أعضاء  ،  كان بين دعم وتفاني اإليرانيين في الخارج واإليرانيين من الداخل 

والذين تابع بعضهم البعض على الهواء في استعراض جميل  ، في المقدمة  والشابات ، وحدة المقاومة 

 .بمواصلة النضال من أجل الحرية والديمقراطية في إيران ينادي بصوت واحد  

 

 شبكة استخبارات ال مثيل لها 

 

شبكة استخبارات فعالة داخل النظام    مجاهدي خلق  منظمةبفضل قاعدتها الشعبية، تمتلك 

وبذلك تمكنت من أن تنقل إلى المجتمع الدولي عشرات من المعلومات التي كشفت عنها،  . 

كما  . مفصلة وحاسمة عن التقدم المحرز في برنامج األسلحة النووية السريومعلومات  

المالل شبكات  مع  أيضاً  ذلك  وتدخل    يفعلت  العالم،  في  واإلسالمية  الحرس  اإلرهابية 

عن    الثوری فضالً  الفارسي،  للخليج  المجاورة  والبلدان  واليمن،  والعراق،  في سوريا، 

 .أساليب التحايل على العقوبات الدولية

 

الغربيون    ليس والمحللون  عالساسة  عنه  بعيدين  كشفت  التي    منظمةما  خلق،  مجاهدي 

آب في  مرة  ألول  العالم  اإلنتاج 2002أغسطس  /أيقظت  لألسلحة   بخصوص  السري 

ن الواضح أن الوصول إلى هذا النوع من المعلومات والقدرة على التحقق منه، م.  النووية

فعلت   متناول  المنظمةكما  في  ليس  من    منظمة،  العديد  ثقة  إلى  وتفتقر  لها  وجود  ال 

ال   المدنيين  الموظفين  من  العديد  حيث  الضخمة  الدولة  أجهزة  ذلك  في  بما  اإليرانيين، 

 . ها الرئيسيةيوافقون على النظام ويدعمون معارضت

 

 خاتمة  

أعلن عن اختفائهم    وذبح أفرادها وشوهت سمعتهم منذ أربعين عاماً،    لمنظمةكيف يمكن  

قادرة على القيام بهذا ألن   بل هيعدة مرات، أن تستمر في التأثير على الشارع اإليراني؟ 

إن الصعوبات االقتصادية التي تعرض  . جذورها عميقة وتستند إلى طموحات شعبية حقيقية

لعقود بسبب النفقات الفلكية للنظام خارج إيران على توسعه اإلقليمي، وكذلك    المواطنونلها  

في الداخل مع الفساد المستشري بين القادة، قد دفع اإليرانيين، وال سيما الشباب تجاه الذين  

 .ال يكفون عن التنديد باالستبداد ومحاربته

اإليراني، الذي وفقاً لوزير الداخلية، كان يشكل القسم األعظم من المتمردين    بفجيل الشبا 

، يمقت حكم رجال الدين القاسي  2019و 2018أثناء االنتفاضات التي اندلعت في عامي  

ولذلك فهم يبحثون بقوة عن قوة سياسية قادرة على إحداث  .  الذي يحرمهم من حياة كريمة
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 .مجاهدي خلق منظمةو أكثر ما تجده في أفكار  وهذا ه. هذا التغيير الجذري

صورة معارضيه، حاول النظام اإليراني   لشيطنةوعلى مدى سنوات من الحملة المكلفة  

لهم االختيار الوحيد، إما المزيد من   إقناع محاوريه بعدم وجود بديل قابل للتطبيق، تاركاً 

وال ينبغي لك  .  مرغوب، أو حرب مدمرة، كحل غير  االسترضاء معهالتنازالت وسياسة  

لكي تدرك أن   مجاهدي خلق ما كانت لتظل قادرة على البقاء في    منظمةأن تكون خبيراً 

بيد أنها تدين بنجاحها واستدامته في المقام األول  . غياب قاعدة شعبية واسعة بالقدر الكافي

د الدليل على هذا  وبوسعنا أن نج. إلى قوة اإلقناع التي تدفعها لاللتزام بالمبادئ الديمقراطية

في الدعم المستمر الذي يقدمه اآلالف من المسؤولين المنتخبين، والبرلمانيين، والشخصيات  

كافة   من  التي    المشارب السياسية  الديمقراطية  الدول  كل  إيران    بإقامةبالفعل    تبشرفي 

 . الديمقراطية

 

إرهابية في أوروبا والواليات المتحدة، قدمت مريم    كمنظمةالسوداء    القائمة منوبعد إزالتها  

قالت  و". المدافعين عن الحرية لشيطنةالتاريخ الطويل والمؤلم  "رؤى مؤثرة حول  رجوي

 : 2012حزيران /في تجمع المقاومة اإليرانية الكبير في فيلبينت في يونيو

في السلطة وأتباعهم قد قالوا وكتبوا مراراً وتكراراً أن أفراد   يعلى مر السنين، كان المالل"

وقالوا إن هذه طائفة تستند إلى عبادة الشخصية  . هذه المقاومة يعذبون أنفسهم ويعدمون أنفسهم 

اد والشيعة في العراق، وأنها  األكر  قتلت وقالوا أنها .  التي ال أساس لها في المجتمع اإليراني 

أسلحة كيميائيةأخف في    سكان أشرفمن  % 70في أشرف، وأن    ت  كانوا محتجزين قسراً 

وعملوا على الحفاظ على  ( اإلرهابية )  االفتراءات وقد تغذى هؤالء الشياطين على هذه  . المخيم 

 .نظام الماللي

التي   القمعية  والمحاصرة  العدوان  التي كسرت  المقاومة ومثابرتها هي وحدها  إن معاناة 

هذا فبعد األحكام غير المسبوقة الصادرة عن قضاء بريطانيا العظمى  وعلى  .  كانت ضحيتها

كانت العدالة الفرنسية في العام الماضي هي التي اعترفت في حكم  ،  واالتحاد األوروبي

وهذا العام،  . تسوده النزاهة بشرعية المقاومة العادلة للشعب اإليراني ضد الفاشية الدينية 

 .تندد بالظلم التاريخي الحاصل ضد المقاومة اإليرانيةفإن العدالة األميركية هي التي 

صورة المدافعين عن الحرية وحركات    لشيطنةأنه في التاريخ الطويل والمؤلم    وتعلمون

المسيح   يسوع  إلى  هنا في والمقاومة، من سبارتاكوس  النازية  المقاومة ضد  أبطال  إلى 

هي المرة األولى التي  هذه  ية؟  فرنسا، إلى المجاهدين في إيران، هل هذه تجربة استثنائ

فيها   التضحيات    منظمةتنجح  خالل  من  حياتها،  في  والتبصيرما  التوعية  ،  وعمليات 

وخاصة من خالل احترامها للقوانين الدولية، في كسر السالسل الثقيلة من األكاذيب في  

 .قلب المحاكم األوروبية واألميركية

 ".العدالة في عالمنا اليومكما تمكنا أيضاً من تعزيز معايير "
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لقد نجحنا في تطوير أسلوب عمل جديد  .  لقد نجحنا في تدمير آلة اإلفتراء والخداع"

نموذج يحترم .  وحقبة جديدة، نموذج قائم على الشفافية والوضوح والحقيقة والعدالة

إنجازات البشرية وفضائل اإلنسانية وعودة المؤسسات الدولية إلى الدفاع عن حقوق  

 ". خطة الستعادة حقوق الشعوب، ووالدة قيم المقاومة والتضحية من جديدهذه .  إلنسانا

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤامرة الكبرى« » 

 ضد المقاومة االيرانية 

  ه بقلم إيف بون 
 

بون المحافظ     السابق  ،  هإيف  الداخليةلمديرية  المدير  فرانسوا   االستخبارات  رئاسة  تحت 

.  واواك خبير في عالم االستخبارات، وبصورة خاصة في األجهزة اإليرانية، مثل ، ميتران

 كتاب وقد قاده بحثه إلى نشر العديد من الكتب عن النظام اإليراني ومعارضته، بما في ذلك 

. في هذا الكتاب 2012  الذي أصدرته مؤسسة غازه ويتش للنشر عام   ”المؤامرة الكبرى“ 

للحديث عن   اإلير  مؤامرات الذي خصصه صاحبه  فرنسا االستخبارات  يتساءل ،  انية في 

عما إذا كانت "األجهزة السرية اإليرانية تتالعب بالحكومة الفرنسية ؟" ويجيب   هإيف بون 

 على هذا السؤال بالتفصيل.

عام  يونيو 17ضد المعارضة اإليرانية في  اواز ر سور ي عن الغارة في أوف   شيءهذا الكتاب كل    يفصل

قضائي  2003 بها، والتي أسفرت عن فشل سياسي  نتيجة  للقائمين  وكانت هذه الغارة  عاون  ت. 
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الوقت   ذلك  في  الفرنسية  الحكومة  رفض  مع  وتنظيم  بالعدالة.   للتالعب  بإرادة  اإليراني  النظام 

القضاء المناهض لإلرهاب تهمة اإلرهاب الموجهة ضد المقاومة اإليرانية، بما في ذلك القاضي  

على ظهر المقاومة اإليرانية . ونحن ننسخ مقتطفات   من  التهمالشهير مارك تريفيديك، وأزال كل 

 . هف بونإي  ألفهي لذ " االمؤامرة الكبرى " كتابمن  

 

علي عمل عزيزة  و، وهاالستخباراتفي تاريخ عملي في  لقد جمعت وثائق جدية عن حلقة  "

دائما   دافعت عنه  أنني  الحلقة  . شرفبوأعتقد  هذه  لي  توضيح غير متوقع كوقد ظهرت 

وأنا أجرؤ  -الذي صدمني بشدة ، وملحوظ في الخط االستراتيجي للتجسس المضاد لفرنسا

 فيالعمل وهو موضوع غير مسبوق  لهذا  وهكذا أصبحت مدركا   -على قول هذه الكلمة  

 .واواك، االستخبارات والقمع اإليراني

 

واالستخبارات  ر تعاون نشط بين االستخبارات الفرنسية  حقيقة تطو ،  في الواقع،  اكتشفت

وأمريكا أو ألمانيا، وبعيدا ،  اإلنجليز  وهو تحالف مماثل للتحالفات األخرى مع. اإليرانية

وكانت نتيجة هذا  . )…( عن ذلك الذي بدأته مع الدوائر الجزائرية والتي نعرف نتائجه اليوم

العادي   غير  من    حقيقةالتعاون  من    وشكلت  األحداث،سلسلة  كنت  لمبدأ  خطيراً  انتهاكاً 

 .مبدأ الحياد في الشؤون الداخلية للدول: ناحيتي متمسكاً به

 

وفي كل مرة يطلب مني فيها التدخل في الصراعات بين الدوائر األجنبية والمعارضة التي 

وجدت مالذا في فرنسا، كنت أرفض دائما، بالنظر إلى أنه حتى خارج نطاق حق اللجوء، 

كنت أتابع الخط الذي حدده .  ليس من المناسب أن نأخذ طرفا وننسى حقوق المعارضةأي 

 )...( الرئيس فرانسوا ميتران 

في   النوع من  2003حزيران  /يونيو 17ولكن ما حدث  هذا  انفصاالً صارخاً عن  يشكل 

  الماللي ضبط النفس، حيث اختارت االستخبارات الفرنسية معسكراً في الصراع بين حكم  

ة محتملة، هذا النظام الذي  أي معارض  ال مجال للجدال أو وفي هذا المعسكر. ومعارضته

مجاهدي خلق جميع ضمانات احترام   منظمة ال تكون مبادئه وأساليبه مقبولة، في حين تقدم  

 )...(القواعد الديمقراطية 

الصحفية  الموضوعية، واالستعراضات  من  قدر ممكن  بأكبر  المعلومات،  بجمع  وبدأت 

والوثائق القضائية، وبمرور الوقت، واضعا نفسي في مكان أولئك    والتعليقات واألحكام 

طويلة ومحفوفة بالمخاطر، ولكن كانت  وأنا أوافق على أن الرحلة  . الذين تحملوا المسؤولية

،  جهاز استخبارات خارجيالتالعب الهائل من قِب ل    عقباليقين، الذي تولد منذ اليوم األول،  

غير المكتشف من  وإلى أن يتم التعامل مع هذا الموضوع .  عمل حتماً على تعزيز حدسي
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باالحتيالواواكقِب ل   يتميز  انقالب  في  تنجح  كادت  األخيرة  هذه  أن  لي  يبدو  إبادة : ، 

وهناك آخرون فعلوا ذلك، وأنا . هي بنفسهاالمعارضة الداخلية للنظام من دون إطالق النار  

 ". أعرف هؤالء الناس

  واصله وإليكم ما . كاتب هذه السطور وبعد بضع سنوات حكمت العدالة المناهضة لإلرهاب لصالح 

 : في كتابه فيما بعد

 

مايو " من  الحادي عشر  فيه  2011أيار  /إن  ينهار  الذي  اليوم  بوصفه  إيران  تاريخ  يدخل 

العظيم   اإليراني االستغالل  النظام  استخبارات  وي لجهاز  االعتبار ،  إعادة  المقاومة   تم  إلى 

اإليرانية، بعد قرار صادر عن قاض ال يطمح إلى هذا القدر من الشرف بعد تطهيرها من 

 .شبهة اإلرهاب

بمنع القاضي تريفيديك على وشك إصدار أمر  وكان  : وقد انتشرت الشائعات لمدة شهرين

وأعضاء المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية الثالثة والعشرين   رجويلصالح مريم    المالحقة

قيد االحتجاز، وسجنوا اعتقلوا، ووضعوا  الذين  اإلقامة  ،  اآلخرين،  قيد  و آخرين وضعوا 

الكبرى التي    الحملة، في أعقاب  الجبرية ريثما يتم ترحيلهم، وتم توجيه االتهام إليهم جميعاً 

إنهم مقتنعون ،  بقيادة ويليام بوردون  المحامون،وقال  . 2003حزيران  /يونيو 17وقعت في  

حيث دافع ،  ولم يتردد بوردون في إحالة القضية إلى محكمة االستئناف في باريس،  بذلك

 .رفعوا قضية عليّ الذين  واواكعني ضد ثالثة من عمالء 

فضت القضية، الحظ : "عقب صدور قرار لمنع المالحقة  الحقثم قال في وقت   عندما ر 

قضاة التحقيق أن القضية كانت تستند إلى حقيقة مفادها أن هذه المعارضة اإليرانية تجسد  

والهمجية الطغيان  مقاومة  في  المشروع  القضاء ". الحق  تاريخ  في  مسبوق  غير  وهذا 

 . الفرنسي

  الشفافية في قرار القضاء، لم يفاجئ أحدا، ولكن  2011أيار /عشر من مايو   وهذا اإلعالن، الذي يوافق الحادي 

، واالستجابة الوحيدة، التي  بعمد   التي دامت لما يقرب من ثماني سنوات   السابقة   تتناقض بحدة، مع المماطلة   كانت  

 . هي طلبات عشوائية بالطبع، تجددت بال كلل من جانب محامي الدفاع 

معركة    سلط الضوء على وفق القانون والعدالة، وبهذا    حكم وبمخالفة انحياز من سبقوه، فإن القاضي تريفيديك  

الذي خصصه كاتبه   في ختام هذا الكتاب  الضروري،من    ولذلك،   جديدة تقودها المقاومة اإليرانية 

  مكاسب   مدى   اإلشارة إلى،  المؤامرة الكبرى لجهاز استخبارات النظام اإليراني  للحديث عن

 القضية.  في هذا القرار القضائي

 

 

ن  هذه االتهامات ضد أي شخص وضد م  برفضاألمر  "بعنوان    نص القرارفي  يظهر    إنجازأول  
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إليهم أعاله  ذكر ي ، حيث أنه ال  "سبق المشار  ــ  المتهمين  ـ ولكن كل من  ".  فقط األشخاص 

بتهمة   أن يحاكم  المقاومةيستطيع بدوره  إلى  الكلمات .  االنتماء  المغزى ومبرر  وهذا هو 

 ". ضد أي شخص"

لمجلس  ضد اجديدة    إجراءاتوعلى هذا النحو، فإن هذا التدبير هو تدبير عام يحظر أي  

على    يوجه صفعةوبالتالي    مسؤولياته،  كويتولى القاضي تريفيدي. يرانيةالوطني للمقاومة اإل

القضية  ،  والسياسيين،  والقضاة،  الشرطةمن    ،اولئككل   بين  الخلط  يعتزمون  التي  )الذين 

 (.التي هي شأن الجميع)والبحث عن العدالة ( ليست قضيتهم

 

وقد اكتسب المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية شرعية يمكن، بل وينبغي، أن يعبر عنها من 

وأنشطته بوجوده  الدولي  باالعتراف  فصاعدا،  وا. االن  الشعبية  وجودهوتبرر  : التنظيم 

من   المكونة  مقاومة   530فعضويتها  منظمات  خمس  من  تتألف  أجل )عضواً  من    حركة 

التي تمثل البازار،    يةيدحتوجمعية المهن الالشعب، و  ييئاالستقالل والحرية الفكرية، وفدا

الكليات،   في  يدرسون  الذين  والكليات  الجامعات  أساتذة  ، (مجاهدي خلق  ومنظمةورابطة 

