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روز 10شهريور( 1392اول سپتامبر  )2013اشرف هدف يك تهاجم مسلحانه و
از پيش طراحيشده قرار گرفت كه طي آن 52تن از مجاهدان بيدفاع بهشهادت
رسيدند و 7تن به گروگان گرفته شدند .همة آنها افراد حفاظتشده طبق
كنوانسيون چهارم ژنو بودند و در توافق با حكومت عراق ،ملل متحد و دولت
آمريكا بدون محدوديت زماني براي حفاظت از اموال در اشرف باقي مانده بودند
و مسئوليت حفاظت از آنها را عراق طبق همين توافق چهارجانبه برعهده گرفته
بود.
اشرف از هنگام تحويل حفاظت آن به نيروهاي عراقي در محاصرة نيروهاي نظامي
و امنيتي حكومت عراق بود و فرماندهي همين نيروها به نيروي مهاجم كمك كرد
و مسيرهاي ورود و خروج آنها را باز كرد.
دولت مالكي طي دروغي مسخره ،مدعي شد كه نه در جريان اين حمله بوده و
نه در آن شركت داشته است .مستقل از هر استدالل و هر بحثي كه اين دروغ
سخيف را افشا ميكند ،فقط يك نگاه كلي به نيروهاي مستقر در اطراف اشرف،
گوياي واقعيت است.
اگر به نقشه يا ماكت اشرف نگاه كنيم ،در غرب آن ،محلي را ميبينيم كه با حرفA
مشخص شده و به د ِر شير معروف است .اين ورودي اصلي قرارگاه است كه
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B

