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 ٢٠١٣ جون ٢۴

  ايران، تخريب ضروری
 ١۴بخش 

   

  ٢ضميمۀ 

  ايران/ عراق- ٢٠٠٩ گستا

  سازمان مجاھدين خلق ايران توسط  نيروھای دولت عراق اشغال شد، پايگاه ٢٠٠٩ جوالی ٢٨سه شنبه 

 مورد حمايت صدام حسين قرار گرفت، ء، يک سازمان نظامی و مذھبی است که ابتدا)٧٨(سازمان مجاھدين خلق ايران

مبر ون. اين سازمان را گرم نگھداشتندولی نيروھای اشغالگر آنگلو ساکسون . و پس از سقوط ديکتاتور خلع سالح شد

  . بر اساس توافقات امنيتی بين واشينگتن و بغداد، کنترل اردوگاه آنھا به نيروھای عراقی واگذار شد٢٠٠٨

نظر می رسيد، ه مثل جسد بی جانی ب) ديسيپلينه( منظم  مبارز آموزش ديده و قوياً ٢۴٠٠ ، تقريباً ٢٠٠٣در بھار 

ھی در اختيار داشتند و نيروی تھاجمی عملياتی مستقلی  زرتوپخانه و خودرومجاھدين ھنوز امکانات تھاجمی سنگين، 

 پيش از ١٩٨٨را تشکيل می دادند که می توانست عليه ايران وارد کار زار شود، ھمان گونه که در تابستان سال 

  .به ايران حمله کردند» فروغ جاويدان«قرارداد آتش بس بين بغداد و تھران، با نام کد 

ھرست سازمان ھای تروريستی به ثبت رسيده، ولی امروز به شکل آشکار و بيش از ھر اگر چه نام اين سازمان در ف

به ھمين گونه در واشينگتن، جائی . زمان ديگری از پشتيبانی ھای سياسی پايتخت ھای بزرگ اروپائی برخوردار است

د شورای ملی مقاومت، در پشت که گروه ھای فشار نھادينه، که به شکل فوق العاده ای سازماندھی و فعال شده اند، مانن

سخن گويان رسمی اين سازمان جايگاه . ويترين اردوی تھاجم به جمھوری اسالمی با افتخار به نمايش گذاشته شده است

  .رازيت ايران عبور می کندايشان به مقصد ايران از سد ھای پ دارند که برنامه ھامريکامھمی در شبکۀ صدای 
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 -دورانی که زيبيگنيف برژينسکی به جيمی کارتر توصيه می کرد که شاه را رھا کند ، در ١٩٧٩حتی پيش از انقالب 

 پشتيبانی ھايش را از -  احتماالً -وقتی که شاه در فکر دوباره ملی کردن بخش نفتی بود، اياالت متحده از ھمان دوران 

به روشنی در » فدرال« گزينش .آغاز کرده بود» جمھوری ايران با رويکرد فدراليسم«اين سازمان در چشم انداز 

منشور متشکل کنندۀ جريان مجاھدين خلق به ثبت رسيده  و منطق ضمنی اين سازمان بر اساس طرح تجزيۀ کشور 

 در اين سی سالۀ گذشته در امريکامی بينيم  که با وجود شکست آشکار سياست . ايران به چندين منطقۀ مستقل است

به ھيچ عنوان از اھداف عمومی خود قطع نظر ) س در نفی آن پافشاری نمی کندک شکستی که ھيچ(ايران و در منطقه 

ری در طرح اوليۀ خود ايجاد نکرده، بلکه به ھر قيمتی که شده راه يي  نه تنھا تغامريکابا وجود شکست، . نکرده است

 خلق و شورای ملی ی ايران از طريق سازمان مجاھدينئطرحی که در بازگشائی پروندۀ ھسته . خود را می پيمايد

  . چنين امری يک تصادف يا رويداد اتفاقی نبود بال و پر تازه ای پيدا کرد، و مطمئناً ٢٠٠۴مقاومت به سال 

نظر می رسد که تنھا مالحظات بشر دوستانه نبوده که موجبات حفظ و نگھداری يگان ھای مجاھدين، البته ه بنابر اين، ب