محمد   اروالموسيق  منوجهر هزارخانيومن ناحية أخرى، شخصيات معروفة مثل الكاتب  

 .شمس

العام    تلخصيالثاني    اإلنجاز كل من   في  يتمثلالذي  " الجماعي  التنظيم"  بـفي االعتراف 

اإليرانية   للمقاومة  الوطني  وجيش  ،  L’OMPI مجاهدي خلق  ومنظمة،  (CNRI)المجلس 

اإلطاحة بالنظام القائم في  "، والذي يتلخص هدفه في (L’ALNI)التحرير الوطني اإليراني 

؛ ومن ثم فإن هذا الهدف مذكور بوضوح وكان معروفاً قبل فترة طويلة من بدء أي "إيران

 .  التي تتخذ من اوفيرسوراواز مقرا لهاتحقيق قضائي في أنشطة المعارضة للنظام اإليراني  

 

 

وشدد قضاة التحقيق على أن هذا الفصل يستند بصفة خاصة إلى أن هذه المعارضة اإليرانية تجسد الحق " 

 والهمجية".  االستبدادلمقاومة  المشروع 

 ويليام بوردون، محامي المقاومة اإليرانية 

 

 

 

تافهة ليست  المالحظة  القاضي  : وهذه  رأي  في  نواياها  قط عن  لم تخف  المقاومة  أن  ذلك 

تريفيديك، األمر الذي أدى إلى إزالة الطابع التخريبي الذي قدمه القسم المناهض لإلرهاب  

هذا   تهمة  .  العملمن  تبرأ من  الكشف عن وجهها  التي تتقدم مع  المعارضة  فإن  وبالتالي 

وهذه خطوة .  السرية عن نشاطها، وهي الحجة التي تعتبر دائماً محددة في تجريم اإلرهاب
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 . هامة تضعف إلى حد كبير الفرضية األولية المتمثلة في التخريب العنيف ضد المقاومة

 

وتطبيق  ي  يذال  الثالث  اإلنجاز طبيعة  على  فتنطبق  بالحقائق  صادق  تذكير  عن  نشأ 

المقاومة  بها  تقوم  التي  أعمال    اإلجراءات  هي  العراق  "هذه  بين  الصراع  أثناء  حرب 

أو األعمال المسلحة في إيران ، أو جيش التحرير الوطني، باستخدام جيش حقيقي، وإيران

". وهكذا فإن إطار نضال المقاومة ضد النظام مسؤوليتها مجاهدي خلق منظمة تبنتالتي 

قدمته   الذي  العرض  مع  ويتطابق  تماما  قطالمنظمة محدد  األخيرة  هذه  ولم تخف  في  ،  . 

،  أو عن طريق أعمال. ولذلك،  سواء على أرض الواقع، أنها تمارس نضاال مسلحا،  الواقع

مما يدفع القاضي  ،  ةوليس األعمال اإلرهابي،  أعمال المقاومة  ضمن  فإنها تستحق أن تصنف

 الرابع.   اإلنجازموضوع وهو ، أو ال يصنف، إلى أن يتدرج في وصف اإلرهاب

بناء جيش يشكل بال أدنى شك "على حد تعبير التقرير فإن األمر ينص على أن   الرابع اإلنجاز

شخصيا  ويمكنني ،  وال ينازع أحد في ذلك داخل المقاومة ". عمالً تحضيريا للهجمات العسكرية

الحالة الجيدة جدا لإلبقاء على الفرق المدرعة التي دعيت إلى  ، وعلى ما يبدو ،  أن أشهد على الواقع 

بغداد بالقرب من  في التسعينات  ببدء حرب  . تفتيشها  تتعلق  أن المسألة  وكان من الواضح عندئذ 

قوات   التي يفترض أنها قوات جيش الحرس الثوري، والمخططات التكتيكية    النظام،حقيقية ضد 

 . أظهرت الروح المهنية لقيادة جيش التحرير الوطني اإليراني التي عرضت عليّ 

الذي يعتبر أن   ما جاء في الفصل الالحق من القرار القضائي  اوتؤكد هذه المالحظة تمام

ويؤكد  .  "ط بين هذا وبين أعمال اإلرهابلخلاال يسمح ب"الشكل العسكري من أشكال القتال  

شن هجوم عسكري يؤدي إلى قتال مسلح بين الجنود، "حين اعتبر أن    حقيقةعلى    القرار

". الذين يطلق عليهم وصف هذه الهجمات، ال يمكن تصنيفه إرهابيا في القانون الفرنسي

ومع ذلك، .  اإلرهاب والمقاومةوبالتالي فهو أول رد على أولئك الذين يخلطون عمداً بين 

 تكملهالنقطة التالية .  جيش التحرير الوطني اإليراني  قوات أنشطةفإنه ال ينطبق إال على  

 . وتبرزه بشكل أدق

 

الصادرة عن منظمة مجاهدي خلق  يتيح تحليل البيانات الصحفية " ،وهو األهم الخامس اإلنجاز

وحتى األعمال والعسكرية يتم  األهداف مؤسسية بشكل منتظم، أحيانا  :إجراء المالحظة التالية

 ". على الجرائم التي يرتكبها النظام اإليراني تقديمها كردود

،  قوات جيش التحرير الوطني اإليرانية وبعد االعتراف بالطابع العسكري للهجمات التي شنتها  

مؤسسية،   وهذه األهداف.  داخل إيران هي التي تحدد بوضوح  المنظمةفإن طبيعة أهداف أعمال  

بل وحتى مجرد ذكر  ، عمل النظام ذاته، األمر الذي يزيل أي داللة إرهابية تستهدفأي أنها 

 . "بسبب الجرائم التي ارتكبها النظام اإليراني"االنتقام   لكلمة

الذي سيقود القاضي أكثر من ذلك على طريق   ودعما لهذا إعادة صياغة الشرعية وشكلها
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 . الدفاع قدمها محاموالحجج التي   المصادقة على المقاومة، ينص األمر على

 

 

وهي »لقد أدركت فرنسا منذ فترة طويلة أن منظمة مجاهدي خلق تمارس دفاعاً مشروعاً 

    ". محاربة النظام الوحشي الذي يحكم إيران "من خالل   للمعايير الدولية"  ممتثلة 

 

 

 

والواقع أن المحامين في منظمة   . ي اتخذ بشأن هذه المبادرةذال السادس اإلنجازهذا هو  

  الحق الطبيعي في مقاومة القمع الذي تضمنه المادة الثانية من"مجاهدي خلق استحضروا 

ومعترف به دولياً على نحو مماثل،    والحق له قيمة دستورية". "إعالن حقوق اإلنسان والمواطن

أخرى إلى المدعى عليه، أن  ، مشيراً مرة القرارويضيف  .  "األمم المتحدة وخاصة بموجب ميثاق

بما يتفق مع   قد أدركت منذ فترة طويلة أن مجاهدي خلق تمارس دفاعاً مشروعاً  فرنسا

بالمنظمة  ورحبت فرنسا ، "محاربة النظام الوحشي الذي يحكم إيران "المعايير الدولية، من خالل 

 . الالجئين السياسيين   موقعفي كثير من االحيان من   واستفادوا  منذ تمت استضافتهم  تهاقادوالتقت ب

ومن غير المعتاد في هذه المرحلة من إجراءات التحقيق األولي، أن تكون اإلشارة إلى 

 القضية  عمقفي الوصول إلى  يعكس أواًل رغبة القاضي فهو.  من جهتين  الدستور مثيرة لالهتمام 

 . وتحديد نفسه على أساس المبادئ التي تلهم النصوص المؤسسة للجمهورية

 

وهي تستحق .  عترف بفكرة ال تطرح عادة، ولسبب وجيه، مقاومة القمعي  ومن ناحية أخرى، فإنه

 . شكل األساس ألي عمل من أعمال المقاومةوت  اهتماما خاصا في هذا الصدد

 

إن الغرض من أي جمعية سياسية يتلخص  "تقول ــ  1789من إعالن عام  2المادة  والواقع أن 

الحقوق هي الحرية،    هذه.  على الحقوق الطبيعية غير القابلة للتقادم لإلنسان في الحفاظ

المادة الثانية من  في  متواجدةــ فالحق والمقاومة باختصار  " القمع والملكية، واألمن، ومقاومة

 24من اعالن  25وفى المادة . "إعالن جيروندين "باسم  ، المعروف1793أيار /مايو 29إعالن  

ال غنى  , "للبعض "مقدس"واجب هو , "الجبل " تم استلهامه منالذى , 1793يونيه /حزيران 

الثالثة  في الجمهوريات الفرنسية  الدستور    مدّونيأن   بمايأتي يقول وهذا التأكيد .  لالخرين  "عنه

  ديباجةإلى   االستناد يمكن  لذلكفقد قيمته، يلم  فهولم يعيدوا صياغته،   والرابعة والخامسة

    .إلغاؤه يتمطالما لم  الدستور في أي وقت
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الحق في  وله وزن أكثر من ،القديمةولكن واجب العصيان، الذي نستطيع أن نفهم أسبابه 

في القرن   في تأكيده على هذا أنه قد عفا عليه الزمن بالنسبة للمشرعين قد يبدو.  المقاومة

، بعيداً عن الطموحات الديمقراطية  تينحربين عالميتين شرس  واجهواالذين  العشرين

  من قبل القهريةالقوة استخدام و ،االستبداديةاألنظمة  توسعولكن . للشعوب في قرن التنوير 

على رأسها الطموحات الشعبية  أي شكل من أشكال المعارضة حد إنكارأصحاب السلطة إلى 

حق  "يدعي برنارد كوتشنر  وحين.  حمل السالح الستصالح الحقوق إلى ضرورة انيدعو

حق  "، وهو الحق الذي اقترح أن يطلق عليه "حق التدخل الديمقراطي"و"التدخل اإلنساني

 "الواجب"و "المقدس" ، فإنه بذلك يكتفي بتدويل واجب"بصورة أكثر اعتداالً  االضطرار

 . آباء الثورة أثارهالذي  

 

من الضروري إعطاء حق هذه الحجة،  بأن    مقامهومن واقع    ك القاضي تريفيدي  لكن عندما يحدد

يعرف القيمة   وهو بالتأكيد. 2011مايو  13في   القرار القضائي الصادر فهو يقوم في تنفيذ ذلك في 

في   بالنظر  فقد أيد حجج الدفاع  مناقشة ال تنضب،  في  الدخول  دون  ومن  الموقف،  العالمية لهذا 

 .التي كانت تستحقها الخاصة أبعادهامنظمة مجاهدي خلق    يعطي ألعمالالحقائق، وأخيرا، 

 

  الوارد في األمر الذي يتمثل في االعتراف بالوقائع واستبعاد الشهادات  السابع اإلنجازوهذا هو 

فالملف ال يتضمن أدلة على عمل مسلح يستهدف  ”: اإلفادات الفارغةالمذكورة أعاله أو    المزيفة

المدنيين عمداً  اإلرهاب  ب  التسميةثبت صحة  يمن شأنه أن    إثبات هذا الكالموالواقع أن  .  السكان 

مقاومة القمع واالضطهاد، وذلك ألن مقاومة القمع تعني في أقل تقدير استهداف  ب  ويقوض أي تلميح 

 . “هد، أي الشعب ضط  الظالم، أو على وجه التحديد النظام الحاكم في السلطة، وليس الم  

لنفسي    لهذا الذي أعربت عنه مرارا  الموقف  يتفق مع  القاضي  اتخذه  الذي  الموقف  فإن 

فع، وهو أن أحد المعايير التي ال يمكن تجنبها في أعمال المقاومة هو على وجه التحديد  كمدا

الهجمات العشوائية نقول أن عدم مهاجمة السكان المدنيين، في حين أن من ناحية أخرى، 

بيد أن من بين الحجج التي ساقها القاضي  .  على الضحايا األبرياء ترتدي قناع اإلرهاب

يابة العامة أن هذه المحاكمة على الجرائم المرتكبة ضد السكان المدنيين، بروغيير أمام الن 

في سياق المساومة    االستخبارات اإليرانية  تلقاها من التي  " المعلومات" على أساس واحد وهو

الوقائع    أحدهما ينسى،  دالة بين مفهومين بل وممارستين للع هنا  فإن االنقسام قائم    ولذلك، .  مع النظام

 .الدفاع المتهم في مع احترام حقوق،  عن الحقيقة   واآلخر يبحث، معتقد القاضي   لصالح 

 

قدر من اإلنصاف، إلى شرح موقفه بعناية، وبمثل   خلص القاضي تريفيديك، بكل وبالتالي

ناحية أخرى، فإذا لم يكن بوسع القاضي أن يصف النظام القائم   ومن ”: هذه العبارات الواضحة
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  منظمة المعارضة    منظمةبأنه نظام قمعي، فإنه ال يستطيع، في غياب األدلة الكافية، أن يقرر أن  

مقاومة وليست حركة  اإليراني دون  .  إرهابية  تقييم للنظام  القدرة على إجراء  والحقيقة أن عدم 

الدخول في اعتبارات سياسية بال حدود ال يعني بالتالي أن القاضي يستطيع بحكم األمر الواقع أن  

مقاومة    فيالمطالبة بالحق    لم يثبت قط أنه ليس من حقهم، السيما  إرهابيين   ذلك النظام  خصوم  يعتبر 

يجب تطبيق القاعدة  ،  الواقعيةعن األدلة  ،  على وجه التحديد ،  بيانات ملموسة وفي غياب  .  القمع

في     ولذلك ،  الحاصل  األساسية لقانوننا الجنائي التي بموجبها يجب أن يستفيد المتهمون من الشك 

  ".الوقت هذاعن صفة اإلرهاب المستخدمة حتى  هي التخليهذه الحالة  

يبت    مالبراءة، ومن الواضح أنه ل  مبدأالقاضي    وطبق.  للمناقشةوالنتيجة ليست مفتوحة  

.  مجاهدي خلق تنخرط في أنشطة إرهابية أم ال  منظمةفيما إذا كانت الدولة اإليرانية أو  

المقاومة   واحدة. والحقيقة هي أنفي خانة    Theoالطرفين الرئيسيين في عمليات    يضع  لكنه

وهذا هو الدرس الذي ينبغي لنا أن  . تبرئتهاهي الطرف الذي يستفيد أكثر من  اإليرانية  

 ". نتعلمه
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 ه أرت   صحيفة     

  2005سبتمبر 

 

 تقرير عن محاكمة  

 صدام حسين  

 

 (: صدام حسينمحام )إيمانويل لودو 

 

 اإليرانية،تم استدعائي من قبل السفارة  . بشيء، حتى ولو كان هذا سيكلفني كثيرا أنا سوف أخبركم  

 ". نحن اإليرانيون قلقون للغاية بشأن صحته حال صدام ؟  كيف  ، هو وه لي هناك وأول شيء قال 

 .بمقعدي ألرى إن كنت أحلم  تمسكت   السؤال،عندما سمعت 

 

سوف تقولون إن اإليرانيين  . صدام لم يطلق الغاز على األكراد سوف نقول إن  ،  ق هنا سوف نتفق "وقال السفير  

لذا سنجد  . هم الذين أطلقوا الغاز   مجاهدي خلق فيه الدليل على أن   لدينا ملف   و .  األكراد على  لم يطلقوا الغاز أيضا  

، سوف نقول نحن كذلك  خلق المنفذ هم مجاهدي   سوف تقول أن و . خلق سيكون هم مجاهدي : هدفا مشتركا 

 " ما رأيك؟ . وسنحمي شرفنا   خلق أنهم مجاهدي  

 

 

   2010, 07يوليو 

 مجاهدي خلق   لشيطنةألف دوالر  80تحت الطاولة مبلغ 

 

كشف مدير إحدى المنظمات البحثية األمنية في كندا أن النظام اإليراني عرض عليه من خالل مهمته  

ألف دوالر في مقابل نشر مزاعم ضد المعارضة اإليرانية الرئيسية، منظمة مجاهدي   80في كندا مبلغ  

اإليرانية لرأي  . خلق  كالغري  وطبقاً  يوليو  انصصحيفة  من  الخامس  جون  فإن    2010  تموز /في 

تناديه وسائل اإلعالم لتحليل الوقائع)تومبسون   الذي يدير معهد ماكينزي، وهو أحد  ( الذي كثيراً ما 

كانوا  : "وقال. إيران في كندا ثمانين ألف دوالر  من  مهمة فيرجل  عرض عليه ): الخبراء األمنيين، قال

بلدان أخرى على  . ي أن أنشر مقاالً عن منظمة مجاهدي خلق من  ن و يريد اعتبار  حاولت إيران حمل 

 ". ويقول تومبسون إنه رفض العرض". بطائفة إرهابية  مجاهدي خلق

وقد أشارت شبكات االستخبارات واألمن في مختلف البلدان األوروبية مثل هولندا والسويد  

أن إحدى المهام الرئيسية  ( بما في ذلك تقارير نشرت مؤخرا)وألمانيا في تقاريرها السنوية 
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لسفارات النظام اإليراني ووكاالت االستخبارات وعمالئها في البلدان األوروبية هو أن  