د ِر شير
ورودي اشرف
توسط نيروهاي عراقي
كنترل ميشد

بستهشدن خيابان منتهي به ميدان الله با تيوال
و ماشين پليس عراقي

يكي از اعضاي يونامي پس از حمله
در حال بازرسي همان محل

توسط نيروهاي عراقي كنترل ميشود و بسته است .خيابان اصلي اشرف كه به
خيابان100معروف است ،از د ِر شير (نقطة )Aتا ميدان الله (نقطة )Bامتداد دارد.
نيروهاي عراقي ميدان الله را با تيوالها بستهاند و فقط يك شكاف بهاندازة عبور
يك خودرو ،باز گذاشته شده ،كه اين شكاف نيز توسط يك خودرو پليس عراقي
كه معموالً در آنجا پارك شده ،بسته ميشود .البته از يك رشته سيم خاردار هم
براي بستن اين شكاف استفاده ميشود ،در نتيجه هر ترددي به داخل ميدان الله
و خيابان 100با كنترل اين پست و نيروهاي عراقي انجام ميگيرد.
قسمت شمالي اشرف ،يعني شمال خيابان ،100در تهاجم 19فروردين1390
توسط نيروهاي عراقي اشغال شد و از همين تاريخ (19فروردين )90مجاهدين
در قسمت جنوبي اشرف مستقر بودند و قسمت شمالي در اشغال نيروهاي عراقي
بود .اين دو قسمت را يك خاكريز سراسري كه توسط نيروهاي عراقي زده شد ،از
هم جدا ميكند .اين خاكريز بهموازات خيابان 100از غرب تا شرق قرارگاه امتداد
دارد .در فاصلة بين اين خاكريز و خيابان ،100سه رشته سيم خاردار هم كشيده
شده است ،به اين ترتيب ،عبور هر خودرويي از خيابان 100به قسمت شمالي
غيرممكن است و عبور و مرور فقط از ميدان الله و از د ِر شير امكانپذير است.
كه هر دو نقطه تحت كنترل نيروهاي عراقي است.
بر روي خاكريز سراسري شمال خيابان ،100مواضع پستي متعددي توسط
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نيروهاي پليس واكنش سريع قرار دارد كه 24ساعته در آنها سرباز مستقر است و
اين نيروها اشراف كامل به خيابان 100و به داخل اشرف دارند.
قسمت شمالي اشرف يك منطقة كام ً
ال نظامي است و هيچ غيرنظامي نميتواند در
اين منطقه تردد كند .نيروهاي عراقي مستقر در اين منطقه ،بهشرح زير هستند:
 Cـ تيپ 19ارتش عراق در پايگاه سابق نيروهاي آمريكايي يعني در فاب گريزلي.
 Dـ گردان پليس واكنش سريع كه مسئول بهاصطالح حفاظت اشرف است در
نزديكي د ِر شير مستقر است.
 Eـ با فاصلة چندصدمتري از اين گردان ،تيپ 36ارتش عراق مقر دارد.
 Fـ نيروهاي حفاظت لجستيك ارتش عراق در شمال اين قسمت در زاغههاي
مهمات مستقر هستند.
 Gـ ايستگاه پليس عراقي در ميدان الله در محل پمپاژ آب مستقر است.
 Hـ گروهان سوم از پليس واكنش سريع در ميدان الله مستقر هستند.
 Iـ پست ثابت پليس واكنش سريع در ميدان الله مستقر است كه ورود و خروج
به ميدان الله را كنترل ميكند.
 Jـ گروهان سوم از پليس واكنش سريع كه اينها هم منطقة ميدان الله را كنترل
ميكنند.
 Kـ يك واحد از استخبارات ارتش عراق در مجموعة ساختمان معين ( )Lكه