 در متن باز سازی رويکرد سياسی ٢٠٠٩ جوالی ٢٨راھم آورده است، تا خلع سالح شده، در کردستان عراق را ف

با اين وجود حفظ .  به تخليلۀ پايگاه آنھا رأی داد٢٠٠٧ جون در رابطه با ايران، در حالی که پارلمان عراق از امريکا

، يکی از امريکات يک نيروی با تجربۀ جنگی، اگر چه خلع سالح شده، ولی با قابليت فعال سازی مجدد آن توسط دول

يعنی نيروی کمکی آموزش شده و ديسيپلينه، که ظرف مدت . وجوه پرونده است که بايد در ذھنمان حاضر داشته باشيم

کوتاھی قادر به انجام عمليات بوده، و بتواند در خاک ايران در عمليات نظامی شرکت داشته باشد، به عبارت ديگر 

اگر چه حملۀ مجاھدين در آن دوران . يش از امضای قرارداد آتش بس روی داد پ١٩٨٩واقعه ای که مشابه آن در سال 

  .رو شده با شکست سختی روب

ھيچ مانعی وجود ندارد که فکر نکنيم که چنين اقداماتی به مناسبت بحران سياسی و يا نظامی تکرار نشود، و حتی در 

 حزب کار کردستان به ھدف گشايش يک جبھۀ تازه  صورت باال گرفتن منازعات، به موازات عمليات پژاک با پشتيبانی

فرضيه ای که به ھيچ عنوان پوچ نيست، زيرا نقاط اغتشاش ديگری را نيز . مقابل خطوط امنيتی ايران در جناح غرب

  .ستان و بلوچستان در نظر بگيريمزمی توانيم ھم زمان در خو

نظامی و (مان مجاھدين خلق عمليات شنود ارتباطات در اين مورد بايد اضافه کنيم که از طريق پايگاه اشرف، ساز

 برای رژيم بعثی و سپس برای پنتاگون به عھده داشته ٢٠٠٣ايران را در ادامۀ مأموريتھايش پيش از سال ) سياسی

ه سازمان مجاھدين با استفاده از شبکه ھا و پل ھای ارتباطاتی در کالس سياسی غرب، قادر به تزريق اطالعات ب. است

سازمان اطالعات و (يا شاباک ) ئیامريکا -ان اس آ (آورده از طريق کانال ھای موازی مانند آژانس امنيت ملی دست 

  .می باشد و به اين وسيله به منابع اصلی اجازه می دھد که در سايه باقی بمانند) امنيت داخلی اسرائيل

لی نقش پخش کننده و پل اطالعاتی و اتاق در واقع نقش مجاھدين خلق، نقش جمع آوری اطالعات ستراتژيک است، و

لکترونيکی برای به تأخير انداختن ارسال صدا و ايجاد توھم برای شنونده که آن را به شکل ارتعشات اابزار (اکو 

ر ييرا نيز به عھده دارد، و در چھار چوب ستراتژی غير مستقيم برای ايجاد تمھيدات مرتبط به تغ...) صوتی می شنود

  .  کاربرد پيدا می کند،زيابی ملت ايران برای ھمسوئی با فدراليسم بازاررژيم  و ار

در مورد منابعشان، مجاھدين خلق اعالم می کنند که از فروشندگان اطالعات ستراتژيک، و به ويژه از بازار آزاد 

ی ايران، به تاريخ ئھسته گری ھا در رابطه با برنامۀ ءبر اين اساس، نخستين افشا. تصاوير ماھواره ای استفاده می کنند

 از طريق علی رضا جعفرزاده، تحليل گری که به خدمت فاکس نيوز درآمده و عضو مجاھدين خلق ٢٠٠٢ گست ا١۴

 در لندن مرکز ٢٠٠٣به ھمين گونه، علی صفوی، که او نيز عضو مجاھدين خلق است، به سال . می باشد، منتشر شد

ی مانند تروريسم ئحقوق بشر، تھديدات منطقه « برنامۀ او روی مسائلی مانند را ايجاد کرد که) ٨٠(تحقيقاتی خاورميانه
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متمرکز است، طی » ی، گسترش تمايالت افراطی مذھبی، ايجاد دموکراسی و مشکالت اقتصادیئو گسترش ھسته 