  لشيطنةتتجسس على منظمة مجاهدي خلق والالجئين اإليرانيين كجزء من حملة خادعة 

أملته  وما يقوله المسؤولون في االستخبارات اإليرانية ويكتبونه لهم . المعارضة اإليرانية

 .اتصاالتهم في سفارات النظام

 

 

 

 

  2009يناير   30قناة العربية  

 مقابلة مع إياد جمال الدين، عضو البرلمان العراقي  

 

إياد  ق المستوى  رفيع  العراقي  الوجيه  الدينال  الخارجية جمال  الشئون  لجنة  ، عضو 

التابعة للبرلمان العراقي، إنه لم يتم العثور على أي دليل أو وثيقة لمشاركة مجاهدي  

 . في قمع الشعب العراقي خلق

هناك شائعات، تؤثر على العديد من العراقيين، حول المشاركة المحتملة لمنظمة مجاهدي خلق "

 ".المجيدة يةشعباناللعراقي، وخاصة في وقت االنتفاضة في قمع الشعب ا( او ام بي اي)اإليرانية 

 

ببحث  " شخصياً  قمت  القديم    مفصللقد  االستخبارات  جهاز  ووثائق  سجالت  في 

من   التدخل  لهذا  واحد  دليل  أو  أو صورة  إليجاد صحيفة  الخاصة  األمنية  واألجهزة 

كان   شيء،   إذا كان هناك ذلك، ومع . جانب منظمة مجاهدي خلق، ولكنني لم أجد شيئاً 

كما فعلت بالنسبة لعلي الكيميائي وغيره  ،  ينبغي للحكومة إرسالهم إلى المحكمة الجنائية

.  1991الذين اتهموا بقمع االنتفاضة الكبرى في عام ، من المسؤولين في النظام السابق

 يدل على تورطهم ". ، وال حتى دليل مزور دليل،وال يوجد 

 

 

تأثير منظمة مجاهدي خلق على المجتمع  

 إليراني ا 
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  1980آذار/مارس   29لوموند،  
 

 المجاهدون ضد رجال الدين الشيعة 

 الخاص إريك رولو المراسل بقلم  

 

كان  طهران التي ال يجب تفويتها هو دروس الفلسفة المقارنة التي " أحداث" أحد- طهران  

يتجمع حوالي عشرة آالف إذ   السيد مسعود رجوي كل يوم جمعة بعد الظهر  يقدمها

  .شخص

جامعة شريف لالستماع إلى   في المساحة الخضراءببطاقات الدخول، يتجمعون في   ضرورة ومع  

  .مجاهدي خلق لمدة ثالث ساعات زعيم

.  ، يتمتع بشعبية كبيرة(عاماً  32)ومظهره الشاب  إن السيد رجوي، بفصاحة تعليمية 

الناس من تجتذب   أحد المدن األخرى   في و قدها في العاصمة أيع واالجتماعات السياسية التي  

 .ألقاليماكل 

تم لقد  .  اللحظة شهرته ليست وليدة .   من مائة ألف أو مائتي ألف وأحياناً ثالثمائة ألف  مكونة حشود 

قبل وقت ، 1971في عام  لمجاهدي خلق األعضاء التسعة اآلخرين في اللجنة المركزية  اعتقاله مع 

الذكرى المئوية الخامسة والعشرين لإلمبراطورية  صادفت قصير من احتفاالت بيرسبوليس الفخمة التي 

.  النظام اإلمبراطوري والسيطرة األميركية على بالده قد أدان، أثناء محاكمته، بإستبداد  كانوالفارسية، 

ومنظمات حقوق ،  العفو الدولية   منظمةك .  بدأت حملة دولية استثنائية لصالحه  و .   وحكم عليه باالعدام 

ورابطات المحامين، والكتاب، والساسة الفرنسيين، بما في ذلك السيد ،  اإلنسان األوروبية المختلفة 

بعد ستة أشهر وخففت العقوبة إلى  عن الحكم   الشاه   ى وأخيرا، تخل ,  بومبيدو   فرانسوا ميتران والرئيس 

العقوبة هي االعدام التي صدرت بحق السيد رجوي الذي كان ال بعد أن كانت   الدائم الحبس 

، أي قبل أسبوعين  1979يناير / يتعرض للتعذيب البشع حتى االفراج عنه في كانون الثاني   يزال 

  .من انهيار النظام الملكي

عرض السيد رجوي إيديولوجية المجاهدين ودافع   في محاضراته األسبوعية في جامعة شريف، 

 بالقرآن والعهد الجديد والعهد القديم بشكل مكثف، ولكن كان يشير أيضاً، إلى  من خالل االستشهاد عنها 

التي تم  مبادئهم » ، كأفالطون وسقراط وسارتر، هيجل وماركس، الذي يقتبس منهم  مصادر أخرى

 «. التحقق منها علمياً 

 

يحتل موقعاً بارزاً على الساحة إذ  من أفضل األحزاب تنظيماً في البالد،  اواحد   مجاهدو خلقيعتبر  

ولو لم يكن اإلمام الخميني قد رفض ترشيحه . طيلة األشهر الثالثة أو األربعة الماضية السياسية اإليرانية 

 ماليين لكان السيد رجوي قد حصل، وفقاً لتقديرات مختلفة، على عدة ،  في االنتخابات الرئاسية 
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وكان في الحقيقة مطمئناً إلى دعم األقليات العرقية والدينية، التي دافع عن حقها في .  من األصوات

الشباب،  إلى تحرير نن يتطلع ك   اللواتي، النساءكبير من جمهور الناخبين  المساواة واالستقالل، وجزء 

لالنتخابات العامة التي جرت  مرشحاً وباعتباره ".  رجال الدين الرجعيين " من قبل الوصاية  ورفضن

   .وي ج السيد ر  يتم اإلعتداء على أن   األسبوع الماضي، فمن المرجح

 

 انتخابات متنازع عليها

 

المخالفات، والضغوط، " مجاهدي خلق على نحو متكرر، بدعم الوثائق، منظمة أدانت  لقد 

فقد أصيب نحو ألفي    .االنتخابات، الذي أفسد الجولة األولى من "واالحتيال،، العنف 

وخمسمائة من مؤيديهم، بما في ذلك خمسين منهم بإصابات خطيرة، من ِقب ل عصابات مسلحة 

ولقد .  أثناء الحملة االنتخابية( التنظيم الغامض لألصوليين المسلمين " )حزب اللهي"من تنظيم 

، والماللي، والناشطين في الحزب "اإلسالميين المقاتلين   ظل مسدسات  " جرت هذه المشاورة في 

لجلب  "والتشهير واالبتزاز   ث الخب"جوي، الذين استخدموا، كما يقول ر ،  الجمهوري اإلسالمي 

  ".والتصويت ضد "الكفارالناخبين، وخاصة األميين،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يرفض اإلمام الخميني ترشحه في االنتخابات الرئاسية لكان السيد رجوي قد حصل وفقاً لتقديرات    فلو لم 

 مختلفة على عدة ماليين من األصوات".  
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ن والذين كانوا يعملون بجد لالحتجاج قد طردوا في الغالب من والمجاهد   هموكان المراقبون الذين عين

 )...(مراكز االقتراع وضربوا واعتقلوا أحيانا 

لقد لعبنا اللعبة الديمقراطية  . إنه لمن العار إذا لم يعبر المجلس عن إرادة الشعب : "ويقول رجوي 

السياسية  القوى  بين مختلف  السلمي  بالتعايش    شيطنة واصلوا  ذا  وإ . بإنصاف ونحن مقتنعون 

الذين صدموا بالفعل صدمة عميقة   مؤيدينا، سنواجه صعوبة في السيطرة على غضب    اللعبة، 

 .باستبعادي من السباق الرئاسي 

ومن الواضح أن رجال الدين األصوليين يعتبرون هؤالء المسلمين من جناح اليسار أكثر خطورة من 

إن الماللي : "ويقول رجوي.  رادعاً ألغلب السكان  " الحادهم"تشكل   التشكيالت الماركسية، التي 

لقد خلقوا .   وكل من ال يوافقهم يعتبر شيوعياً تلقائياً .  قمعي الرجعيين يسعون إلى خلق مناخ 

 .)...(«بها، بأننا ماركسيون متنكرين في هيئة مسلمين  كذبة القرن، التي اعتاد الشاه أن يخبرنا

 

 

 

 

 

القضائي الصادر لوقف المالحقةالقرار    

 

 االعتراف بشرعية المقاومة اإليرانية 
 

 قرار وقف المالحقةالبيان الصحفي بعد صدور  أصدر ويليام بوردون  

 

التحقيق   قضاة  إلى  لاستبعد  الموجهة  اإلرهاب  وتمويل  اإلرهاب  تهم  اإلرهاب   24مكافحة 

ووفقاً ألمر قضاة التحقيق، لم يعد . شخصا قيد التحقيق في القضية ضد معارضين إيرانيين 

القضية   أية هناك   القرار ويالحظ أنه كان . تهمة حقيقية في هذه  بهذا  ورحب محامي الدفاع 

 .مبكر  ينبغي التوصل إلى هذا االستنتاج في وقت 

عدم وجود أي أسس ، أصر المحامون 2003يونيه  / حزيران 17االتهام في  صدور ومنذ بداية 

  تعتبربها من قبل األجهزة السرية الفرنسية، وأعلنوا أنها   وأنها متالعبالقضية    حقيقية لهذه 

الدفاع  وفي مراحل مختلفة، قدم  .  سياسيا   نظام الماللي  أجل استرضاءمن    تجارة مصلحية

  .هذه القضية  تترك أي شك حول طبيعة أدلة ال تقبل الجدل لم
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بل إنها معلومات  .  أنه ال يوجد دليل ضد موكلينا في هذه القضية  منذ البداية على  قمنا بالحاح 

هذه القضية أدلة   ووجد المحامون في. من خالل عمالء االستخبارات  ي ينشرها المالل  مضللة

    .وكالء هذا النظام  تأثير ال يمكن دحضها على 

تتحول إلى محاكمة  إلى المحاكمة ألننا كنا على اقتناع بأنها سوف ولقد دعينا مراراً وتكراراً 

 . ومعاونيه في فرنسا  للنظام اإليراني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سيقوم عشرات اإليرانيين بإضراب عن الطعام لمدة   ضابط شرطة مباشرة  1300بعد مداهمة : 2003حزيران  /يونيو 17

17  ً  حتى اإلفراج عن جميع المعتقلين  يوما

 

 

اتهامات  حق مشروع للشعب اإليراني وأن  مقاومة دكتاتورية الماللي  كما شددنا على أن

كانت مخالفة للقانون الدولي   لمقاومة نظام إرهابي وقمعي  اإلرهاب الموجهة ضد موكلينا 

ولكن من المعترف به .  المعترف به باإلجماع، وهو الحق المشروع في مقاومة االستبداد

اآلن أن هذه االتهامات تضرب بجذورها في قائمة المنظمات اإلرهابية التابعة لالتحاد  

.  نمجاهدي خلق اإليرانية بطلب من نظام طهرا  منظمةاألوروبي والتي وضعت عليها 

بعد قرارات   2009يناير /وأزيلت منظمة مجاهدي خلق من هذه القائمة في كانون الثاني

   .واليوم، ما كررناه خالل تلك السنوات الثماني مؤكد.  أصدرتها محكمة العدل األوروبية

ويدرك قضاة التحقيق أن عمل المعارضة اإليرانية يشكل جزءاً من الحق المشروع في  

أجل حرية كل    من المقاومةألن القانون الدولي يعترف بالحق في .  مقاومة الدكتاتورية

وكان من العار بالنسبة لفرنسا أن تقدم إلى العدالة أولئك الذين قاوموا إرهاب  .  األفراد

 . وبالتالي فإن قرار قضاة التحقيق ال يؤدي إال إلى إعادة تأهيل فرنسا.  دولة الماللي

 

 . فارغ   ملف اتهامولم تخدم االتهامات التي وجهت في وقت الحق إال لتبرير 

ويجب أن يتبع هذا القرار، رغم أنه أساسي، في أقرب وقت ممكن بأمر ثان بفصل األشخاص  
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 . التسعة الذين ال يزالون قيد التحقيق في الجرائم المالية

. اتهامات مختلفة  العتداءات غير عادلة عبر وبسبب هذا السجل الملفق، تعرض موكلونا  

  شيطنة ولم تسفر هذه االتهامات إال عن إضفاء الشرعية على نظام الماللي، الذي كان يريد 

ولهذا السبب . وقد أدى ذلك إلى عواقب سلبية خطيرة على موكلينا . معارضته الديمقراطية

سريعة قرارات  اتخاذ  عام    الممتلكات إلعادة   نطلب  في  عملية   2003التي ضبطت  أثناء 

 . في اوفيرسوراواز موكلينا  ضد بها  واالشرطة التي قام

 

 

إضفاء الشرعية    يخدم أحدا إال  هذا لم   والعتداء غير عادل عبر تهم مختلفة    موكلونا لقد تعرض 

 .معارضيه الديمقراطيين شيطنةعلى نظام الماللي الذي كان يريد 

 األحداث
 

 ة اإليرانيالقضاء الفرنسي ألغى تهم اإلرهاب الموجهة ضد أعضاء من المقاومة 

 

 األمر القضائي                    

 

أصدر قاضي التحقيق في مكتب المدعي العام في  ،  2011أيار  /في الحادي عشر من مايو

الموجهة إلى    وتمويل اإلرهاب  أمراً برفض قضية تهمة اإلرهاب باريس لمكافحة اإلرهاب

وضع القرار ،  وبعد عشر سنوات.  للمقاومة اإليرانية عضواً ومؤيدياً للمجلس الوطني 24

ومن .  التاريخي حداً لواحدة من أكثر القضايا ذات التوجهات السياسية في السنوات األخيرة 

   .الواضح أن القرار يشكل انتصاراً عظيماً للمقاومة اإليرانية 

 

عشرة أعوام من اإلجراءات القضائية إلى عدم العثور على أي دليل يدعم مزاعم  انتهى األمر بعد  

مجاهدي خلق اإليرانية، حتى حين تشارك في حملة عسكرية    منظمة وعلى هذا فإن أنشطة  . اإلرهاب 

 . ضد النظام اإليراني، تشكل جزءًا من المقاومة المشروعة 

وجود أدلة واتخذ مسبقاً إجراءات طلب  وقد أقر مكتب المدعي العام في باريس أيضاً بعدم  

 .الرفض

األمر   على    يوضح  ألصق  الذي  اإلرهابي  الملصق  أن  العام  المدعي  مكتب  وسرد 

، وخاصة إدراجه في قائمة االتحاد األوروبي لإلرهاب، كان السبب الرئيسي  المنظمة

 . 2003حزيران /يونيو 17 األفراد في  تفتيشإلجراءات 
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 السياق                                 

 

قام نحو ،   ، في تمام الساعة السادسة صباحاً 2003حزيران  /في السابع عشر من يونيو

بالسالح بمهاجمة مكاتب المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية شرطي مدججين   1300

وبالنسبة للسلطات الفرنسية .  منزالً آخر لالجئين اإليرانيين في ضواحي باريس 12و

الثالثين تاريخ  سجالت  في  مثيل  له  يسبق  لم  الهجوم  هذا  الماضية فإن  وتم  ،  عاما 

 . شخًصا 17اعتقال
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   2011بتاريخ مايو 
 

 

   األمر القضائي مقتطفات من هذا 

 

 

مجاهدي خلق هي مجرد تعبير عن الحق الطبيعي وغير القابل للتقادم في  منظمة إن نشاطات 

 .من إعالن حقوق اإلنسان والمواطن  الثانية مقاومة القمع الذي تكفله المادة  

 

 منظمةأكدت اإلجراءات القانونية وجود صالت وثيقة جدا بين ، 2003 يونيو  منذ اعتقال »

مجاهدي خلق وقوات جيش التحرير الوطني اإليراني والمجلس الوطني للمقاومة اإليرانية والدور 

بيد أنه لم يتبين أن هذا النشاط الهام من فرنسا يمكن أن . المقيمين في فرنسا   لالجئينالرئيسي  

 . ' كة إرهابية ايرتبط بشر 

 

للمقاومة اإليرانية، ومنظمة مجاهدي خلق، وقوات جيش التحرير  المجلس الوطنيإن 

الوطني اإليراني هي من المؤسسات الجماعية التي تهدف إلى اإلطاحة بالنظام القائم في 

وعلى هذا فإن الهدف واضح المعالم وكان معروفاً قبل فترة طويلة من بدء أي )...( إيران 

 ". ز سوراوا مواجهة النظام اإليراني في أوفير  من أجل المعارضة  تحقيق قضائي في أنشطة 

سواء كانت  )...( الوسائل المستخدمة   لقد أبرزت اإلجراءات القانونية المختلفة على نحو أو آخر بدقة "

شبيهة بأعمال الحرب خالل النزاع العراقي اإليراني باستخدام جيش حقيقي، هو قوات جيش  

تتألف من  ،  اإليراني التحرير الوطني   كانت  بها    نشاطات أو  في إيران تطالب    منظمة مسلحة 