قب ً
ال مقر لجستيك ساكنان اشرف بود و توسط نيروهاي عراقي اشغالشده ،مستقر
است .عالوه بر اين نيروها ،دورتادور قرارگاه اشرف ،ساير نيروهاي عراقي در مواضع
مختلف مستقر هستند.
مجموع ساختمانهايي كه در روز 10شهريور مورد تهاجم قرار گرفتند ،مجموعة،49
 51 ،50و  52بود و بيشترين كشتار در مجموعة 51انجام شد .مزدوران از
همينجا گروگانها را دستگير كردند و آنها را با خودرو ربودهشده از ساكنان ،از
طريق ميدان الله ،به بيرون كمپ منتقل كردند.
ميدان الله كه تمامًا توسط نيروهاي مختلف عراقي كنترل ميشود ،تنها راه و تنها
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جادة آسفالته براي خروج است .از ميدان الله يك جاده به سمت مزار مرواريد
و به سمت ضلع شمالي اشرف و به بيرون اشرف ميرود .عالوه بر اين جاده كه
نيروهاي عراقي از آن استفاده ميكنند ،يك جادة خاكي ديگر هم در پشت
خاكريز شمالي وجود دارد كه فقط توسط نيروهاي عراقي و براي تعويض پستها
مورد استفاده قرار ميگيرد.
بنابراين همانطور كه از روي نقشه و ماكت ميتوان ديد ،نيروهاي عراقي كنترل
شمال اشرف را بهطور كامل در اختيار دارند و با كيوسكهاي نگهباني كه روي
خاكريز مستقر كردهاند ،هر ترددي در خيابان 100را بهطور كامل و 24ساعته
زيرنظر دارند.
در تهاجم 10شهريور ،نيروهاي مهاجم از شب قبل توسط نيروهاي عراقي از پشت
خاكريز ،يعني از همان جادة خاكي كه فقط توسط نيروهاي عراقي مورد استفاده
قرار ميگيرد ،منتقل شدند و در مواضعي كه ميخواستند از آن مواضع تهاجم
كنند ،مستقر شدند.
صبح 10شهريور ،هنگام شروع تهاجم ،نيروهاي مهاجم از 10نقطه از روي
خاكريز و همينطور از ميدان الله بهداخل اشرف نفوذ كردند .نيروهاي مهاجم
در هماهنگي كامل با نيروهاي عراقي بودند .يعني مواضعي كه از آنجا به داخل
اشرف آمدند ،مواضع پستي نيروهاي عراقي بود .ميدان الله ،موضع پستي نيروهاي
عراقي بود .منطقهيي كه به آن تهاجم كردند ،روبهروي مواضع نيروهاي عراقي
بود و در بقية مواضع يعني ميدان آزادي و د ِر شير ،تمامًا از جلو مواضع عراقي و
از جلو ديد آنها عبور كردند و وارد اشرف شدند و بهمدت چند ساعت در داخل
اشرف در خيابان 100و در مجموعههاي  49و  50و  51و  52مشغول كشتار و
انفجار بودند و طي اين مدت ،هيچ واكنشي از طرف نيروهايي كه اشراف كامل
به اين منطقه داشتند و از جانب نيروهايي كه بهاصطالح نيروهاي حفاظت اشرف
هستند ،ديده نشد.
بيژن ميرزايي در چنددهمتري پست نيروهاي عراقي ،بهدست نيروهاي مهاجم
بهشهادت رسيد.
17
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پس از حملة 19فروردين به اشرف ،نيروهاي عراقي ،قسمت شمالي
خيابان 100را از غرب تا شرق قرارگاه توسط يك خاكريز سراسري و سه
رشته سيم خاردار از قسمت جنوبي قرارگاه تفكيك كردند.