رژی اتمی ی مرتبط به زباله ھای اتمی ايران را در وين به آژانس بين المللی انئ کليشه ھای ماھواره ٢٠٠٢ گستا

ی نخستين اقداماتی را که تا امروز در عرصۀ بين المللی ادامه يافته عليه ايران ئاين تصاوير ماھواره . تحويل می دھد

مبر خارجۀ فرانسه، کوشنر در سپتی ايران به گفتۀ وزير امور ئاردوی بين المللی عليه برنامۀ ھسته . راه اندازی می کند

  .نجامدبه جنگ بيمی دھد که می تواند  مدارکی را تشکيل ۀ مجموع٢٠٠٧

ی ايران می تواند يکی از عناصر ئ، گزارشات مرتبط به تھديد برنامۀ ھسته ٢٠٠٧مبر  دس٣با اين وجود، از تاريح 

به ھمان شکلی . ر رژيم در ايران و بی ثبات سازی جمھوری اسالمی ايران باشدييتحريف خبری در چھارچوب طرح تغ

ر رژيم در ايران، مجاھدين خلق می توانند  جايگاه خاصی ييکرديم، در چھار چوب نظريۀ تغکه پيش از اين مطرح 

 در ساخت و ساز دولت فدرال ايران که يکی از نظريات بنيادی و درونی اين -  دست کم در مرحلۀ گذار -داشته باشند 

  .گروه می باشد

ن پشتی ويترين سياسی که ودر سال(ازمان نظامی سازمان مجاھدين خلق ايران مانند حزب کار کردستان به عنوان س

به روشنی يکی از عناصری است که اياالت متحده در جنگ پنھائی ) برگزيدگان اروپائی با آن آشنائی بيشتری دارند

در اينجا موضوع يک نظريۀ سادۀ مکتبی نيست، بلکه موضوع به تمايل . برای تخريب قدرت ايران در اختيار دارد

 در زمينۀ جغرافيای سياسی مرتبط می باشد که در متن دراز مدت به ثبت رسيده و ما امروز نتايج آن را  مشخصیکامالً 

 در واقع، تنھا به پانزده سال نيازمند بود « در مورد پروندۀ بالکان نشان داد امريکامی بينيم، با نمونۀ بارزی که دولت 

لحه به عراق بعثی را از بين ببرد و به استقالل کوزوو در ی و فروشندۀ اسئتا فدراسيون يوگوسالوی، قدرت منطقه 

  ». جامۀ عمل بپوشاند٢٠٠٨فوريۀ 

سازمان مجاھدين خلق اگر چه از پايگاه پشت جبھۀ پيشگام خود در خاک عراق محروم مانده است، با اين وجود به دليل 

با قطع نظر از اردوگاه اشرف (ره شده ی شمالی در آن، به عنوان يک کارت مھم ذخيامريکانفوذ طبقۀ سياسی غرب و 

زيرا می تواند برای اجرای ھمان نقشی ) که آگاھانه بسته شد، يعنی در زمان مناسب بر اساس برنامۀ وزارت خارجه

 به عنوان ابزار کار واشينگتن ٢٠٠٣فراخوانده شود که کنگرۀ ملی عراق به عھده داشت و برای حمله به عراق در سال 

 از چنين امری مستقل از در خواست صد و سه نمايندۀ اروپائی.  تجاوز به خاک عراق به کار برده شدو توجيه قانونی

  .روی کند و نام سازمان مجاھدين خلق را از فھرست سازمان ھای تروريستی خارج سازداوباما که از تصميم اروپا پي

  

   در خدمت اياالت متحده سازمان مجاھدين خلق ايران، ابزار سياسی و نظامی-  ٢٠٠٧ بروری ف١٧

د جنگ جذب ئي و تأه به نظريای شود تا آن را بقبوالنند، و  حتھر جنگی با جنگ کلمات و بمباران افکار عمومی آغاز م

که افکار عمومی بتوانند قربانيان . يا جانی، سپس پذيرش قربانی متقابل که مالی باشد )ھميشه عادالنه و قابل توجيه(کنند 