للهجمات العسكرية " "مجاهدي خلق بيد أن هذا ال . ال شك أن تشكيل جيش يعتبر إعداداً 

ال يمكن تحديد هوية الهجوم و.  يسمح بالخلط بين الهجمات العسكرية وأعمال اإلرهاب 
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 ". اإلرهابيين في القانون الفرنسي بين الجنود العسكري الذي يؤدي إلى قتال مسلح  

 

ولكن تحليل البيانات اإلخبارية يكشف أن األهداف مؤسسية، بل وحتى عسكرية في بعض األحيان، وأن  

 . العمليات العسكرية يتم تقديمها كاستجابة للجرائم التي يرتكبها النظام اإليراني 

 

التي تقودها منظمة  الجيوشأن  تأكد   ،األشخاص الخاضعين للتحقيق  وبعد مشورة"

مجاهدي خلق هي مجرد تعبير عن الحق الطبيعي غير القابل للتقادم في مقاومة 

ويؤكد هذا . من إعالن حقوق اإلنسان والمواطن  الثانية القمع الذي تكفله المادة 

معترف به دوليا أيضا، ، وهو حق عن الحق لدفاعل القيمة الدستورية   علىالحق 

فضاًل عن ذلك فإن فرنسا أدركت منذ أمد بعيد .  وال سيما في ميثاق األمم المتحدة 

من " مقاومة مشروعة تتفق مع المعايير الدولية "أن منظمة مجاهدي خلق تمارس 

ورحبت بها فرنسا وتحدثت ".  النظام الوحشي الذي يحكم إيران"خالل مكافحة 

 ".ذين استفادوا غالباً من وضع الالجئين السياسيين إلى قادة المنظمة، ال 

 

من شأنه أن  . السكان المدنيين  ضدإن السجل ال يحتوي على دليل على عمل مسلح متعمد "

مقاومة القمع واالضطهاد، وذلك ألن مقاومة  ب  ويقوض أي تلميح اإلرهاب ب التسميةثبت صحة ي

على وجه التحديد النظام الحاكم في السلطة، وليس  القمع تعني في أقل تقدير استهداف الظالم، أو 

 ".هد، أي الشعبضط  الم  

 

فإذا لم يكن بوسع القاضي أن يصف النظام القائم بأنه نظام  إذا لم يكن ،  ىومن ناحية أخر 

إرهابية    منظمةالمعارضة   منظمةقمعي، فإنه ال يستطيع، في غياب األدلة الكافية، أن يقرر أن  

والحقيقة أن عدم القدرة على إجراء تقييم للنظام اإليراني دون الدخول في  .  وليست حركة مقاومة

  يعتبر  يعني بالتالي أن القاضي يستطيع بحكم األمر الواقع أن اعتبارات سياسية بال حدود ال

مقاومة    فيالمطالبة بالحق   ، السيما لم يثبت قط أنه ليس من حقهم إرهابيين  ذلك النظام  خصوم

يجب تطبيق القاعدة  ، الواقعية عن األدلة ،  على وجه التحديد ،  وفي غياب بيانات ملموسة  القمع 

في     ولذلك ، الحاصل الجنائي التي بموجبها يجب أن يستفيد المتهمون من الشك األساسية لقانوننا  

 ."الوقت هذاعن صفة اإلرهاب المستخدمة حتى  هي التخليهذه الحالة  

 

بارتكاب جرائم جنائية  شخصا 24لتوجيه اتهامات إلى  كافية  معلومات توجد ال  في حين أنه "

برفض هذه االتهامات ضد أي شخص   أحكمإرهابية؛ اإلعداد ألعمال إرهابية وتمويل مؤسسة و

 .الذين هم قيد االعتقال بتهم إرهابية مشتبه فيهاو". سبق ذكرهم  ن م وضد
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 نظام الماللي    استرضاء السبب الحقيقي كان سياسة كانت الذريعة هي اإلرهاب، ولكن

المجلس  ومن الواضح أن إلقاء نظرة على وضع .  ةالسياسي إلى جانب المصالح التجارية

  .لهذا الهجومالطبيعة السياسية  للمقاومة اإليرانية في فرنسا يبين الوطني

، بوصفه المركز الرئيسي  أوفيرسوراواز للمقاومة اإليرانية في  المجلس الوطنيمكاتب  كانت

 وكانت ،  1981منذ عام  الشرطةتحت حماية ، لإلرهاب الذي يرعاه النظام اإليراني 

وعلى هذا النحو، ال يوجد أي غموض  .  الشرطة ترافق مسؤوليها حتى يوم المداهمة

 الوطني للمقاومة اإليرانية. المجلسبشأن أنشطة 

 

 اتفاق مخجل 

 

إذا كررت ذلك على  "المحرر السابق لصحيفة ديمانش في كتاب بعنوان  ، جان كلود موريس

 17، قبل شهرين فقط من عملية 2003نيسان  /أنه في أبريل" مسامعي فلن أصدقه

وقد تصادف  .  إلى طهران ، وزير الخارجية آنذاك، رافق دومينيك دو فيلبان حزيران،/يونيو

وقد شهد الطلب الذي تقدم   . ووزير الخارجية اإليراني  حضوره اجتماعا سريا بين الوفد الفرنسي

 وسمع. مجاهدي خلق في فرنسا  منظمة إلى دو فيلبان بحظر أنشطة  به الوزير اإليراني

    .ضدهم في فرنسا الوزير الفرنسي وهو يعد بأنه سيتخذ قريبا إجراءات

اتفاقا تجاريا مع طهران لتعزيز  ليوقع  .  إلى إيران  ، ذهب وزير التجارة2003أيار  /وفي مايو

 . العالقات التجارية

الحدث،   ذلك  التي سبقت  األسابيع  الشركات  وفي  بين  الدوالرات  بمليارات  التوقيع على عقود  تم 

 . الفرنسية والنظام اإليراني

يونيوو بين  2003حزيران  /في  من  بتروليوم  بريتيش  وشركة  توتال  شركة  اختيار  تم   ،

لعقد   أخرى  من  .  ضخم شركات  عشر  السابع  في  وقع  الذي  الهجوم  من  فقط  أيام  وبعد 

الرغم من  /يونيو اإليرانية أن توتال فازت بالعقد، على  الصحافة  وجود  حزيران، ذكرت 

 . عرض أفضل من بي بي

والمجلس    خلق مجاهدي ضد  لشيطنة  أدى االتفاق السياسي االقتصادي إلى جانب حملة جيدة منظمة ل 

 .2003  حزيران /الوطني للمقاومة اإليرانية إلى شن غارة في السابع عشر من يونيو 
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 71 تريدستونتقرير              
 

 

 

 

واختراق وتحليل  ، رصد العمليات اإللكترونية اإليرانية هو 71دستون  تخصص تري

 لجمهورية إيران اإلسالميةاألنشطة اإللكترونية 

 

اإللكترونية في جمهورية    األنشطة  و في مراقبة العمليات اإللكترونية اإليرانية،   71تخصص تريستون  ي 

فنحن نراقب العمليات اإللكترونية اإليرانية ونؤثر على العمليات، ونبحث  .  إيران اإلسالمية وتحليلها 

المعلومات االستخباراتية حول أنشطتها بشكل  خصوصا  موعات القرصنة، وننشر المعلومات  عن مج 

 . منتظم 

هذهو اإللكتروني   ننشر  موقع  على   المعلومات 

(https://cybershafarat.com/?s=Iran)  .  األنشطة   بوستات تصف عديدة 

واألمن   االستخبارات  ووزارة  اإلسالمي  الثوري  الحرس  بها  يقوم  التي  اإللكترونية 

التعليمية،   واألنشطة  الداخلي،  التوظيف  وأساليب  التنظيمية،  والهياكل  اإليراني، 

تشكل   التي  الفاعلة  والجهات  الضارة  البرامج  عن  معلومات  اإللكترونية،  والمؤتمرات 

 .تهاتهديدًا وإمكانيا

عام   في  األميركية  الرئاسية  االنتخابات  اقتراب موعد  ، ركزنا على وسائل  2020ومع 

االجتماعية   .   بحثنا عن عمليات تسلل محتملة من شأنها أن تؤثر على الناخبينواإلعالم 

 و ، صادفنا أنشطة مختلفة، وفي الوقت نفسه أنشطة ذات صلةوالتدقيق  المالحظة  وعبر

 .تجاه لم نكن نتوقعهقادتنا النتائج في ا

على موقع    النشاطات، الحظنا ارتفاعات 2020تموز من عام  /في السابع عشر من يوليو

بعينها هاشتاجات  حول  مريم  .  تويتر  الرئيسية  الهاشتاجات  مريم .  رجويواستهدفت 
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اإليرانية، وهي    رجوي للمقاومة  الوطني  للمجلس  المنتخب  الرئيس  تشرف    منظمةهي 

اإليرانية بالحكومة  لإلطاحة  المكرسة  اإليرانية  المعارضة  جماعات  الجزء . على  إن 

وقد   . نيةمجاهدي خلق اإليرا منظمةللمقاومة اإليرانية هو  الوطني المجلسالمركزي من 

إلى   أبحاثنا  اإلنترنت    المؤتمرقادتنا  أجل  )#العالمي على شبكة  ( حرة   2020إيران من 

 . 2020تموز /يوليو 17المقرر عقده في 

من أجل إيران  #التقرير التالي هو تقييمنا لعملية التأثير اإليراني التي تستهدف الحدث   

 (.1الجزء ) حرة

 

 

 

 

 والتأثير اإليراني عمليات النفوذ  -التقييم 

 الجزء األول   - 2020تموز /يوليو 17في 

 

لتقديرات تري  اإليرانية قامت،   71ستون  د طبقاً  الحرس الثوري    أغلبها من طرف فإن الحكومة 

ق السيبراني التابع لميليشيا  الفري   من   اإليراني، بالتعاون مع وزارة االستخبارات واألمن، كما أعضاء 

والمؤتمر الذي عقده على شبكة   يج بتنفيذ عملية نفوذ استهدفت المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية  باس 

يوليو  السابع عشر من  في  فأصروا على  2020تموز  /اإلنترنت  الرئيسة  رجوي مريم    شيطنة ،   ،

تويتر ويتطلب اتخاذ التدابير    سياسة وهذا العمل ينتهك  . المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة اإليرانية 

وإليكم بعض اإلعدادات الرئيسية التي تشير  . المناسبة من جانب تويتر لضمان بيئة اجتماعية صحية 

 .إلى تورط الحكومة اإليرانية 

 

 : مالحظات أساسية 

هذه الحملة من داخل  من الحسابات فيبالمئة   45ل   35شارك ما ال يقل عن • 

أو   في بي انن يستخدمون شبكات و من بينها مشاركون إيرانيون محتمل وليس)إيران 

 (بروكسيات

(: مشترك  100كلها أقل من )الحملة  إجمالي عدد الحسابات الزائفة النشطة في • 

 . مستخدمي الحملةمن % 46 أو 11,294

  ما يقدر ب من الحسابات عبر إعادة التغريد ولم يقم بالتغريد% 39شارك  • 

(5,936 ) 

حسابا مع عدد قليل من  11.294من أصل )بعد الحملة  الحسابات غير موجودة • 
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 . 3453(: المشتركين

 3,453باإلضافة إلى ) 2020الحسابات التي أصبحت غير نشطة بعد حدث يوليو   • 

  .1168(: موجودة الغير 

 

ومع ترشيح موقع تويتر في إيران، فإن حملة بهذا الحجم من قِب ل إيران البد أن تستخدم  

تفاصيل أساسية أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال  و.  للباسيج ةالتابع سيبرانيةأعضاء 

منخفض،    اشتراك  بمعدلال الحصر، حقيقة أن ما يقرب من نصف الحسابات كانت مزيفة  

الحين، وهي  % 20وأن ما يقرب من   أو لم يعد نشطًا بالكامل منذ ذلك  لم يعد موجودًا 

 . يةالمواصفات التي تشير إلى عملية نفوذ من جانب الحكومة اإليران

 

 

 جدول اإلحصائيات 

 770 111 العدد اإلجمالي للتغريدات

لتغريدات كل يوم خالل الثالثة  معدل ا

 ساعة( 60,67أيام األولى ) 

35 860 

معدل التغريدات في الدقيقة خالل  

 ساعة  60,67

29,55 

 (%17,59) 658 19 التغريدات 

 (%72,42) 948 80 التغريدات المعادة 

 (%9,99) 164 11 اإلجابات 

مجموع المساهمين )المغردين،  

 معيدي التغريدات، المجيبين( 

24 631  

   100مجموع الذين يملكون أقل من 

 متابع  

11 294 

مجموع المساهمين المشاركين في  

 إعادة التغريدات 

5936 (39,28%) 

الحسابات التي تم إنشاءها خالل الربع 

)من أصل   2020األول من سنة 

 يملكون متابعين قليلين(  14800

3994 

الحسابات التي لم تعد موجودة بعد  

الذين   14800من أصل الحملة )

3453 
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 يملكون متابعين أقل(

الحسابات التي أصبحت غير نشطة 

)من   2020بعد الحدث في يوليو 

الذين يملكون  من  14800أصل 

 متابعين أقل( 

1168 

  82.000.000 إيران  سكان

نسبة السكان في إيران التي لديها  

 اتصال باألنترنيت

70% (57.400.000) 

 102.203 التغريدات باللغة الفارسية

 2999 التغريدات باللغة اإلنجليزية

 2048 التغريدات باللغة العربية

 

 

 للحملة المستخدمون الرئيسيون  

 

الثوري   للحرس  التابعة  السيبرانية  للوحدة  تويتر  األقل على  مستخدمين على  أربعة  لعب 

الهاشتاج اتجاه  لضمان  الحملة  إدارة  في  رئيسياً  إيران  اتدوراً  تسعة  . في  ساعدت  فقد 

حسابات أخرى على األقل تنتمي إلى الوحدات السيبرانية التابعة للحرس الثوري في إدارة  

 . لة في مختلف البيئات االجتماعيةوتوسيع الحم

 

  أنصار " من أما الثاني، الذي يضم أغلبهم عدداً كبيراً من المشتركين، فقد قدم نفسه بوصفه

النظام"أو    "اإلصالحيون " ،  "الملكية تغيير  اإلعالم  " أنصار  منابر  من  العديد  على 

ومن السمات الهامة لهذه الحسابات أنها تخفي نفسها كشخصيات شابة لجذب  .  االجتماعي

.  وسيع نطاق الرسائل والتعاون المحتمللت المرتابين وإغراء المستخدمين  المستخدمين غير  

،  رجوي، مباشرة بعد خطاب مريم 1يوليو على  17الحملة األولية في  قوات الحرس أطلق

ولقد ساعد اإلطالق  . العامة، وتعبئة الحسابات وتكرار الهاشتاجاتعبر عملية المشاركة  

على توسيع  ت قوات الحرس الثوري  وعمل. المنسق في خلق اتجاه محدد على موقع تويتر

قِب ل أعضاء كبار   نطاق الحملة من خالل توزيع وإعادة نشر التغريدات والمحتويات من 

والحسابات المزيّفة مع    اتف من الروبوتوقد أدت إلى إعادة النشر من قبل آال. مؤثرين

 .يجفي ميليشيا باس  الحاسوبيةعدد قليل من المتابعين الذين ينتمون إلى الوحدات 

الثوري وواصل   لمدة   الحرس  باسيجي   60.6حملته  حسابات  من  اآلالف  باستخدام  رجال  )ساعة 
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ومن المؤكد أن  . جميع أنحاء البالد الذي يشبه دوائر ثقة متحدة المركز من رقم دانبار في    (الميليشيات 

 : يشمل  111770الهدف من هذه التغريدات التي بلغ عددها  

 

 .المؤتمرالمجلس الوطني للمقاومة اإليرانية أثناء   ضدتقديم محتوى ضار  ضرورة · 

 .منع المواطنين اإليرانيين في البالد من رؤية محتوى المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية· 

إحداث الفوضى واالرتباك بين أنصار المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية والمواطنين  · 

 .اإليرانيين

 . التركيز على االنقسامات بين مستخدمي اإلنترنت الذين يشاهدون المحتوى· 

 .استنساخ الهاشتاجات للتحكم في القصة• 

 

 الحرس الثوري اإلسالمي  قوات  لماذا  

 

الحرس الثوري اإلسالمي من مخترقين وموظفين فنيين مؤهلين يستهدفون خصومهم    لدى

المنظمات، واستخراج    إلى  تسللالالفدية، وبلقرصنة المواقع، وايقاف الخدمة، وهجمات  

 (2013كروننفيلد، . )اآللي  الحواسيبالمعلومات الحساسة وتدمير أنظمة 

،  المضللةشبكة اإلنترنت، والمعلومات  يج السيبراني على الدعاية علىويركز مجلس باس

 ,T7. )والمعلومات الكاذبة، وملء اإلنترنت بمحتوى مؤيد للنظام، ومعادي لكل اآلخرين

 :تنص إدارة شركة سيبركونسي على ما يليو( 2019

لتجنيد المتسللين للتسلل   2010في عام " سيج اإللكترونيباالمجلس  "أسس    باسيجتزعم أن  

إلكترونية ورسائل بريد إلكتروني معينة تحت إشراف مباشر من خبراء الحرس  إلى مواقع  

مداني، القائد السابق  ه، ذكر حسين  2010تشرين الثاني  /وفي نوفمبر. الثوري اإلسالمي