مواضع نيروهاي عراقي بر روي خاكريزهاي شمالي قرارگاه
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مواضع نيروهاي عراقي بر روي خاكريزهاي شمالي قرارگاه

كلية اماكن اشرف از طريق اين
كيوسكهاي نگهباني داخل خاكريز
شمالي قابل كنترل بودند.
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استقرار نيروهاي عراقي در اطراف خيابان 100

محل
استقرار
نيروهاي
عراقي در
ميدان
اشرف

محل استقرار نيروهاي عراقي در مقابل در شير
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محل استقرار نيروهاي عراقي در ميدان اشرف

سيم خاردار و گشتيهاي ثابت عراقي در ميدان سين اشرف
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موضع پليس عراقي در ايستگاه آب اشرف
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تصاويري از پيشروي مهاجمان
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نيروهاي مهاجم بعد از قتل و كشتاري كه انجام دادند7 ،تن از ساكنان به گروگان
گرفتهشده را توسط دو خودرو متعلق به ساكنان كه دزديده بودند ،از طريق
خيابان 100و ميدان الله به بيرون از اشرف منتقل كردند .خروج از ميدان الله
بدون هماهنگي با نيروهاي عراقي غيرممكن است .تازه پس از خروج از ميدان
الله هم مهاجمان وارد منطقة نظامي شدند.
دو خودرو دزديدهشده ،يك مينيبوس و يك خودرو وانت «كيا بار» روز بعد در
قسمت شمالي اشرف ديده شد و ساكنان ،آن را چند روز بعد به ناظران يونامي
نشان دادند و گفتند بروند و اين خودروها را ببينند .قابل توجه است كه اين
خودروها در چنددهمتري مقر تيپ 19ارتش عراق پارك شده بودند.
به اين ترتيب ،كام ً
ال روشن است كه اين عمليات جنايتكارانه بدون هماهنگي و
بدون اطالع نيروهاي بهاصطالح حفاظت اشرف مطلقًا غيرممكن بود و اين ادعاي
سخيف دولت مالكي كه در جريان اين عمليات نبوده ،يا در آن نقشي نداشته يك
دروغ محض است و گروگانها هم بهطور قطع ،در دست همين دولت و نيروهاي
عراقي هستند.
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پيكر مجاهد شهيد
بيژن ميرزايي
50متر فاصلة محل موضع پليس عراقي با محل
كيوسك نگهباني بيژن ميرزايي

مينيبوس ربودهشده از ساكنان كه براي انتقال گروگانها به خارج از قرارگاه استفاده شده بود

29

جنايت عليه بشريت

گزارش ارتش آزاديبخش ملي ايران

فصل دوم

گزارش
تهاجم
و قتلعام

قتلعام 52تن از ساكنان
و گروگانگيري 7تن از مجاهدان اشرف
اول سپتامبر 10( 2013شهريور)1392

در تهاجم 10شهريور به اشرف ،نيروهاي امنيتي عراقي كه در تيمهاي چندنفره
سازماندهي شده بودند بهطور همزمان اقدام به شليك ،اعدام ،تخريب و انهدام و
آدمربايي كردند.
تهاجم در ساعت 5و 15دقيقة بامداد توسط نيروهاي زبدة مالكي به نام لشكر طاليي
كه به لشكر كثيف موسوم است ،صورت گرفت.
در اين كشتار از پيش طراحيشده52 ،تن از ساكنان بيدفاع اشرف به شيوة جمعي
اعدام شدند.
7تن از ساكنان به گروگان گرفته شدند و ميليونها دالر از داراييهاي ساكنان با بيش
از 200انفجار تخريب گرديد.
كمپ اشرف از سال 2009به بعد مدار به مدار توسط نيروهاي نظامي و امنيتي
عراقي احاطه شد.
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يونيفورم رسمي نيروهاي وزارت داخلة عراق