  .از يکسو جوانان ما و از سوی ديگر کشتار و تلفات سنگين شھروندان. اجتناب ناپذير را بپذيرند

ی و ئھر تبليغی نيازمند تداوم است ، به ويژه در اياالت متحده، کشور تبليغات و سياست، توليد ناب ماشين جنگ رسانه 

حده، کشوری که ھر جنگی، جنگ ديگری را آماده می کند، و عادت بر اين است که گزارشات اياالت مت. ھاليوودی

با شاھدان عينی و تحليل گران اتاق ھای فکری تکميل شود، و روزنامه نگاران بزرگ ) سرويس ھای اطالعاتی(دولت 

  . آن را ھمراھی کنند،که ھمگی مفتخر به دريافت مدال پوليتزر

، گزارشاتی که تصميمات مھم سياسی را پوشش می دھد، در رسانه ھا و يا در د آوری کنيم که غالباً با اين وجود بايد يا

 خالف نسخۀ اصلی گزارشات است، به عنوان شورای امنيت و در عرصۀ عمومی به شکلی عرضه می شود که تماماً 

رات دائمی ييدر اين مورد تغ. دندمثال در رابطه با پروندۀ عراق، سالح کشتار جمعی يا القاعده را مطرح کرده بو
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والن و خدمه ھای آن می ؤمديران و رؤسای سازمان سيا خيلی معنی دار و آشکار کننده وضعيت نامناسب روانی مس

  .باشد

 با سخاوتمندی تمام امريکابين شاھدان بيرونی، در ھمکاری با تحليل گران دولتی، نمونۀ احمد چلبی را داشتيم که دولت 

وزير نفت و معاون نخست وزير در عراق جديد . ٢٠٠٣ پيش از دالرانی کرد، يعنی در حد چند صد ميليون از او قدر د

 به دليل آشکار شدن سابقۀ کالھبرداری تاريخی، از قدرت ، ولی چلبی فوراً ٢٠٠۶ و ٢٠٠۵دموکراتيک بين سالھای 

خ سفيد در مورد فرضيۀ سالح کشتار جمعی در در نتيجه، چلبی منبع اصلی، مأمور اطالعاتی اصلی کا. کنار گذاشته شد

در اين جا يادآوری کنيم که اين آدمھای چلبی بودند . عراق بود، به عبارت ديگر جنگ به اعتبار گزارشات او آغاز شد

که مجسمۀ صدام حسين را از روی ستون به شکل نمادينه جلوی ھتل فلسطين سرنگون کردند، حادثه ای که نشريات بين 

نوز ھم  حاضر به پخش مونتاژ آن ھستند، البته مونتاژ خيلی آشکار، تظاھر کننده ھائی را نشان می دھد که عليه المللی ھ

رژيم ابراز احساسات می کنند، ولی در واقع، اگر به مدل موھا و چھرۀ تظاھر کننده ھا دقت کنيم، می بينيم که اين افراد 

  .گران بزرگ نديدند ھيچ يک از گزارشاين موضوع را، مسلماً . تندعراقی عراق نيستند، بلکه از اھالی فلوريدا ھس

امروز چلبی جديدی از راه رسيده و نامش مريم رجوی است، رئيس سازمان مجاھدين خلق ايران، منبع انحصاری دولت 

حال ، کارخانه در )يک مھندس در تھران به دليل خيانت محکوم می شود( در مورد کارخانۀ غنی سازی نطنز امريکا

حاضر با چند صد سانتريفوژ فعاليت می کند، و نه چھل يا پنجاه ھزار که برای غنی سازی اورانيوم نظامی ضروری 

برای «م که ايران برای ساخت بمب اتمی آماده نيست، و از سوی ديگر بايد بپرسيم ئيدر نتيجه می توانيم بگو. می باشد

اين مورد مطالبی مطرح کرد و موجب سر و صدای زيادی در چه کاری؟ ھمان گونه که ژاک شيراک به درستی در 

  .رسانه ھا شد

ی، سازمان مجاھدين خلق در زمينۀ بھانه تراشی برای جنگ فعال است، و آب به ئمھمتر از افشای موضوع ھسته 