قد تم تدريبهم من  « كوماندوز سيبراني » 1500للحرس الثوري اإليراني في طهران، أن 

الرقم بشكل كبير منذ عام  «.  للباسيجالمجلس اإللكتروني  »قبل   . 2010وقد ارتفع هذا 

 (2019خبربان،  )

اإللكتروني    إلى الفضاءوأعلن زعيم الباسيج عن انضمام اآلالف من الكتائب السيبرانية  

 . 2019من سبتمبر 

للحرب النفسية    الترولسعمليات   باسيج السيبراني بتدريب المجندين فيالمجلس  يقومو

وتشارك  .   2020يوليو   17في  النفوذوهو أشبه إلى حد ما بعملية   في الفضاء السيبراني،

العدو واستفزازه لتبني سلوك غير   في التدريب المصمم إلغواء العديد من المجندات

 .  مصرح به أو غير جدير باالحترام

، والنشر، والتغريد، وإعادة التغريد، ويقومون بالحظريكتب المجندون المحتوى، 
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وهذا النموذج يوازي  .  ويستجيبون على اإلنترنت وعلى منصات التواصل االجتماعي

. الهجمات التي تعرض لها العراق في ثمانينيات القرن العشرين بالموجات البشرية

 :بشروطهم الخاصة ( 2019التاريخ العسكري اآلن، )

 

ـ السياسة، والثقافة،  "كتائب"على سبع  يرتكز اإللكتروني السيبرانيالمجلس إن "

قضايا المرأة وفقها القانوني " وواالقتصاد، والمخاوف االجتماعية، ووسائل اإلعالم

خصومه   مثل الغرب في حرب إيران الناعمة ضد يتعامل كل منهم مع قضاياو  سالمياإل

 (. 2019أي ما بعد عام  )

 

في واقع األمر حملة تضليل منسقة   الحرس الثوري اإلسالمي مجزأة، ولكنها ويبدو أن جهود  

المئات من التغريدات في   تنشرالتي   يتضمن البرنامج العديد من الحسابات الزائفةو . للغاية

السياسية مباشرة   الشخصيات وتستهدف الهاشتاغات البوسطات  هذه  تستخدم .  وقت محدد

 .المزيد من التغريدات المتكررة إلى في وقت الحقوالتي تؤدي   لجذب االنتباه

 

التالعب  إن ج الذين يتقاضون أجورا منخفضة.  الباسي  أعضاء ومن المرجح أن يقود الحملة  

ذجي التمييز بين على تويتر يجعل من الصعب على مستخدم اإلنترنت النمو  بالبوسطات

. تداول المعلومةتلك المرتبطة  تويتر، وخاصة سياساتوانتهكت الحملة  . الحقيقة والخيال

سياسة التالعب بالمنصة والبريد   " ينتهكون قواعد وعلى وجه التحديد، يبدو األمر وكأنهم

والسياسة " ةالعشوائياإللكتروني   الهوية،  سرقة  وسياسة  تويتر،  شركة  تنتهجها  التي 

 . اإلعالمية المصطنعة التي استخدمت للتالعب بها

 

هذه   وراء  الدافع  إن  المستوى    األعمالبل  على  واالرتباك  الفوضى  زرع  في  يتلخص 

الفوضى    وفي أوقات.  على المستوى المحلي العالمي، وفي الوقت نفسه التحكم في الرسالة

الممكن   من  المنشقةليصبح  تشتغل  لجماعات  الجماعات  . أن  من    المعارضةوتتشكل 

الحالي إيرانية  معارضةجماعات   النظام  السيبراني  قوم  ت.  تنتقد  الثوري  الحرس  قوات 

 .هذه الجماعات التقسيمات التي تخلق داخل بتشغيل

 

 المتوفرة   واألبحاث البياناتنظرة عامة على الحملة وتحليلها استناًدا إلى 

 

مجاهدي خلق في   منظمةعتزم التأثير على انتشار رسائل ت قوات الحرس الثوري تكان• 

جميع أنحاء إيران وإغراقها عن طريق وسائط التواصل االجتماعي عن طريق إحداث  
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 فيضان من الرسائل السلبية باستخدام الدعاية 

 . استخدمت الحملة سلسلة من الروبوتات لخلق أزيز وزيادة االستخدام· 

اتصا·  إجراء  شاتبوت  تم  عبر  مجهولة  تيليغرام  و الت  الوحدات  على  بين  للتواصل 

 .تقييد الحساباتبالتالي اإللكترونية، لمنع تويتر من الكشف عن الحملة المنظمة و

 

في نفس الوقت كل  ( واواك في وزارة االستخبارات أو    الجمعية المصنعة )  ة نجا   جمعية ستخدمت  ا • 

  وخلقت اإليرانيين،    المعارضين حساباتها في وسائل اإلعالم االجتماعية، فنشرت رسائل سلبية عن  

ـ  ة توضح المشاركة النشطة لجمعية نجا . )سرداً سلبيا   (.، هذه الحملة وطبيعة العملية واواك ، التابعة ل

 

أوامر  .نسقت   الثوريسلسلة  الحرس  اإللكترونية   ربما  االتصاالت قوات  الوحدات  بين 

تحديدها  .  المختلفة يمكن  نماذج  المحتوى  ذات  االجتماعية  وقد أوجدت وسائط اإلعالم 

 واتجاهات يمكن تعقبها واتجاهات واضحة للمستعملين. 

سياسة التالعب بالمنصات  »أن هذه العملية تنتهك العديد من قواعد التغريد المتعلقة   71ويعتقد تريستون  

سياسة وسائل اإلعالم االصطناعية  »و  « سياسة سرقة الهوية »، و  «لكتروني العشوائي والبريد اإل 

 «. والتالعب 

 

 مجاهدي خلق   لمنظمةحملة قوات الحرس الثوري المضادة  
 ملخص   - تويتر 

 
العمليات ضد     المعارضة خلق وغيرها من المجموعات  مجاهدي    منظمة· التأثير على 

وتنفيذ ب الرسائل،  في  والتحكم  االنقسامات،  والتركيز على  وفوضى،  إرتباك  إحداث  نية 
 .عبر عملية نفوذعمليات إعالمية 

  مجاهدي خلق المعنون " لمنظمةمؤتمر العالمي الالحرس الثوري اإليراني على   ركز• 
  اإليرانييستهدف الحرس الثوري و (.  2020تموز/يوليه  17" )2020من أجل إيران حرة 

 في التاريخ السياسي اإليراني الحديث.  ات سنوية مرتبطة بتواريخ رئيسيةمناسب
، وربما فرق  حسابات بروكسياستخدم الحرس الثوري اإلسالمي فريقًا أساسيًا من  • 

   إلطالق الرسائل وقيادة الحملة.  سيبرانية من باسجي،



85  

 

من األتباع، واستخدموا بشكل عام شخصيات نسائية   طوروا حسابات مع عدد كبير لقد
وقد كفل   مجاهدي خلق.   لمنظمةا كثر انتقادللحكومة ولكن أ  كمنتقذاتنفسها  تظهر

على وجه الحسابات الرئيسية حسابات على تويتر )ال  هيكل القيادة والمراقبة حماية
 الخصوص(. 

وبمجرد إطالق العنان، ظلت حسابات الحرس الثوري اإلسالمي صامتة وتجنبت  • 
  عبر تويتر. التعليق

كجزء من هذه الحملة، قامت عدة حسابات رئيسية بحذف التغريدات الخاصة بها بعد  • 
في  الرئيسيةمن أجل تأمين الحسابات   الحملة، وتم تغيير بعض أسماء المستخدمين

 التدابير العقابية المحتملة التي قد يتخذها موقع تويتر.   ضوء
استخدم الحرس الثوري اإليراني هاشتاغات لإلشارة إلى بداية بث التغريدة على مواقع  • 

   التواصل االجتماعي.
 مجاهدي خلق وأعضائها وتسخر منهم.   بمنظمة كانت الهاشتاغات تستخف - 
o الحملة.  الهاشتاغات خالل مشاركة ت تم 
o حسابات الشركات التابعة  استخدم الحرس الثوري اإلسالمي هاشتاغات تستخدمها

في القصة من خالل رسائله التي   مجاهدي خلق وحسابات معارضة، ويتحكم لمنظمة
وحسابات مواقع   الخاصة بقوات الحرس الثوري تعيد توجيه المحتوى إلى مواقع ويب 

 .  يةالوسائط االجتماع
تحت ستار أنصار الملكية في  وزارة االستخباراتلقد ساعدت جماعات أخرى من • 

 لهذه الحملة.   الترويج
الذي يركز    االستخباراتإنشاء من ) nejatngo.org بواسطة تمت تجربتهاالمواقع • 

 . مجاهدي خلق التي تتخذ من ألبانيا مقرا لها( منظمةوتدمير  شيطنةعلى 
، مجاهدي خلق على أنها: سيئة، وطائفية منظمةتجاه   رسائل عبارات سلبية يتم نشر
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  تحتجزوأنها ، معسكر منفصل،  منكسرة  وذات عالقاتوإرهابية، ، عقليا وجسديا وأسيرة
 .  كرها األطفال

مجاهدي   منظمة كلمة "طائفية" لوصف  قوات حرس الجيش الثوري  تستخدممالحظة: 
 خلق. 

 
 · أثناء استخدام الظروف المواتية لجمعية نجات والحكومة اإليرانية الحالية:  

تدين العنف، وترفض   -وثائق وأدلة ال يمكن إنكارها"، نجات إنسانية دافئة  هناك – اة"نج
هاشتاغات  ال   الشريفة، المحبوبة، المرتدين،  -العنف  أي اتصال مع المنظمات التي تستخدم  

 النظام الحالي على أنه قوي ويساعد المقهورين.   تبجلو والرسائل 
كفاءة،   األقل  باسيجي  ِفَرق  من  ربما  أخرى،  وكيلة  حسابات  إليهم  انضمت   لنشر· 

 ها. يدالهاشتاجات المستهدفة وإعادة تغر 
o    الثوري اإلسالمي وحدات قاد الحرس  المقاومة  ربما  مناطق  باسيجي من  طالبية من 

المختلفة حول طهران، على الرغم من أننا ال نستطيع أن نستوفق مباشرة بين أنشطة هذه  
 الوحدات. 

o  .يشبه نموذج قوات الحرس الثوري دوائر الثقة المتحدة المركز لرقم دنبر 
 مجموعة األساسية. لل  التي ال تنتمي• يمكن حذف حسابات تويتر 

مجاهدي خلق    منظمةمن الرسائل السلبية الموجهة إلى    تلك الحملةلمقصود من  · كان ا
 وأعضائها التأثير على الحدث الذي أقيم بمناسبة الذكرى السنوية للمنظمة ورسالتها وإغراقها. 

o    من    48لمدة أكثر  استخدمت  تقريبًا،  هاشتاغات    100000ساعة  باستعمال  تغريدة 
 مستهدفة. 

o    مع ة للتواصل  ي المعاد  رس الثوري التغريدات، واإلشارات، مجموعات قوات الح تستخدم  
الرسا لنشر  السياسية  الشخصيات  أبعد  مستخدمي  هو  ما  إلى  تويتر غير للة  مستخدمي 
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 المرتابين. 
o من الحسابات المستخدمة في الحملة غير متعقبة بشكل  50ما يقرب من   هناك كان %

غير نشطة، مما يشير إلى أن الحملة على األرجح استخدمت  جيد، أو تم إنشاؤها حديًثا أو  
 الروبوتات لنشر الرسائل في نفس الوقت الذي استخدمت فيه حسابات زومبي. 

o  للتواصل التلغرام  مع األشخاص    دون الكشف عن هويتها  استخدمت الحملة روبوتات 
 محددة. روبوت تلغرام وربما مع كلمات أساسية غير كانوا متتبعين  الذين 

· تضمنت التغريدات بيانات قديمة وغير موثوق بها، فضاًل عن مواقع إلكترونية مرجعية  
مجاهدي خلق وأعضائها. واستغلت الرسائل    بمنظمةومنصات إعالمية اجتماعية ضارة  

 نظريات المؤامرة الحالية الكتساب القوة وإعادة التغريد.  
 · تضمن المحتوى معلومات خاطئة.

مجاهدي    طرفلرسائل اإليرانية الداخلية الرامية إلى خنق أي محتوى من  · استخدموا ا
 .  النشرخلق من خالل الدعاية بينما كانوا يسيطرون على 

o    موقع إيران  المحتوى    Dezhfa7تستخدم  في  والتحكم  الخارجي  المحتوى  لحظر 
 المناهض للحكومة بحيث ال يصل إلى المواطنين اإليرانيين في البالد. 

o    لتجاوز الوكيلة  والبرامج  االفتراضية  الخاصة  الشبكات  اإليرانيون  المواطنون  يستخدم 
 )...(   الضوابط الحكومية اإليرانية، من خالل الهواتف الذكية الالسلكية بشكل أساسي

· كانت الحملة في األرجح بمثابة انتهاك لسياسات تويتر مثل التالعب بالمنصة وسياسة  
االصطناعية واإللكترونية  البريد اإللكتروني العشوائي، وسياسة سرقة الهوية، والسياسة 

 القائمة على التالعب بالوسائط.  
اوين بروتوكول اإلنترنت  • وجدنا فجوات في تحديد المواقع التي تم التحقق منها عبر عن

 )…( 
 

 النفوذ و عملية  -تحليل البيانات والمعلومات 
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 التأثير"  

حساب.  والواقع أن ما يقرب من    30  000في البداية، شارك في هذه الحملة نحو 
%  50% منهم أوقفوا بالفعل على يد تويتر أو "لم يعد لهم وجود".  و ما يقرب من 35

  100جديرة بالثقة، مع انخفاض معدل الحضور )أقل من  من الحسابات لم تكن 
حساب تم إنشاؤها    1500، وأكثر من 2020مشترك(، ونسبة كبيرة تم إنشاؤها في عام 

 في األسابيع التالية للحملة. 
حسابا )تغريدات،    24،631 ة غردهاتغريد  111770لتحليل الحالي على ونحن نبني ا

يوليو  في شهر  حسابا  21إلى   17الهاشتاغ الرئيسية( من معاد تغريدها، وردت على 
2020  . 

عن سلسلة المكالمات  وأبلغ   Mrs_ferlock@الهاشتاغ األول الذي تم نشره بواسطة  
محتوى التغريدة الستجابة   Mrs_ferlock@ أطلقو من الحدث.  المتتالية قبل يومين

قبل أربع ساعات من   الموحد هوإن التوقيت العالمي . )مالحظة:ةالرئيسي للمجموعة
)التوقيت الصيفي الشرقي((.  التسلسل الزمني لجميع التغريدات   التوقيت الصيفي الشرقي
   2020 أغسطس  31أظهر تدفق الرسائل من أوائل يوليو إلى  الخاصة بهذا الهاشتاغ

 
   . المجموعة من أكثر من مائة وأربعين عضوًا من    متتالية استجابة    Mrs_ferlock@ت  أطلقت 

كانت بمثابة اختبار   تموز/ ويبدو أن المحاولة األولى في الخامس عشر من يوليو
 للشبكة األساسية.  

الملكية،   رعلى اإلنترنت بأن يكونوا من أنصاتظاهر القائمون  ، في هذه الحملة المحددة
في حين يشاطرون نفس الرسالة خالل الفترة المستهدفة،   المتطفلينأو ، أو اإلصالحيين

 ذاك الحدث عبر اإلنترنت.    وبشكل خاص، سياق
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 ة نجا   جمعية 

 
، التي أنشأتها وزارة  ةإلى جمعية نجا  71البيانات والتحليالت المستقاة من تريدستون    قادت

هي موقع على شبكة اإلنترنت ضد مجاهدي خلق ينشر    ة نجا  جمعيةاالستخبارات. إن  
تويتر وفيس بوك و  اس اس    رالتلغرام وانستغرام ويوتيوب امحتوى سلبي ومزيف على 

نجا وتنشر  شاملة.  غير  بطريقة  لالشتراك  اإلخبارية  األلبانية  ة  والرسائل  باللغة  محتوى 
مجاهدي خلق في    منظمةواإلنجليزية والفارسية.  إن مضمون هذه المعلومات هو انتقاد  

 ها الحكومة اإليرانية، أنها منظمة غير حكومية.مولت، التي ةألبانيا. وتزعم جمعية نجا
تويتر   حساب  الحملة  nejatngo@يشير  هذه  في  الرئيسيين  الفاعلين  إلى 

(@ghasembashiri, @callmemori .باستخدام هاشتاغين أساسيتين ) 
 يوليو عدة مرات.   27و 18رجوي بين  ضد مريم اتهاشتاغ nejatngo@نشرت  

الذي ال يزال    netajngoلموقع اإلنترنت   لقد اكتشفنا بعض الجوانب المثيرة لالهتمام
بروابط متعددة مع المواقع الروسية من مختلف األنواع.    موضع دراسة.  يرتبط االكتشاف

(  m7@gmail.co8dabandeh9khoللموقع )  ونحن ندرجها أدناه.  ويتصل البريد االلكترونى
 بالسيد خدابنده اونتاريو, كندا )تورنتو(  مباشرة

.www.instagram.com/9876bgi/ 

  

http://www.instagram.com/9876bgi/
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إيران،   حكومة  سلسلة من حسابات مواقع التواصل االجتماعي التي تمولها وتديرها   ة تمثل مؤسسة نجا 
  وتهدف إلى توفير رؤية واضحة إيجابية حول النظام اإليراني في حين أنه يقدم كل ما

 يتعارض مع السلبية والسيئة.  