تصويري از
مهاجمان در
اشرف با يونيفورم
مشابه نيروهاي
امنيتي وزارت
داخلة عراق

از آنموقع يك گردان از نيروهاي حفاظتي واكنش سريع پليس ديالي در كنار
اشرف مستقر هستند .بهطوريكه كمپ را با استقرار دو حلقه از نيروهاي نظامي
محاصره كرده است.
همچنين نيروهاي تيپ 19از لشكر 5ديالي در دروازه شمالي در گريزلي (محل
سابق آمريكاييان) مستقر هستند كه يك كيلومتر با محل استقرار ساكنان فاصله
داشت.
جايي كه تهاجم اول سپتامبر از آنجا آغاز شد ،پيكان زردرنگ محل دقيق انتقال
7گروگان را پس از ضرب و شتم براي انتقال به خارج از اشرف در كنار گردان19
نشان ميدهد.
اين محل در مجاورت مركز فرماندهي قرار داشت.
34
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نيروهاي امنيتي عراقي كه در تيمهاي چند نفره سازماندهي شده بودند بهطور
همزمان اقدام به شليك ،اعدام ،تخريب و انهدام كردند و ساكنان بيدفاع را ربودند.
همة مهاجمان ملبس به يونيفورم با پيراهن سبز ،جليقه و شلوار مشكي و كاله
سفيد و ماسك سياه ،همراه با تفنگ ام.ك ،47.حامل صداخفهكن بودند.
اين يونيفورم ،همانطور كه در ارگان رسمي وزارت داخلة عراق منتشر شده ،يونيفورم
استانداردي است كه نيروهاي امنيتي وزارت داخله عراق آن را بهتن ميكنند.
نيروهاي مهاجم ،حامل مواد منفجرة پالستيكي فابريك بودند كه تاريخ ساخت آن
سال 2006بود ،آنها همچنين داراي انواع نارنجكهاي دستي بودند كهبراي انهدام
خودروها،كانتينرها،تانكرهاي آب و د ِر اتاقها استفاده كردند.
به گفتة شاهدان ،تهاجم آنها بهطور مستقيم با عبور از كنار برجهاي مراقبت و نفوذ
تا محل استقرار ساكنان انجام گرفته است.
طاهر بومدرا نيز شهادت داده است:
«واقعيت كمپ اشرفمكتوم مانده است .چرا كه هيچكس نميتواند بدون مشاركت
فعال نيروهاي امنيتي به داخل كمپ اشرف نفوذ كند».
گزارش رسانههاي بينالمللي نيز حاكي از همين واقعيت است:
رويتر:
«دو منبع امنيتي عراقي گفتندكه ارتش و نيروهاي ويژه بهروي ساكنان آتش
گشودند…».
سي.ان.ان:
«دو مقام عراقي همراه با وزير كشور عراقبهسي.ان.ان گفتند كه حمله به كمپ
اشرف توسط نيروهاي امنيتيصورت گرفته است».
نيويورك تايمز:
«نيروهاي امنيتي عراق كه با صرف ميلياردها دالر توسط دولت آمريكا آموزش
گرفتند ،بهخاطر تهاجم مرگبار سهشنبه به كمپ اشرف مورد انتقاد شديد سازمان
ملل قرار گرفتند».
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مرحلة مقدماتي مأموريتهاي شناسايي
در تصاويري كه ساكنان اشرف از مهاجمان در روزهاي قبل از حمله 10شهريور
گرفتهاند ،بهخوبي ديده ميشود كه نفرات اطالعات عراقي ،لباسهاي مدني بهتن
دارند و در حال انجام مأموريت شناسايي در منطقة مسكوني هستند .در اين صحنهها
كه توسط دوربينهاي ساكنان در پستهاي ديدباني گرفته شده ،ديده ميشود كه آنها
در طولخاكريزي بهموازات خيابان100حركت ميكنند و در برخي ايستگاههاي
نيروهاي حفاظتي توقفميكنند تا ارزيابيهاي دقيقتري بهعمل آورند.آنها در برخي
موقعيتها،چهرههاي خود را ميپوشاندند تا مورد شناسايي ساكنان قرار نگيرند.