د که ھستنآسياب آنھائی می ريزد که در واشينگتن ايران را به آتش بيار جنگ داخلی در عراق متھم می کنند و مدعی 

خطر ه ئی را بامريکاه نظاميان شيعيان و حتی به اھل سنت اسلحه می دھد، و بر اين اساس جان سربازان ايران به شب

با اين . می اندازد، يعنی جنايت نابخشودنی در شيوۀ بيانی احساسات ميھن پرستانۀ گفتار رسمی و سريال ھای تلويزيونی

ای فرمان رئيس جمھور جرج بوش برای حذف تمام مأموران فعال ايرانی در حساب، بی دليل نيست که ھمزمان با امض

 نفر ٣١۶٩٠خاک عراق، شورای ملی مقاومت، ھمذات و نام مستعار مجاھدين خلق، در پاريس و برلن فھرستی از نام 

يس فعال ھستند لواز مأموران ايرانی و  آنھائی که با ايران ھمکاری می کنند و در تمام سطوح دولت عراق، ارتش و پ

ھدف گرفتن اين ھمه آدم برای قتل، خارج از قانون در سطح گسترده، تحريک در چنين ابعادی به ھدف . منتشر می کند

ايجاد  زنجيره ای از اعمال انتقام جويانه و تالفی جويانه بين جوامع مذھبی، يعنی خون ريزی بيشتر و کشتار بيشتر در 

  .وپاشیعراق، کشوری در مرز انفجار و فر

 در روزنامۀ خاورميانه در ٢٠٠٧ جنوری ٢٧(شورای ملی مقاومت / به گزارش سخنگويان سازمان مجاھدين خلق

اين فھرست حاوی افرادی است که وابسته به نيروھای ويژۀ قدس سپاه پاسداران انقالب «) : راديو بين المللی فرانسه

دارند، و حتی ميزان حقوقی که دريافت می کنند در اين فھرست قيد و نام و رتبه و نام يگانی که به آن تعلق [...] ھستند

در اين اسامی فھرست منتشر شده به ويژه نام شش تن از اعضای پارلمان عراق، معاونان وزير، مقامات . شده است

غالب . مرا می بيني[...] ول گمرکات بصره، حاکم بغداد يا شھرھای ديگر ؤعالی وزارت دفاع و وزير امور داخلی، مس

وابسته [افرادی که نام و مشخصاتشان در اين فھرست به ثبت رسيده از اعضای تيپ بدر ھستند که به پيکرۀ نيروی قدس 

  .»...تعلق دارد و توسط عبدالعزيز حکيم در عراق ھدايت می شود] به سپاه پاسداران انقالب
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، شکست تحمل امريکاين حال تشديد شکست فھرست پاکسازی و اخراج به ھدف تغذيۀ جنگ داخلی سايه آسا و در ع

روند اتھام زنی و . ول چنين وضعيتی محکوم شودؤناپذير برای قدرت حاکم که اندک اندک ايران بايد به عنوان تنھا مس

مشخص نمودن مقصر، سوء قصد بزرگی که می تواند با مداخلۀ اياالت متحده انجام گرفته باشد، اين موضوع را مشاور 

دفاع در دوران جيمی کارتر مطرح کرده است و زيبيگنيف برژينسکی نيز  چند روز پيش برای حضور اسبق وزارت 

 الھام  احتماالً امريکابرژينسکی حتی دورتر رفته و به شکل ضمنی گفته است که دولت .  فراخوانده شدامريکادر سنای 

  .بخش و حتی سازمان دھندۀ چنين سوء قصدھائی بوده است

 نداده ء بزرگ جنگ ھای کشور گشايانه برای امپراتوری نوين، روشن است که از پست خود استعفابرژينسکی معمار

  .نظرش می رسد محکوم می کنده است، ولی او کارشناسی است که راه و روش ھائی را که خيلی اتفاقی و خطرناک ب

کاران، و به ھمين گونه در جبھۀ با اين وجود مشخصا يادآور شويم که اختالف نظر و برخورد در جبھۀ نئو محافظه 