  وغرد هذا الحسابحسابًا.   583تابعًا وتتبع  190لديها  nejatngo@حسابات تويتر 
من المشتركين في   %3.16.  ونقدر أن 2009يوليو  28من  ابتداءامرة  ألف  11.6
 % غير نشطين.  21.58و  ون زائف nejatngo@  حساب

 
 موجز السياسة العامة 

 
الذكرى  تزامنت الحملة بقيادة الحرس الثوري اإلسالمي مع أحداث المعارضة واحتفاالت  

السنوية في محاولة لتكدير المياه. وهذا الجهد يلقي بظالل من الشك والمشاعر السلبية 
المنتخبة    رئيسةالوالجماعات المرتبطة به، وخاصة  ة  اإليراني  للمقاومة  على المجلس الوطني

 . رجوي المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية ، مريم   من قبل
وسائل   منصات  وسياسات  قواعد  صراحة  اإلسالمي  الثوري  الحرس  حمالت  انتهكت 
حسابات   إنشاء  باستمرار  مقترنًا  للحسابات،  المستمر  الحذف  إن  االجتماعي.  التواصل 

عنوان   على  العثور  من  نتمكن  لم  مستمرة.   المعركة  يجعل  بيجديدة،  معظم    اي 
 التواصل االجتماعي.  الشخصيات بسبب القيود التي تفرضها منصات وسائل

يستخدم الحرس الثوري اإلسالمي الهاشتاغات التي تسخر من المعارضة باستخدام عبارات  
مثل  الهراء".    معروفة  هذا  عن  تتحدث  المتالعبون سباًل  "ال  للسخرية من  أخرى  ويجد 

خصومهم. إن الرسالة السلبية تخفف من مسؤولية الجمهور المستهدف عن التفكير بجدية 
يقيس المتالعبون جمهورهم لضمان  (.  منفرةاألسباب التي تجعل الرسالة غير مريحة )في  

بل إنها تسلط الضوء على الجوانب السلبية لنظام  ،  أن نكتتهم ال تبدو كالعنب الحامض
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   المعارضة. إنها تؤدي إلى الفوضى واالرتباك.
خالل    منباره قويًا.  وتصور رسائل الحرس الثوري اإلسالمي أيضًا النظام اإليراني باعت

في   المضطهدين  يساعدون  فإنهم  األكبر«،  »الشيطان  القوي ضد  النظام  تصور  إدارة 
صورًا لالنحطاط  و   قصصا  مختلف أنحاء العالم في لبنان واليمن وفنزويال.  وتتضمن  

   الحياة األمريكية.والفساد وفشل 
دورهم في بعد    ركوا  ، ولم يدكما يكرر مستخدمو تويتر غير المرتابين مشاركات أخرى 

إن استخدام مستخدمي تويتر غير المرتابين هو على األرجح نتيجة مرغوبة    التالعب.
لقو  الثوري.  ابالنسبة  الحرس  وتكرار  الت  التغريد  بإعادة  تويتر  مستخدمي  قيام  من  تأكد 

، حيث أنهم ال يجعلون من الصعب  الحسابات المزيفةال تشبه    موثوقةالرسائل من حسابات  
 ربط المعاملة بـ قوات جيش الحرس الثوري وحذف تلك الحسابات. 

من يحد  لم  إذا  المعلومات  تدفق  منافسة  يستطيع  ال  أنه  اإليراني  النظام  هذه    ويدرك 
المعلومات.  وقد حاول إنشاء الشبكة الداخلية اإليرانية باستخدام عوامل تصفية عالمية  

الوطني.    النشروقمع الشبكات الخاصة االفتراضية، كما يعمل الوكالء على السيطرة على  
 وهم يدركون أنهم ال يستطيعون البقاء بدون هذه السيطرة.  

يري النظام  الإن  إيراني على  اإلسالمية، والثيوقراطية،  مع  وقوف  د إرغام كل  الثورة  ُمُثل 
 . ائها من الُسنِّةومحاربة الصهيونية، والواليات المتحدة، وأعد
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أو  في ظل االستبداد الديني مقاوم وجه                   

 الشخصية؟ ةعباد
 

 تحدثت إنغريد بيتانكورت عن المعلومات الخاطئة:   ،2019في فبراير 
بدأت  ؟ هي أواًل امرأة حاربت وهي شابة للغاية ضد نظام الشاه في إيران.  رجويمن هي السيدة  
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. وهي أيضًا امرأة فقدت عان شبابهايوهي في ر   نضالها من أجل الديمقراطية منذ زمن بعيد
و األمر الذي هللا، وه   ة رئي لهذه المقاومة ضد آي الم العديد من أفراد أسرتها، وأصبحت الوجه  

اللذين يمكنهما أن يتحمال نظام الماللي   والغيظ إلى حد كبير، وأنا أفهم الغضب    أجده استثنائيا
والقاسي واإلرهابي إلى   الدكتاتوري  النظامأن المرأة هي التي ستحول    بمجرد التفكيرالفوضوي،  

 ديمقراطي تعددي في إيران.
هي عبادة شخصية. أنت تعرف عندما عدت من األسر، كنت   رجويض أيضًا أن السيدة ولنفتر 

لم يكن من السهل أن أعود بعد سنوات عديدة في عالم تغير،   ألنهأعاني نفسيًا من بعض الناس  
إذ كنت تحت ضغط. وأوضح لي المحترف الذي ساعدني في نقطة ما أن االنتقادات الموجهة  

سواء كانت انتقادات شخصية أو مؤسسية تكشف أكثر بكثير من الذي يوجه االنتقادات ومن الذي  
الرغبة في إخفاء من هو من خالل اتهام اآلخر بما   يتعرض لالنتقاد. ألن هناك عملية نفسية هي

لي فإن هذ النوع من التفكير يساعدنا كثيرًا في فهم   بنفسه وبالنسبةال يريد أن يكشف عنه المرء 
شخصية عندما تتحدث عن السيدة  ال هذا النوع من الضغوط اإليديولوجية. إن الحديث عن عبادة 

رى، فإن الحديث عن عبادة شخصية الماللي أمر  هو أمر يجعلك تضحك. ومن ناحية أخ   رجوي
يونيو/حزيران   17 حملةفي أعقاب  ، فيحتاج المرء حقًا إلى تفسير ذلك"واضح للغاية، وال 

 23، لصحفي في فرانس ليبرتهمؤسسة  ةران، رئيسدانييل ميت ت، قال 2003
 عن المزاعم التي وردت في الصحافة في فرنسا:   2003يونيو/حزيران  
وأؤكد    الفاشية،من عمري. كنت فتاة في التاسعة عشرة من العمر حاربت    78اليوم أنا في  

ومن كان ليلوم أي شخص على ذلك ؟ لقد مثل لنا  ، لكم أن معبودنا كان الجنرال ديغول 
 بعد ذلك هو شيء آخر. ، صورة الشخص الذي مثلنا في مقاومتنا

فأن عبادة الشخصية موجودة  تعتقد    إذن  هكذا   يعلقون  في  دعهم  رنسا….اسمح لي… 
على قضية مريم، التي أفهم، ألنه ظلم عظيم أن مريم حبيسة. أَْعِرُف َأنَّ َمْرَيَم،  وفي  

في    لها  أعطتنا ثقتها لكي تخبرنا عن مدى اضطهاد هؤالء الناس  فرانس ليبرتهمؤسسة  
 الداخل. إن مهمتنا اليومية تتلخص في الكشف عن الحقيقة.  
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والمأساة هنا هي أننا في عالمنا الحالي نرسم سياسة أكثر أهمية بشأن الشائعات والحقيقة 
 الخفية.  وإذا كنا نريد السالم، فإن هذا البد أن يكون حقًا سياسة قائمة على الحقائق. 

وإال . هفعلينا أن نقول ذلك ونثبت، رنسا للسياسة بل لألمن في فليس ، إذا أثبتنا أنها محرجة
 فلماذا نضع هؤالء الناس في مثل هذا الموقف؟"  

 
 
 

 
أنغريد بيتانكورت، وأنيسا  ب   في باريس، محاطة من يسارها 2013في اجتماع بمناسبة اليوم العالمي للمرأة  رجويمريم 

، وميشيل أليوت ماري، وزيرة سابقة، وعلى يمينها ليندا شافيز، مساعدة سابقة للرئيس  األولى جزائرالبومدين، سيدة 
، وريتا سوسموث التي تولت رئاسة  نجيمه طاي طاي ربية السابقة  وزيرة التعليم المغو األميركي المكلفة بالشؤون العامة،  

 البرلمان األلماني
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. وجزء من أعضاء البرلمان والشخصيات 2018بالقرب من باريس في يونيو   فيليبينتحرة في مؤتمر قمة من أجل إيران 

ويوجد وزيرا الخارجية الفرنسي السابق برنار كوشنر وفيليب دوست  . عضو الذين جاءوا لتقديم دعمهم  500الدولية البالغ عددهم 
 على الصف األمامي على اليسار  يادراما   حقوق اإلنسانبالزي ووزير  -

 
في باريس  2014شباط/فبراير  8إليرانيين من أوروبا وأمريكا الشمالية في ا ةرابط   
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 في باريس  2011أبريل  13لويس فريه وغونتر فيرهوغن في ، باتريك كينيدي   رئيس الوزراء الفرنسي السابق،  مع إيديث كريسون 

 

 
 ،  جنبا إلى جنب مع آنا فوتيغا، في البرلمان األوروبي

 2019تشرين األول/أكتوبر   23، ة السابقة الخارجية البولندي وزير 

 

 
 بالقرب من تيرانا ، ،  3في مدينة أشرف ، مع الرئيس األلباني إيلير ميتا 
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 2019في سبتمبر 
 

 

 

 ، في قصر مارينيي في باريس 1996مع الملك حسين ملك األردن، في عام  

 

 مع إيلي ويسيل والجنرال جيمس جونز،  

  2011نيسان / أبريل 27الرئيس أوباما، في باريس،   مسؤول األمن في زمن

 

 

 فيالسلطة الفلسطينية، في باريس،  مع محمود عباس، رئيس  

  2016يوليو   30
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  2006ديسمبر،   23ر، في مكتبه،  ي مع بي 

 

 
 . 2012تشرين الثاني  / الجزائري السابق، في نوفمبر مع سيد أحمد غزالي، رئيس الوزراء  
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  2011تشرين األول  / أكتوبر 24باريس، ،  مع دانييل ميتران

 

 
 حزيران / في يونيو   ازر سورأوي مع فرانسوا هوالند، في مقر المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية في أوف

2004 . 
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 30في فيلبينت في  خلقمجاهدي    لمنظمة   االجتماع السنوي 

 عندما تم يويون/حزيران

 استهدافه بقنبلة موقوتة التخطيط ب
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 وجهات النظر  

 

 ميشيل أليو ماري 

 ة سابق  فرنسيةوزير 

  3 في أشرف 2019يوليو    17

 

في خدمة قضيتك،  رجويعزيزتي مريم   أنت  الثابتين على  و،  تدافعين  من  التي  المبادئ 

ونحن نشترك في هذه المبادئ ألن الحرية،  . عنها، أحياناً بصعوبة، ولكن أيضاً بتصميم تام 

احترام الدين في المجال الخاص أيضاً قضيتنا جميعا، فهي ما قمت    والتسامح، العلمانية،  

 . قومين به شكًرا لك على ما ت . بتضمينه في برنامجك، وهذا هو ما نريده نحن لإليرانيين

 

 

 راما ياد 

 السابق    حقوق اإلنسان وزير    

 

 : 3-في أشرف 2019يوليو  13

 

ولذلك، يجب علينا، ألننا ال  . المشكلة هي أن التفاوض في ظل السلطة األصولية مستحيل

لدينا   يكون  أن  المحاور، ويفضل  نغير  أن  بيد واحدة وراء ظهورنا،  التفاوض  نستطيع 

مجاهدي    منظمةولهذا السبب أعتقد أن  . السالم والمبادئ الديمقراطيةمحاور تحترم مبادئ  

وتحتاج المنطقة إلى محاور للمساهمة في تحقيق . خلق هي المحور المثالي الجدير بالثقة 

إن إيران تحتاج إلى زعماء يحترمون  . مجاهدي خلق  منظمة: السالم في الشرق األوسط

 . لقمجاهدي خ  منظمة وهي : حرية وكرامة شعبها

فهي مخلصة    . ودفع أعضاؤها ثمناً باهظاً في حياتهم . هذا التهديد أوال  منظمة مجاهدي خلق   واجهت وقد  

أن اإلسالم يتفق تماماً وطبيعياً مع الحرية والديمقراطية،    وأظهر أعضاؤها .  لإلسالم وترفض األصولية 

النساء في   وأخيراً، وضعت منظمة مجاهدي خلق . والمساواة بين الجنسين واحترام األديان األخرى 

 . صميم عملها، ألنها تعرف ما جلبته النساء إلى إيران، وألن إيران لن تكون حضارة عظيمة بدون نساء 
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 برنارد كوشنر  

 الخارجية السابق  وزير 

 

 

 : في فيلبينت  2017يوليو  1في  

 

إن التغيير في إيران من شأنه أن يفتح الباب أمام نهاية التطرف الذي يستخدم اإلسالم في 

مختلف أنحاء المنطقة، وذلك ألن هؤالء الناس يستخدمون هذا الدين كأداة للقتل ونشر 

لتغيير حقيقي للديمقراطية في مختلف أنحاء إن تغيير إيران سوف يكون بداية  . التطرف 

لقد كنت .  فالمرأة المسلمة، رئيسة إيران، سوف تكون بداية لتغيير غير مسبوق.   المنطقة 

وأنا شخصياً مذنب باالستماع . في بلدي في الماضي ضحية لمناورات مختلفة وأكثرها زائفة 

أكاذيب، ويجب التأكيد   تلقد كان. إلى منتقدي حركتكم الذين يتهمونكم باإلرهاب العشوائي 

على أن بياناتكم الديمقراطية، وموقفكم الثابت من المساواة بين الجنسين في السياسة، ودور 

والحكومة قد تميزت مرة أخرى بشكل جيد جدا في   الدينة في السياسة، والفصل بين المرأ

 .الشرق األوسط ، وميزتكم من حركات أخرى في رجويالكلمات التي استخدمتها السيدة  

 

 

إن تغيير إيران سوف يكون بداية لتغيير حقيقي للديمقراطية في مختلف أنحاء 

وسوف تكون المرأة المسلمة، رئيسة إيران، بداية لتغيير غير .  المنطقة

 "  مسبوق

 

 برنارد كوشنر         

 

 

 إنغريد بيتانكور

البرلمانية إليران الديمقراطية في غرفة ، في مؤتمر اللجنة  2019فبراير   21باريس،  

  كولبرت التابعة للجمعية الوطنية

 

، ولكننا رجوي ثم اكتشفنا أنه كان هناك هجوم لقتل السيدة  .  لقد كنا قبل بضعة أشهر في فيلبينت 

، المجلس الوطني رجويما هو الغرض من تصفية السيدة . كنا لنموت جميعاً في هذه العملية

نية، والقضاء على كل من يؤيد إمكانية قيام إيران ديمقراطية وحرة؟ اإلجابة للمقاومة اإليرا 
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يريد الماللي أن يقنعوا العالم بأنه ال يوجد في إيران سوى عامل واحد قادر على  : بسيطة 

موجود  غير  آخر  خيار  أي  إن  دونه،  البقاء.  من  إيران  عليها    وأن  محكوم  تكون  سوف 

 . بالفوضى

 

 معلومات خاطئة  

 

هذا  و ن النظام على وشك االنهيار، أل لماذا؟   . بطبيعة الحال، القضاء على األملتعني  التصفية الجسدية  

ضرابات ومقاومة السكان للجوع  أعمال الشغب وا  النظام يشعر بعدم االستقرار، البد أن يواجه كل يوم 

بلداننا حرية التعبير،. على األخالق  يقضيي المقام األول  ف   إنه  . والبطالة   في  إن التأمل    وأعتقد أن 

للغاية  باستراتيجية خبيثة  الذهنية  نستعمل جهودنا  أن  منا  يتطلب  النقدي  التضليل  والتفكير  في  تتمثل 

األفضل لنا أن نتعامل مع دكتاتورية  يجعلنا جميعاً نعتقد أنه منولكي  والشيطنة ير ذ والتالعب والتب

 . الماللي

تحاول أن تجعلنا نعتقد أننا ال نملك الحق  لوجود جماعات الضغط هذه التي  ةولفترة طويلة كنت حساس 

كلماتنا، أننا سنتهم بجميع  كنا نتحدث فنحن في خطر مادي يتمثل في تحمل عواقب   في الكالم، وأننا إذا 

 . فقط ألننا قلنا ما نفكر فيه،  أنواع التهم

فقط بتحريك هذا السم، وهذه   في كثير من األحيان أدركت أن األمر يتطلب قيام شخص واحد 