ساعت  5صبح ،مرحلة نزديكشدن
نيروهاي سواتعراقي از 10محور از سمت شمالي كمپكه تحت اشغالارتش و
پليس عراقاست،به مناطق مسكوني نزديك شدند.
ساعت 5و 15دقيقة صبح ،با صداي يك شليك ،اين واحدها از پستهاي ديدباني در
طول خاكريز عبور ميكنند و بهسمت خيابان 100پيشروي ميكنند.
اين واحدها بعد از ورود ب ه مناطق مسكوني از يكديگر جدا ميشوند .هر كدام،
مأموريت ويژهيي براساس ساختمانها و اهداف مورد نظر دارند.
ساعت 5و 25دقيقة صبح نيروهاي امنيتي عراقبهپست ديدبانيساكنان حمله
ميكنند و در ميدان اللهبيژن ميرزايي را بهقتل ميرسانند .بنا بهگزارش شاهدان،
ميرزايي حدود ساعت 5و 15دقيقه الي  5و 30دقيقة صبح بهقتل رسيده بود .او
فقط حدود چند دهمتر از پست ديدباني نيروهاي حفاظتي عراق فاصله داشت.
هدف از اين كار بازكردن راه ورودي ،براي عقبنشيني خودروهاي حامل گروگانها
بود.
نيروهاي حفاظتي در ميدان الله ،خودرويي كه راه وروديرا بسته بود ،برداشتند و
سيمهاي خاردار را كه جلو آن بود ،جمع كردند تامسير بازگشتواحدهاي مهاجم
باز باشد.
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مرحلة عقبنشيني
نيروهاي امنيتي عراقي از همان مسير پيشروي ،براي عقبنشيني استفاده كردند.
با وجود سيمهاي خاردارموازي خيابان 100كه مانعي براي حركت هر خودرويي
در شمال كمپ است ،تنها راه خروج براي آنها امتداد خيابان 100به ميدان الله
بود .آنها در مسير ،گروگانها را به دو گروه تقسيم كردند و در دو خودرو قرار دادند و
بهسمت ميدان الله رفتند .پس از اين حمله ،مجاهدان بازمانده ،وانت و مينيبوسي
را كه در حملة 19فروردين8( 1390آوريل) توسط نيروهاي عراقي دزديده شده بود،
دركنار ساختماني كه قب ً
ال به اشغال خود درآورده بودند و اكنون در تصرف تيپ19
لشكر 5عراق بود ،مشاهده كردند.
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آدميرال گارلند رايت
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اظهارات خانم رجوي
اطالعية دبيرخانة شوراي ملي مقاومت دربارة اشرف
7دي  28( 1390دسامبر)2011
… برخالف اينكه گفته ميشود دولت عراق از تعداد و هويت ساكنان اشرف و
آنچه در اين شهر ميگذرد ،بياطالع است ،الزم است يادآوري كنم:
اول ،دولت عراق در روزهاي  16تا 20فروردين 5( 88تا 9آوريل )2009بهمدت
5روز ،يكايك ساكنان اشرف را بدون استثنا ،انگشتنگاري و ثبتنام و احراز
هويت كرد.
دوم ،دولت عراق از روز 8اسفند26( 1387فوريه )2009تا 2ارديبهشت88
(22آوريل )2009با تمام ساكنان اشرف بهطور خصوصي و انفرادي در محل
گردان عراقي ،زير نظارت نيروهاي آمريكايي و صليبسرخ بينالمللي ،مصاحبه
كرده است .در جريان همين مصاحبهها11 ،نفر تصميم به ترك اشرف گرفتند و
تلويزيون دولتي عراق در روز 26فروردين ،88ندامت آنها را كه با حضور مقامات
امنيتي عراق ضبط شده بود ،پخش كرد.
سوم ،دولت عراق در روزهاي  30 ،29و 31فروردين 88با يكان سگهاي پليسي
بهمدت 3روز همة ساختمانها و تأسيسات و زمينها و يكايك افراد اشرف حتي
وسايل زنان را هم تفتيش كرد و سند امضاشدة آن موجود است.
چهارم ،قبل از حمالت  6و 7مرداد ،88يك نمايندة دولت عراق بهنام آقاي سليم
در داخل اشرف مستقر بود و در تمام ساعتهاي شبانهروز بدون هيچ مانعي به
همهجا دسترسي داشت.
عالوه بر اين ،ساكنان اشرف پس از انتقال حفاظت از نيروهاي آمريكايي به
نيروهاي عراقي ،در اوايل سال ،2009از نيروهاي عراقي به بهترين صورت استقبال
كردند و بيش از 10ميليون دالر ساختمانها و تأسيسات و تجهيزاتي را كه طي
دو دهه با هزينة خود ساخته يا خريداري كرده بودند ،در اختيار آنها قرار دادند.
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خانم رجوي با تأكيد بر خط قرمز بر حق ساكنان اشرف كه تسليمنشدن در برابر
فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران و خواستهاي رژيم واليتفقيه است ،انعطافهاي
پياپي ساكنان اشرف را كه اكنون با قبول پذيرش انتقال از اشرف به كمپ ليبرتي
براي ترك عراق بهنهايت ميرسد بهشرح زير خالصه كرد:
ـ صرفنظركردن از حق اقامت و پناهندگي 26ساله در عراق كه در 22نظرية
حقوقي از سوي برجستهترين حقوقدانان جهان تشريح شده است.
ـ قبول طرح پارلمان اروپا براي ترك عراق و رفتن به كشورهاي ثالث.
ـ قبول توصية كميسر عالي پناهندگان ملل متحد براي ارائة درخواستهاي انفرادي
پناهندگي و اعالم آمادگي براي مصاحبههاي انفرادي.
ـ و سرانجام پذيرش طرح آمريكا و ملل متحد براي ترك اشرف ،كه هزاران تن
از مجاهدين طي 26سال با زحمت و هزينة بسيار ،آن را از يك بيابان خشك و
بيآب به يك شهر مدرن با دانشگاه ،كتابخانه ،موزه ،بيمارستان ،ايستگاه برق،
گورستان ،مسجد ،پارك ،درياچه ،تأسيسات ورزشي و تفريحي و پناهگاههاي
زيرزميني در برابر بمبارانها و حمالت مكرر رژيم ايران با موشكهاي اسكاد.بي،
تبديل كرده بودند.
خانم رجوي در پايان ،با تشكر مجدد از همة مقامها و شخصيتها و پارلمانترها
و حقوقدانان كه براي يك راهحل مسالمتآميز تالش كردند ،به لغو بالدرنگ
محاصره و همة محدوديتها و تحريكات عليه ساكنان اشرف فراخوان داد و خواهان
حداكثر هوشياري و مراقبت جامعة بينالمللي ،براي حفاظت از جان و حقوق
ساكنان اشرف ،همراه با ثبت يكايك موارد نقض تصريحات نامة نمايندة ويژة
دبيركل و بيانيههاي دبيركل ملل متحد و خانم كلينتون ،تا زمان رفتن آخرين
نفر از كمپ ليبرتي به كشورهاي ثالث گرديد.
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اشرف
كارزار آزادي شمارة 1
مسعود رجوي