  .دموکراتھا در واقع به گزينش راه و روشھا مرتبط می باشد و نه اھداف

 در اياالت متحده مداخله نمی کند، در فرانسه می تواند مانند الکتروشوک نھائی در امريکااگر تحريکات ساخت 

در تھديد سايه آسای گروه سلفی ) پس از مادريد و لندن(انتخابات به نفع تنھا نامزد نظم آتالنتيک عمل کند، زيرا پاريس 

.  گذشته به سازمان القاعده در مغرب اسالمی پيوسته اندجنوری ٢۵مذھبان واقع شده که اعالم جھاد کرده اند، و 

  .سازمانی که در مکان ناميده شده، ھر بار که بخواھند به افکار عمومی نيش بزنند، آن را فرامی خوانند

، اياالت متحده نام مجاھدين خلق را از ٢٠١٢مبر  سپت٢٨نی دار و حتی نگران کننده نيم که، نشانۀ خاصه معيادآوری ک

بر اين اساس می توانيم تصور .  باز می گردد١٩٩٧فھرست سازمان ھای تروريستی حذف کرد که قدمت آن به سال 

ی جمھوری اسالمی به مأموريت ھای جنگی  تأمين مالی شده و مجھز می شوند تا در مرزھاکنيم ، مجاھدين رسماً 

  .شورشگرانه گسيل شوند، در يک قدمی مرزی ھستند که ھيچ يک ھنوز از آن عبور نکرده اند

  

  :پی نوشت 

در آغاز . سازمان مجاھدين خلق ايران خود را به عنوان جنبش مقاومت مسلحانه عليه رژيم مالھا معرفی می کند)٧٨

عليه سلطنت پھلوی مبارزه می کرد، بعدھا موضع گيری آنھا ] مارکسيسم اسالمی[اطی اين جريان با ايدئولوژی التق

. ، تا اقدامات تروريستی عليه منافع ايران پيش رفتند١٩٧٩افراطی تر شد و پس از ھمکاری با انقالب اسالمی طی سال 

 اشرف افزايش يافت، و از پشتيبانی اعمال تروريستی به ويژه از تاريخ مھاجرت  اين گروه به معبد عراقی يعنی قرارگاه

 توسط اتحاديۀ اروپا در فھرست سازمان ھای ٢٠٠٢اين سازمان از تاريخ می . رژيم بعث عراق برخوردار گرديد

به عنوان مثال با پيوستن به نخست وزير و کميسر اروپائی اديت (تروريست قرار گرفت، ولی به يمن البی گری 

 اين برچسب توھين آميز رھا ساخت، اگر چه بر چسب تروريسم در مورد آنھا به  خود را از٢٠٠٩در سال ) کرسون

 مستشار ۶ مجاھدين خلق ايران با آغاز مبارزۀ مسلحانه ١٩٧١يادآوری کنيم که در سال . شکل گسترده مناسبت داشت

ا بازشناسی  سوء قصد تروريستی عليه رھبران جمھوری اسالمی ر١٩٨١ جون ٢٨. ئی را به قتل رساندندامريکا

در اين اقدام تروريستی آيت هللا بھشتی و چھار وزير، شش معاون وزير و چھار نفر از اعضای پارلمان حزب . کردند

 پس از ٢٠٠٣ جوناين سازمان تروريستی و مذھبی، در . جمھوری اسالمی، و سرانجام يعنی ھفتاد و دو نفر کشته شدند

 لوآز در فرانسه، با اقدامات قاضی ضد تروريست ژان لوئی بروگير - سور- بازداشت رھبرانشان در تبعيد در اوور

قربانيان . رو شده موجب موجی از اعتراض ھواداران ھمراه با خود سوزی در پاريس و رم، لندن، بروکسل روب

  . به موضوع دادگاه تبديل شد٢٠٠٧فناتيک و ھدايت شده بودند که در فرانسه در بھار 
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 کيلومتری مرز ٨٠ کيلومتری بغداد و ١٠٠ در واليت دياله ساخته شد، و در فاصلۀ ١٩٨٠ای پايگاه اشرف در سالھ)٧٩

  .ايران واقع شده است
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