اليقين  األمل، بفضلقوة أي مقاومة، أي    السموم التي ستتسبب في الشك في أن ينبت وستأخذ ما هو

 . المطلق الذي ندافع عنه 

 

 

 اإلرهاب  

 

وهذه ليست عجالت .  األعمال اإلرهابية  في النظام اإليراني، تشكل الدبلوماسية جزءاً من نظام 

استراتيجية سوف يكون الفرد مذنبا بالذنب الذي ال معنى له في أي   هؤالء ليسوا أفراداً عاديين .  حرة 

اإلرهاب، للتعامل مع ما يخشونه   كال، إنها سياسة وطنية تستخدم كل السبل، بما في ذلك . عالمية

 .إمكانية تغيير النظام :أكثر من غيرهم 

 

جل معاقبة وزارة أمع االتحاد االوروبى من   رت حكومة الرئيس ماكرون على اتخاذ موقفأص وقد  

أصابع االتهام  تستطيع معاقبة وزارة ما من دون توجيهه  الواضح أن ومن ,  االستخبارات االيرانية 

على الفور إلى قادة هذه الحكومة، وبالتالي من خامنئي إلى روحاني ونظام الدكتاتورية الفاسدة 

 . بالكامل 
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يريد الماللي أن يقنعوا العالم بأنه ال يوجد في إيران سوى عامل واحد قادر على البقاء. إن  

 وأن إيران من دونه سوف تكون محكوم عليها بالفوضى ". ،  خيار آخر غير موجودأي 

 انكريد بيتانكورت 

 

 

مراقبة هذا اإلرهاب، وهو واقع أثبتته أجهزة األمن في الدول األوروبية، مع حقائق أثبتت 

في الدنمارك في سبتمبر و ،  2018، في فرنسا في يونيو  2018جدواها في ألبانيا في مارس  

وكان الدبلوماسيون اإليرانيون متورطين بشكل مباشر في مثل هذه الهجمات، والتي .  2018

أحبطت لحسن الحظ من ِقب ل أجهزة االستخبارات األوروبية، بما في ذلك الحكومات الفرنسية 

جعل اإلرهاب والبلجيكية واأللمانية، األمر الذي جعل من الممكن إظهار وجه إيران التي ت

 . دبلوماسيتها 

إن طريقة تحركها في مختلف أنحاء العالم تتلخص في إخبارنا نحن الشعوب الحرة، بأننا إذا لم نعقد  

أي اتفاق معها، فإن دبلوماسيتها تصبح في خدمة اإلرهاب الذي شهدناه في سوريا، وفي األردن، وفي  

 .إيران التعامل مع تنظيم القاعدة الذي يوجد أعضاؤه في 

 

 نتقال اال 

لذا فإن .  معلومات مضللة أو   رقيق،وهو  .  قاٍس، قاتل.  إرهاب ذو الشقين   إلى ينقسم  اإلرهابهذا  

  .ال توجد إمكانية لالنتقال إلى الديمقراطية: هي   المعلومات المضللة األولى

بطبيعة الحال، هذا غير صحيح، ألننا نعتمد على المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية، وهو  

السيدة رجوي لتكون  ت انتخب واألغلبية برلمان منفي يضم خمسمائة عضو منتخب ديمقراطياً، 

  .وال توجد فوضى.  وعلى هذا فال يوجد فراغ في السلطة.  يران التي نأمل أن تكون إلالرئيس المؤقت 

ديمقراطية قائمة تسمح  بإجراء هناك بنية  أجلانتخابات   لإليرانيين  الديمقراطية  من  على  بناء 

جعه لسنوات عديدة، وهو نظام ديمقراطي علماني تحترم فيه اأساس برنامج ظلت السيدة رجوي تر 

 .حقوق اإلنسان

 ، ووية النوإيران التي سوف تسعى إلى السالم وليس إلى تحقيق طموحات امتالك األسلحة  

قدم   نساء إيران اللواتي تحترمن حقوق اإلنسان علىنحن  بالنسبة لنا  وهذا من شأنه أن يشكل  

 ي تال   ةاإليراني   خلقبين الرجال والنساء، الذين نعايشهم كل يوم من خالل تنظيم مجاهدي    المساواة 

   .تعمل بها هذه المؤسسة  هذه هي الطريقة التي. رأة دورا مركزيا، وليس فقط الخطبعطي للمت

 

 ر يغل جون ز                       

كاتب، المقرر الخاص السابق لألمم  عالم اجتماع، 

 المتحدة  
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 المتحدة في مجلس حقوق اإلنسان  لألممونائب الرئيس السابق للجنة االستشارية  

 

 المؤتمر االفتراضي، االحتفال بالذكرى السنوية 

 20،  1988مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام  

  2020آب  /أغسطس 

 

وق تِل أكثر من ثالثين ألف شاب، على صلة . وقعت مذبحة مروعة في إيران 1988في عام 

، في السجون على يد كبار البيروقراطيين، على يد  خلق الديمقراطية لمجاهدي  بالمنظمةعامة 

مذبحة بدم  . النظام بفتوى الخميني  مرشدكانت جريمة قتل جماعية أمر بها . نظام الماللي لقتلة 

ألف شهيد    30 استمرت عمليات القتل حتى بعد مذبحة  .بارد ظلت بال عقاب حتى يومنا هذا

، مندوب المجاهدين لدى لجنة األمم  رجويعلى سبيل المثال، صديقي كاظم  .  1988عام 

، اغتيل كاظم رجوي، شقيق  1990ففي عام  .  المتحدة الدولية لحقوق اإلنسان في جنيف 

مسعود، األكاديمي الشهير على المستوى الدولي، بالقرب من منزله في كانتون فو في  

: مراراً وتكراراً وأقول هذا .  وسقط عدد أكبر من الشهداء تحت رصاصة القتلة.  سويسرا

 . اإلفالت من العقاب مخزي لهذا اليوم

 

في مظاهرات حاشدة رائعة،   2019إلى عام   1988ورثة هؤالء الشهداء من عام    خرجوقد  

والسيادة، وتقرير   بالحرية،  للمطالبة  الثوري  الحرس  العارية قوات  بأيديهم  حيث واجهوا 

فقد ق تِل أكثر من  .  أيضاً قمعاً رهيباً هناككما نفذ النظام  . المصير، والديمقراطية في إيران 

 . متظاهر سلمي تماماً وغير عنيف 1500

أي    كبوا ت ير اإلجراميون تعليق المتظاهرين الشباب الذين لم    ي ، يواصل المالل ومنذ ذلك الوقت  

 . جريمة أخرى غير المطالبة بحرية التعبير، أو حرية التظاهر الديمقراطية

 

 

الذين يقاتلون من أجل حرية   نيكهذه كالمجاهد منظمةني ممتن بشدة لوجود  إن "

الشعب اإليراني، ولكن أيضاً   الشعب اإليراني وكذلك من أجل كرامة 

 "األحرارمن أجل كرامة كل الرجال  

 ن زيغلر  و ج                
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اغتيل كاظم رجوي، شقيق مسعود، األكاديمي الشهير على المستوى  " 

 ..." من منزله في كانتون فو في سويسرا    الدولي، بالقرب 

 جان زيغلر             

 

 

 

 

، هؤالء األبطال، رجال ونساء، الذين  3- األشرفيين،  1988هناك ورثة آخرون لشهداء عام  

عام   ذكرى  أحيوا  والذين  ألبانيا  في  اليوم  الديمقراطية  1988تجمعوا  الدعوة  إلحياء   ،

 .لمجاهدي الشعب

مسعود  رجويمريم   هذا  شقيق  ،  وللعالم  اإليراني  للشعب  يجسدان  كاظم،  القتيل  صديقي 

 . في مجتمع األمم   يران الديمقراطية، السلمية، العلمانية، المتسامحة،المطلب إل

هذا يومنا  والصبر،    القتال  و ولكن تركة الشهداء،  .  لقد ظلت الجرائم بال عقاب حتى  السلمي، 

 . القاتلة ي كل يوم، إنما تعيد التعسف في دكتاتورية المالل   رجوي وتصميم المجاهدين بقيادة مريم  

إنهم ينقذون شرف اإلنسانية بتضحياتهم،  .  إنني ممتن، ومعجب بكفاح المجاهدين من الشعب

من  ليس  مثل المجاهدين التي تحارب    منظمةوأنا ممتن بشدة أن هناك  .  بنضالهم، بعزمهم

اإليراني  الشعب  حرية  اإليراني    فقط   أجل  الشعب  لكرامة  حريتنا،  أجل  من  أيضا  ولكن 

 األحرار. جميع الرجال  كرامة و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غدا حرة من أجل إيران  رجويالتزامات مريم    

 

 الخطة ذات النقاط العشر  

في نظرنا، صوت الشعب هو المعيار الوحيد للشرعية ولهذا السبب نريد جمهورية  -1

 . االقتراع العامتقوم على حق 

ونحن نحترم جميع الحريات الفردية،  .  حزاب والتجمعنريد نظاما تعدديا مع حرية األ -2

ونصر على حرية التعبير واإلعالم الكاملة وعلى إتاحة الوصول غير المشروط إلى 

 . اإلنترنت للجميع

 . نلتزم بالدفاع عن إلغاء عقوبة االعدام -3

ال(  4 بين  بالفصل  ملتزمون  والدولةنحن  جميع نو.  دين  أتباع  ضد  تمييز  أي  حظر 

 . الطوائف

إننا نؤمن بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل في المجاالت السياسية واالقتصادية  ( 5

وسيتم  .  ملتزمون أيضا بالمشاركة المتساوية للمرأة في القيادة السياسية و.  واالجتماعية

بحرية،   االحق في اختيار مالبسه  اسيكون لهو.  إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 . ، والطالق، والتعليم، والمهنةابحرية زواجه تقرروفي أن 

ونريد أن نبني نظاما قانونيا حديثا يستند إلى   .  نحن نؤمن بسيادة القانون والعدالة -6

محاكمة  مبادئ افتراض البراءة، والحق في الدفاع، والحق في التماس العدالة والحق في  

 . سيتم إلغاء قانون الشريعة اإلسالميةو.  كما نريد االستقالل القضائي الكامل. علنية
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غدإ -7 االنسانيران  حقوق  تحترم  دولة  ستكون  اإلعالن  .  ا  باحترام  ملتزمون  ونحن 

العالمي لحقوق اإلنسان والعهود واالتفاقيات الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق  

اسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز المدنية والسي

 . ضد المرأة

ونحن نصر على الحكم الذاتي  .   إن إيران في الغد سوف تكون دولة تتساوى فيها كل األقليات 

مواطنينا، أيا كانت  إن لغة وثقافة . لكردستان، التي اعتمدت اللجنة الوطنية للمقاومة اإليرانية خطتها 

أصلهم العرقي، هي جزء من الثروة البشرية لجميع أبناء هذا البلد ويجب أن تتطور وتنتشر في إيران  

 . الغد 

الحرة  - 8 والسوق  الخاص  واالستثمار  الخاصة  بالملكية  تكافؤ  .  نعترف  مبدأ  ونؤيد 

 . البيئة وسنحمي ونطور  في العالم المهني والحق في العملالفرص لجميع اإليرانيين 

سترتكز سياستنا الخارجية على التعايش السلمي والسالم والتعاون الدولي واإلقليمي    -   9

 . واحترام ميثاق األمم المتحدة

 . نريد إيران خالية من األسلحة النووية بدون أسلحة الدمار الشامل -   10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية 

 

 

من  • تموز   أسس  في  طهران  في  رجوي  مسعود  اإليرانية  المقاومة  زعيم   1981يوليه  / قبل 

 ة. جمهورية ديمقراطية تعددية علماني لإلطاحة بالدكتاتورية الدينية وإقامة 

 

تألف من جماعات المعارضة والناشطين والشخصيات البارزة من مختلف طبقات المجتمع ي  •

عضو نشط، بما في ذلك ممثلين  500وديمقراطي يضم نحو اإليراني.  تحالف واسع ومفتوح 

 % من النساء.50لألقليات العرقية والدينية وأكثر من 
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 .متخصصةلجنة  25هناك  •

 المجلس.صوت واحد فقط في أصوات  ، بما في ذلك المنظمات،عضو  لكل •

 

في الفترة االنتقالية للنقل  للجمهورية رئيسا  رجوي ، انتخب مريم 1993آب/أغسطس  28في  •

    .السلمي من أجل سيادة الشعب اإليراني

والحكم : الفصل بين الدين والدولة، والحريات وحقوق المرأة، مشاريعخمس  ى المجلستبن •

لسالم مع العراق وجبهة التضامن الوطني للتعاون مع جميع او، كردستان إيران ل  الذاتي

 . النظام الكامل للزعيم األعلى مع جميع فصولهاإليرانيين الذين يرفضون 

 

 اإلطاحة بالنظامبعد                                                          

 

إنشاء  المهمة الرئيسية  ستشكل حكومة مؤقتة لفترة أقصاها ستة أشهر، وسيكون التكوين هو   •

يق االقتراع العام المباشر انتخابات حرة عن طر من خالل  " جمعية تأسيسية وتشريعية وطنية"

 .يوالسر 

 : الحكومة المؤقتة وستضطلع الجمعية بأربع مهام هي بمجرد تشكيلها، ستستقيل  •

 

 .القيام بصياغة دستور جديد وتحديد شكل الجمهورية الجديدة -1

يل أول جمعية تشريعية وطنية صدور تشريع حول الشؤون الحالية للبالد حتى يتم تشك  -2

 .ساس الدستور الجديد أعلى  

  تعين الحكومة بعد استقالة الحكومة المؤقتة للقيام باألعمال اليومية للبالد  - 3

 . على شئون البالد   تسيطر هذه الحكومةسوف  -4

 

 . سوف يجلسون لمدة أقصاها سنتان  أعضاء الجمعية التأسيسية الوطنية   

 

 ة العاجلة للحكومة المؤقت المهام  

 

القضاء على جميع أشكال القمع والقيود والتمييز التي يفرضها النظام على المرأة من قبل   •

ا  الكاملة رجال  والمساواة  الرجعيين  والثقافية    لدين  والسياسية  االجتماعية  الحقوق  في 

 واالقتصادية للنساء والرجال.  

ش الحرس الثوري، وميليشيا  جميع األجهزة القمعية، مثل محاكم الثورة، وقوات جي   إلغاء  •
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 . يج باس 

النظام   • مسؤولي  ومحاكمة  واإلعدام توقيف  التعذيب  ومحرضي  ومرتكبي 

 .ليين والنهب في محاكمات عامة مع المراقبين الدو

المنصوص عليها في اإلعالن العالمي   االعتراف بالحقوق الفردية واالجتماعية للشعب  •

 . لحقوق اإلنسان 
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 ة اإليراني خلق يتاريخ مجاهد 

 

من ِقب ل أكاديميين إيرانيين شباب لدعم رئيس الوزراء  تأسيس منظمة مجاهدي خلق اإليرانية : 1965

 . الديمقراطي مصدق في الكفاح ضد دكتاتورية الشاه 

 

وقد أعدم القادة باستثناء مسعود .   القيادة الكاملة والمئات من الناشطينالسافاك    جهاز   أوقف   : 1971

 . بفضل الحملة الدولية التي قام بها شقيقه كاظم في سويسرا   رجوي

 

يناير، قبل شهر من / السياسيين في كانون الثانيإطالق سراح مسعود رجوي وآخر السجناء  :  1979

 . 1979فبراير  /انتصار الثورة في شباط

 

مرشحو  :  1980 ورفض   منظمة منع  للبرلمان،  العامة  االنتخابات  في  الدخول  من  خلق  مجاهدي 

الخميني   بفتوى  الرئاسية مسعود رجوي  االنتخابات  في  إقرار  األعلى    المرشد مرشحهم  مبدأ لرفضه 

 . دستور ال

  

ناشطا من منظمة مجاهدي خلق في هجمات خالل مسيرات سلمية في البالد مع   70قتل نحو : 1981

 . ألف نسخة  600بلوغ شعبيتها ذروتها؛  وتم طبع صحيفتها بما يقرب من 

 

   على يد  من المتعاطفين  500 000قمع مظاهرة سلمية شارك فيها : 1981  حزيران/ يونيو  20

  000تنفيذ ما يصل إلى    تمأحكام هللا،    تحت مسمى.   المقاومةوقد أعلنت  .   بهاالديني وإره  االستبداد

أما الرجال والنساء  .  مجاهدي خلق  منظمة من أغلبيتها العظمى  وكانتعملية إعدام سياسية،  120

 . شنقابالرصاص أو   قتلهم تموالحوامل واألطفال واألسر بالكامل 

 

 . للمقاومة اإليرانية في طهران مسعود رجوي يؤسس المجلس الوطني : 1981 يوليو
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غادر مسعود رجوي خلسة طهران إلى باريس على متن طائرة لسالح   :1981يوليه  / نهاية تموز  في

 . معزيبهزاد )الراحل(  مجاهدي خلق تحت قيادة العقيد   لمنظمةالجو تابعة لطاقم عسكري تابع 

حيث يقيم   اواز ر سور ياللجنة الوطنية للمقاومة اإليرانية أمانتها في أوف   إنشاء    : 1981  آب / أغسطس 