 10دي 31( 1390دسامبر)2011
…دولت عراق تعدادي از اين عكسهاي خاكريزها و موانعي را كه قسمتهاي
خواهرانتان جلو مقرها و آسايشگاههاي خودشان كشيدهاند ،اينها را از زمين و
هوا عكسبرداري كرده و به دست نمايندة دبيركل دادهاند كه آي اينها ميخواهند
چهكار كنند! انگار كه ما را بيمي از اين حرفهاست! خب چهكار كنيم؟ تمام دنيا
ميگويد اينها حق مقاومت دارند .اگر دولت عراق حملهيي ميكرد .حاال نكرد،
بسيار خوب چه بهتر!آقاي مالكي در همان موضعگيريش گفت كه اينها يك شهر
عراقي را گرفتهاند
(مالكي ـ 30آذر:)1390
«قرارگاه اشرف،
وجود اين سازمان در خاك عراق نقض حاكميت عراق است .سازماني است كه به
تروريسم متهم است.
چند كشور اروپايي و آمريكا و در منطقه اين سازمان را متهم ميكنند و آن را
تروريستي دستهبندي ميكنند.
حضور اين سازمان ،منطبق با قانون اساسي ما نيست چرا كهقانون اساسي عراق
حضور سازمانهاي تروريستي و حتي هر سازمان غيرتروريستي را كهبراي امنيت
كشور ديگري مضر است ،رد ميكند.
… مجاهدين خلق ،شهري از عراق و نه يك كمپ را آنچنان كه در رسانهها
گفته ميشود ،اشغال كردهاند».
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در آن بيانية مريم آمده بود كه« :آخر مگر اينجا يك بيابان خشك و لميزرع نبود
كه مجاهدين حتي خودشان پول لولهكشي آب آن را پرداختند؟
مگر غير از اين است كه درياچه و پارك و مسجد و مدرسه و دانشگاه و موزه و
پناهگاههاي زيرزميني وسالنهاي هنري و همةاينها را شما ساختهايد؟
و حاال اشرف ،يك شهر است كه اين را االن منابع متعلق به رژيم ميگويند ،نه ما!
از روي خبرگزاري واليتفقيه موسوم به مهر ( 5دي)ميخوانم:
«اردوگاه اشرف در استاندياله از دهة 80ميالدي ،مقر منافقين بوده و طي اين
مدت ميلياردها دالر براي افزايش امكانات اردوگاه اشرف و رفاه منافقين هزينه
شده است .تا جايي كه در اين اردوگاه ،اراضي كشاورزي ،كارخانه ،امكانات نظامي
و تبليغاتي و ماهوارهيي و ...وجود دارد».
اين ديگر اقرار دشمن است.
به همان اندازهيي كه حق حاكميت عراق محترم است و ما هم حرفي نداشتيم و
نداريم؛ واال كه از نيروهاي عراقي استقبال نميكرديم ،واال كه اين امكانات را به
آنها نميداديم ،واال كه نمايندهشان را نميپذيرفتيم ،واال كه نميگذاشتيم سگشان
بيايد بو بكشد .واال كه انگشتنگاري نميكرديم .واال كه مصاحبه نميكرديم .اما
به همان اندازه كه حاكميت عراق محترم است ،حق مالكيتافراد بر داراييشان،
بر اموالشان و بر خودروشان هم محترم است.
خب آمريكا ميتواند بهخاطر منافع خودش ،در جنگي كه همين آقاي اوباما گفت،
يك جنگ ابلهانه بود (آسوشيتدپرس 12اوت.)2010
مگر سناتور «هريريد» نگفت كه بسا بيشتر از ويتنام ،جنگ عراق بزرگترين
اشتباه سياست خارجي آمريكاست.
همين چند روز پيش تلويزيون فاكسنيوز از قول آقاي اوباما گفت كه اين جنگ،
يك جنگ لعنتي بود .مگر به همين دليل ،برخي از عراقيها به آمريكا نگفتند كه
سربازهايت را كه بردي ،كاش اين دولتي را هم كه آوردي با خودت ميبردي!
بههرحال بهقول فاكسنيوز« ،عراق»ي باقي گذاشته شدهكه دارد از هم ميپاشد.
به هيچ صورت هم نميشود آن را آرايش كرد.
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اما آنچه كه به ما مربوط است ،بهشكرانة همين پيروزي ،بهشكرانة همين
ايستادگي بر سر صندوق صدق ،بهشكرانة انقالب مريم ،بهشكرانة نقشههاي
مسيري كه برخي از آنها را مرور كرديم.
با همان شاخصي كه يكبار اياد جمالالدين گفت:
«اينها كه ميخواهند مجاهدين را از عراق اخراج كنند ،نشاندهندة رابطة
ارگانيكشان با رژيم ايران است»؛ شاخص استقالل در عراق ،از آنجا كه اشغالگر
آن ديگر يكدست رژيم ايران است ،چگونگي رابطه با مجاهدين است .بنابراين
ضدمجاهدين بودن هر كس و هر جرياني ،هيچ معنايي جز اينكه او دم يا دنبالچة
رژيم ايران است ،ندارد.
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جنايت عليه بشريت
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فصل چهارم