 . الدكتور صالح رجوي، شقيق مسعود 

 

قدم المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية (1988-1980)إلنهاء الحرب بين إيران والعراق  :  1983  ،

 . خطة سالم وافقت عليها الحكومة العراقية 

 

تتلقى خطة السالم التي وضعها المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية الترحيب من قبل أكثر من   : 1985

 . شخصية سياسية وبرلمانية رفيعة المستوى في جميع أنحاء العالم 5000

 

، وافقت الحكومة الفرنسية (قضية الرهائن الفرنسيين في لبنان )بعد صفقة بين باريس وطهران  :  1986

 . ت لنظام الماللي، ومسعود رجوي يغادر باريس ويفوز بالعراق على تقديم تعهدا

 

هزيمة آلة الحرب والقمع لبناء قاعدة أشرف في إيران وتدريب جيش التحرير الوطني اإليراني  :  1987

 . في إيران واإلطاحة بالدكتاتورية 

 

الخالد وتقدم على بعد   الضياء الوطني اإليراني عملية  جيش التحرير    أطلق   : 1988ويولي /تموز   25

 . شاه انكيلومترا إلى الداخل من إيران إلى بوابات كرم 170

 

السجناء   : 1988  صيف جميع  بإبادة  تقضي  طويلة،  لسنوات  غامضة  ظلت  التي  الخميني،  فتوى 

مع  السياسيين   والئهم    منظمة المتعاطفين  إنكار  يرفضون  الذين  خلق    30  000:  للمنظمة مجاهدي 

 . ضحية

 

 . للمنظمةأمينة عامة  رجوي مريم  : 1989

 . مجاهدي خلق مجلس إدارة للنساء  منظمةلدى :  1993

 

رئيسة للجمهورية للفترة  رجوي انتخب برلمان المجلس الوطني باالجماع مريم :  1993أغسطس  /آب 

.  ويتعين عليها أن تشرف على انتقال السيادة السلمي إلى الشعب اإليراني .   االنتقالية بعد سقوط الماللي 

وهؤالء النساء هن الالتي .   مجاهدي خلق   منظمةوقد استقالت من جميع المناصب التي شغلتها لدى  

 . سيخلفن كرؤساء للمنظمة في االنتخابات التي تجرى كل سنتين
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ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز .  كمنظمة إرهابية  المنظمة الواليات المتحدة تدرج  : 1997 أكتوبر 

إن هذا التعيين : " عن مسؤول في البيت األبيض قوله   1997تشرين األول من عام  / أكتوبر في التاسع من  

 ". للمجاهدين اإليرانيين كان بمثابة بادرة حسن نية في التعامل مع الرئيس اإليراني الجديد محمد خاتمي 

 

على قائمة المنظمات اإلرهابية بناء   مجاهدي خلق   منظمة أدرج االتحاد األوروبي  :  2002  أيار/مايو 

 . على طلب إيران الصريح، في مقابل تنازالت اقتصادية 

مجاهدي خلق للعالم عن موقع سري لتخصيب اليورانيوم في   منظمةكشفت  :  2002  أغسطس /آب 

وعلى .   عاما   18وكان برنامج الماللي النووي قد ظل سريا لمدة . ومفاعل للمياه الثقيلة في أراك   نطنز 

نشاطا سريا لألسلحة النووية يقوم بها النظام   80مر السنين، كشفت شبكة مجاهدي خلق في إيران عن 

 . 

أعلنت المنظمة أنها لن تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق وأن وجودها في ذلك : 2003 شباط /فبراير 

وال تزال منفصلة عن الحرب التي تقودها .  فقط إلى مواصلة الكفاح ضد االستبداد في إيرانالبلد يهدف 

وكانت .   وتقتل العشرات المنظمةبيد أن قوات التحالف تقصف قواعد  .   الواليات المتحدة ضد العراق 

أن القصف كان جزءاً من اتفاق   2003نيسان  / أبريل  17صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت في  

 . كانون الثاني بين طهران والتحالف/ناير ي 

 

المتبادل " قوات التحالف توقع على اتفاق  :  2003  نيسان/إبريل   15  مسؤوليمع  "  التفاهم والتنسيق 

 . مجاهدي خلق في العراق  منظمة 

مجاهدي خلق وافقت طواعية على   منظمة أعلنت القيادة المركزية األمريكية أن  :  2003  أيار /مايو   10

 مسؤوليوبعد مفاوضات مع  .  تجميع قواتها وتسليم تسليحها للتحالف المتعدد الجنسيات مقابل حمايتها 

قائد فرقة المشاة الرابعة في الجيش ،  ونأعلن الجنرال أودير ،  مجاهدي خلق في معسكر أشرف  منظمة 

 . مجاهدي خلق ملتزمة بالديمقراطية في إيران  منظمةأن ، األميركي

 

التبادل  : 2003  آذار/ مارس  على  خرازي  كمال  اإليراني  ونظيره  فيلبان  دو  دومينيك  تفاوض 

 . فاز مجاهدي خلق في فال دو  منظمةمهاجمة : االقتصادي في طهران مع عنصر سياسي

 

 . فرنسا وإيرانتوقيع مذكرة تفاهم اقتصادية بين :  2003  أيار/مايو  12

 

 . احتفظت إيران بإجمالي و بي بي الستغاللها وديعة بنغستان بقيمة ملياري دوالر :  2003 يونيو   12

 

أو:  2003  حزيران/يونيو   17 في  الشرطة  السياسيين   13  فيرسوراواز مداهمة  لالجئين  منزاًل 

. إطالق سراحهم جميعا  وتم .   شخصاً   164ز واليفيلين، مما أسفر عن اعتقال  فااإليرانيين في فال دو
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أدان االتحاد الدولي لحقوق اإلنسان .   القضية   هذهوتدين المقاومة  .   شخصا متهمين  23هناك  بقي  و 

 . استغالل العدالة الفرنسية والتعاون مع النظام اإليراني   ليبرتهفرنسا مؤسسة ورابطة حقوق اإلنسان و

 

 . مليارات يورو  3التجارة بين إيران وفرنسا تشهد ازدهارا لتصل إلى أكثر من :  2004 أبريل 

  

يوقعون التماسا لدعم    500:  2004  يونيو  ويدينون   منظمةألف عراقي  العراق  في  مجاهدي خلق 

 . مؤامرات الماللي  

 

ألف إيراني يتظاهرون أمام مجلس وزراء االتحاد األوروبي في بروكسل لسحب   25:  2004  أيلول 

 . مجاهدي خلق من القائمة السوداء منظمة 

 

 منظمةاالتحاد األوروبي سيبقي : وكالة فرانس برس تكشف عن شروط االتفاق : 2004 تشرين األول 

 . على قائمة اإلرهاب إذا تخلت إيران عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم مجاهدي خلق

 

خلق  منظمة  : 2008  مايو  لندن  مجاهدي  تأمر  التي  البريطانية  المحاكم  أمام  األولى  بمعركتها  تفوز 

 . بإزالتها من القائمة السوداء 

 

القوات األمريكية تنسحب من العراق وأمن مخيم أشرف يتم تسليمه للقوات :  2009  كانون الثاني/ يناير 

 . هذه بداية حصار وسلسلة من الهجمات على المقاومة لجعلها تستسلم أمام الماللي .   العراقية 

 

بعد سلسلة من األحكام الصادرة عن نظام العدالة األوروبي، يزيل :  2009  كانون الثاني / يناير   29

 . ي منظمة مجاهدي خلق من القائمة السوداء االتحاد األوروب

 

في  المنظمةشبكات   ونجاح.  االنتخابي في إيران التالعبانتفاضة شعبية بعد : 2009 حزيران /يونيو 

شعار   الفقيهنظام    ليسقط " نشر  في  ".   الولي  ذروتها  وبلغت  أشهر  لعدة  االحتجاجات    27واستمرت 

 . عندما كادت تسقط النظام  2009كانون األول /ديسمبر 

 

وهذه . القوات العراقية تحت سيطرة طهران تهاجم مخيم أشرف في العراق :  2009  تموز /يوليو  28

شخصا   36وقد تم احتجاز  .  هي أول مجزرة في أشرف راح ضحيتها أحد عشر قتيال وعشرات الجرحى 

 . يوما من االضراب عن الطعام وحملة دولية كبيرة   72كرهائن وافرج عنهم بعد 
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قائمة :  2010  تموز /يوليو   16 بمراجعة  كلينتون  هيالري  الخارجية  وزيرة  تأمر  أميركية  محكمة 

 . منظمة مجاهدي خلق السوداء

 

 . قتيال ومئات الجرحى  36مذبحة أشرف الثانية التي راح ضحيتها : 2011 أبريل 

 

إن .  بغداد توقع مذكرة تفاهم مع األمم المتحدة لضمان حقوق اإلنسان لسكان أشرف  : 2011  ديسمبر 

" طالبي لجوء"المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين تعترف بالناس في أشرف باعتبارهم  

وفيما يتصل بالتأكيدات الشخصية التي قدمتها هيالري كلينتون ".   أشخاصاً معرضين للخطر الشديد "و 

بالقرب من   رتيليبتقبل نقل األعضاء إلى معسكر   بشأن سالمة سكان أشرف، فإن منظمة مجاهدي خلق

 . يتم نقلهم إلى بلدان ثالثة سبغداد ثم 

 

وبموجب .   ليبرتي من سكان أشرف تغادر أشرف إلى معسكر    680  من آخر قافلة   : 2012  سبتمبر

مجاهدي خلق التي  منظمة في أشرف إلى أن يتم تصفية أصول  ييناتفاق مشترك، يبقى مائة من األشراف 

 . يتعين عليهم حمايتها 

 

في أعقاب آخر موعد نهائي منحته محكمة االستئناف في واشنطن إلزالة :  2012 أيلول/سبتمبر  28

والمجلس الوطني للمقاومة اإليرانية من قائمة المنظمات اإلرهابية التي وضعتها  مجاهدي خلق  منظمة 

بإزالة   قرارها  كلينتون  هيالري  الخارجية  وزيرة  أعلنت  الخارجية،  مجاهدي   منظمةوزارة 

وهذا وضع حداً لمدة خمسة عشر عاماً  .  والمجلس الوطني للمقاومة اإليرانية من القائمة السوداء خلق

 . وبدأ فصل جديد من فصول المقاومة اإليرانية   من الوصمة،

 

 . آخرين 100أشخاص وإصابة   7هجوم صاروخي على ليبيرتي أسفر عن مقتل :  2013 فبراير 

 

 . 70وإصابة  2هجوم صاروخي على ليبيرتي، أسفر عن مقتل :  2013يونيو 

 

واحتجاز سبعة   ين من األشرفي  52مجزرة في أشرف مع اإلعدام الجماعي لـ  :  2013  أيلول /سبتمبر   1

 . رهائن، من بينهم ست نساء 

اتهامات اإلرهاب وتمويل   يرفضقاضي مكافحة اإلرهاب مارك تريفيديك  :  2014  أيلول /سبتمبر 

ليس في  المنظمة وفي نظر القاضي فإن عمل . مجاهدي خلق في فرنسا منظمة  اإلرهاب ضد أعضاء

 ". االستبدادمقاومة " سياق اإلرهاب أو الطائفية بل في سياق 
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 20شخصا وإصابة  24هجوم صاروخي على ليبرتي أسفر عن مقتل :  2015 تشرين األول /أكتوبر 

 . آخرين

 

في العراق إلى أوروبا   مجاهدي خلق   منظمة اإلجالء الكامل واآلمن لجميع أعضاء:  2016  سبتمبر

 . وألبانيا بشكل رئيسي

 

 . مجاهدي خلق  منظمة  في إيران من قبل مؤّيدي معاقل انتفاضةإنشاء : 2017

 

 .  تبدأ االنتفاضة في إيران:  2017 ديسمبر

 

ي وروحاني وغيرهم من ويتهم خامنئ.   مدينة في إيران   142 في انتشرت االحتجاجات  :  2018 يناير

 . بأنها أصل احتجاجات الشوارع مجاهدي خلق   منظمة النظام، قادة 

 

 .  المظاهرات واإلضرابات مستمرة في كل أنحاء إيران : 2018  يونيو-فبراير 

 

 . مسيرة كبيرة في فيلبينت من أجل إيران حرة ودعما للبديل الديمقراطي : 2018 يونيو  30

 

اعتقال .  التجمع الواسع للمقاومة أعلن القضاء البلجيكي عن إحباط هجوم استهدف : 2018 يوليو  2

   .دبلوماسي إرهابي من النظام اإليراني 
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 عرض موجز للمؤلفين                         

 

 

 

 

الوطنية، حيث ، تم انتخاب آالن فيفيان في الجمعية متخصصهو مؤرخ  –آالن فيفيان  

بشكل خاص الدولية  للعالقات  مقرراً  أول حكومة  .  كان  الجمعية  رئيس  نائب  ثم دخل 

ويعرف آالن فيفيان  .  فرنسية ترأسها امرأة، ثم عين في مجلس الدولة في خدمة استثنائية

أيضا برئاسته للبعثة المشتركة بين الوزارات المعنية باالنتهاكات الطائفية واالعتداءات  

 . إلنسانعلى ا

 

، شغل مناصب مختلفة، وخاصة في القسم المالي  مهنته هي القضاء  ـ   به وم ك فرانسوا كول 

لمحكمة   المهنية كمستشار  باريس، وأنهى حياته  ليون وفي  في  العام  النائب  مكتب  من 

النقابية.  النقض األنشطة  من  العديد  لديه  كان  والعمدة،  البرلمان  في   وبوصفه عضواً 

 منظمة عضواً في الجمعية الوطنية لرابطة حقوق اإلنسان، اكتشف    وبصفته.  والجمعوية

عليها والهجمات  خلق  حول  .  مجاهدي  بحث  السنين  مر  وتاريخها    المنظمةوعلى 

 . وعضويتها والوضع السياسي في إيران
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رئاسة  ،  محافظ فخريكان    ــ   ه بون   ايف  تحت  السابق لالستخبارات  فرانسوا  والمدير 

وعضو  السابق  ميتران  أجهزة  ،  البرلمان  وخاصة  االستخبارات،  عالم  في  خبير 

اإليرانية علم.  االستخبارات  كثب  بأيضاً    وله  عن  يتابع  كما  اإليرانية،  المعارضة 

إيران في  الجارية  النظام .  التطورات  عن  الكتب  من  العديد  نشر  إلى  بحثه  قاده  ولقد 

ومعارضته هللابينومن  .  اإليراني  آية  خيانة  بيكوليك،  . إد  ،ها:  إيران  ،  (1995)جان 

تيميه، . خدمة رجال الدين، إدفي  ،  واواك،  (2008)ميشيل الفون  . نفاق دولي، إد،  النووية

 (. 2012)جان كلود غاوسويتش . ، إدالكبرى المؤامؤة  كتاب  وباألخص( 2009)

 

, نادر نوري محلّل سياسيّ , دبلوماسي إيراني سابق يتخذ من باريس مقرا له  - نادر نوري  

وهو األمين العام لمؤسسة  .  مؤلف مقاالت عديدة عن الوضع في إيران والشّرق األوسط

 . مقرها باريس بحثية مؤسسة، وهي (FEMO)دراسات الشرق األوسط  

 

.  س الدولية، وباريس دافين، خريج كلية باريجيوسياسيباحث ومحلل    - جيرار فيسبيير  

وهو يعمل منذ عدة سنوات مع  .  وهو مسافر دائم، فقد سافر إلى أكثر من خمسين دولة

العديد   في  ، وهو يستشير  موقع تغيبينمساهم منتظم في  .  مؤسسة دراسات الشرق األوسط

 . وخاصة في إيران، من وسائل اإلعالم واإلذاعة والتلفزيون

 وهو صاحب موقع:  

 le-monde-

decrypte.com 
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الفرنسية  ت  اللجنة  مبادرة    يران إل أسست  أساس  على  السيناتور  ديمقراطية 

السابق  ميشيل  والقاضي  بيير  السابقين جان  زميليه  مع  فيفيان   ،    آالن 

وقد أعلن قانون التأسيس في اجتماع في مجلس الشيوخ  .  هكومب وفرانسوا كول 

بينهم    2007شباط  / فبراير في   بحضور عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من 

بادنتر  ميول  و.   روبرت  ذات  مشهورة  إنسانية  شخصيات  انضمت 

سياسية مختلفة مثل ريموند أوبراتش، دانييل ميتران، أدريان زيلر،  

 .  كأعضاء شرفيين من التأسيسوماريو ستاسي في السنوات األولى  

اللجنة   تجمع  البرلمان    يران إل  الفرنسية واآلن  أعضاء  بين  ديمقراطية 

أيدوا   والذين  الوسط،  جناح  ومن  واليمين  اليسار  جناح  من  السابقين 

حياتهم   أثناء  إيران  في  اإلنسان  وحقوق  الحقيقية  الديمقراطية  تأسيس 

 .  المهنية في الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ

ميشيل، الذي حدثت  هذا الكتيب مخصص للبرلمانى الشرفى جان بيير  

 .  وفاته قبل أيام قليلة من نشره

 

 

 

 

 
 

   :عنوان البريد اإللكتروني

 

 

 

 

 

 