گزارش شاهدان
از صحنه
اشرف ـ 14شهريور 1392

هشدار:

تصاويري كه در
اين گزارش مستند
مالحظهخواهيد
كرد؛ تصاويري
دلخراشخواهند
بود.

حسن نظام الملكي(شاهد صحنه):
اگر بخواهيم بگوييم از كي اين حمله ،طراحي و آماده و شروع شد ،ساعت
يازدهونيم شب (9شهريور) بود كه ستون لوا جميل (سرلشكر جميل شمري)،
فرمانده پليس ديالي ،با ده ماشين بهطور خيلي غيرطبيعي ،تردد ميكند و
ميآيد به مقر گردان واكنش سريع پليس كه در قسمت غرب اشرف مستقر است
و حدود يك ساعت در آنجا ميماند ،يك هماهنگي ويژه با عقيد نهاد (سرهنگ
نهاد جميل مرهون الربيعي) فرمانده گردان واكنش سريع پليس كه مسئول
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سرلشكر جميل شمري
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سرهنگ نهاد
جميل مرهون الربيعي

سروان حيدر عذاب ماشي
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حفاظت كمپ اشرف بود ،انجام ميدهد .او بعد از يك ساعت كه در اين كمپ بود،
ميرود .اين هماهنگي براي اين بود كه او (سرهنگ نهاد) در جريان قرار بگيرد و
با نيروهايش ،كه بهعنوان حفاظت در اطراف اشرف بودند ،هماهنگ كند و به آنها
ابالغ كند كه در جاي خودشان باشند تا آن نيروي عملكننده كه در طراحي بين
نخستوزيري (عراق) و رژيم ايران آماده شده بود ،براي قتل عام اشرف ،بعد از آن،
يعني بعد از ساعت 12/5شب بيايند و وارد منطقه بشوند و بتوانند بيايند به مواضعي
كه ميخواهند تهاجم را از آنجا شروع كنند .اين هماهنگي ،در ساعت12/5شب
تمام ميشود ،بعد لوا جميل از اشرف خارج ميشود .از مقر گردان واكنش سريع
ميرود و هماهنگيها را ميسپارد به عقيد نهاد.
حاال براي اينكه اين مقدمه روشن بشود ،از چند روز قبل ما ميديديم كه در
اينجا كه خيابان 100هست ،يعني در قسمت شمالي محلي از اشرف كه ما در
آن مستقر بوديم ،در شمال اين جاده ،در طول روزهاي گذشته يك خودرو كيابار
آبيرنگ مستمر تردد داشت و اينها يك اكيپ 4نفره از عناصر اطالعاتي مربوط
به نقيب حيدر (سروان حيدر عذابماشي) بودند .خود نقيب حيدر هم براي يك
مأموريت يكماهه به اينجا آمده بود و شروع كارش هم قطع آب و برق اشرف بود
و خودش گفته بود كه مأموريتهاي خيلي بيشتر و كارهاي ديگري را دارم در اشرف
دنبال ميكنم .طي چند روز گذشته يك اكيپ 4نفره از نفرات نقيب حيدر ،يعني
عناصر اطالعاتي ،با همين كيابار از اين جادة پشت (اشاره به شمال خيابان)100
تردد ميكردند .آنها از «معين» (مجموعة ساختماني كه توسط نيروهاي عراقي
در حملة 19فروردين اشغال شده است) ،ميآمدند باالي خاكريزها ميايستادند
و بهدقت ديدباني ميدادند و مشخصًا اشاره ميكردند به داخل «مقر .»49بعد هم
مسير خاكريز را تا ميدان الله ادامه ميدادند و باز در آن نقطه ميايستادند و بهدقت
ديدباني و شناسايي ميكردند .همة آنها هم بهصورتشان ماسك ميزدند .يكبار كه
ما خودمان در ميدان الله پست ميداديم ،رفتيم و از سربازان عراقي كه از گردان
واكنش سريع بودند ،پرسيديم آقا اينها كي هستند و اينجا چهكار ميكنند؟ گفت
اينها جماعت نقيب حيدر هستند ،مربوط به او هستند .اينها (افراد نقيب حيدر) به
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سرلشكر جميل الشمري ،رئيس پليس استان ديالي
مواضع نگهباني پليس عراقي در نقاط مختلف
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هر روز 4نفر با خودرو كيابار به باالي
خاكريز ميآمدند و حمله را طراحي
ميكردند

كيابار در ميدان الله
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هيچكس حساب پس نميدادند ،ماشينشان ميآمد و ساعتهاي مشخص و متوالي
ميايستادند و شناسايي ميكردند از روي خاكريز .بعد هم ميرفتند و از صحنه
خارج ميشدند و اين تردد روز و شب تكرار ميشد .خود نقيب حيدر هم كه اينها را
ميآورد و هماهنگي ميكرد ،مأموريتش را به هيچكس نميگفت ،اين اتفاقات مال
چند روز گذشته است ،كه دائمًا شناسايي اين منطقه بوده است.
(صداي مجاهدين در فيلم صحنه :االن ما اينجا برادر احمد هم داره فيلم ميگيرهـ
بعد اينها عرب هستند ،دارند با هم عربي حرف ميزنند ،واهلل داشت عربي حرف ميزد
بهش ميگه تعال يعني بيا .برادراحمد داره ميگيره .االن دور زدند با ماشينشون و
برگشتند ،دوباره برگشتند طرف توي خاكريز ،پيچيدن ،دارن ميرن طرف الله…)
در شب حمله ،در ساعت دوازدهونيم كه اين هماهنگيها تمام ميشود ،نيروها با
حدود 13ماشين به اضافة دو مينيبوس و دو لندكروز تردد ميكنند ،از جادة اصلي
اشرف وقتي كه ستون و خودرويي وارد ميشود ،چراغهايش فقط ديده ميشود و
بعد از آن ديگر چيزي ديده نميشود .اينها كساني بودند كه نيروهاي عملكنندة
قتلعام را با خودشان آورده بودند .هماهنگيها انجام شده بود ،اينها را ميآورند
و بهتدريج شروع ميكنند .اينها ميآيند از جادة پشت خاكريز تا مستقر بشوند،
ساعت 1تا  1/5شب ،كه در همان زمان خودم در ميدان الله پست بودم ،ما ديديم
كه دو ماشين چراغ خاموش از همين جادة «معين» آمدند بهسمت شرق ،بعد
وسط راه برگشتند و تعجب كرديم كه اينها چه بود! چون در آن ساعت خيلي
غيرطبيعي بود ،اينها تمامش شرو ِع مستقر كردن آدمهاي عملكننده و يكانهايي كه
ميخواستند عمل كنند ،در پشت خاكريز بود.
اين تحركات كه از ساعت 12/5شب به بعد با آمدن آن ستون شروع شده بود تا
ساعت 3/5تا  4صبح ادامه داشت و اين نيروها در آنجا مستقر ميشدند .تمام
مواضع پستي هم كه اينجا هست ،مث ً
ال روبهروي همين كيوسك 49موضع نگهباني
هست ،آنطرف ميدان الله موضع نگهباني هست ،د ِر شير موضع نگهباني هست،
تمام اين مواضع نگهباني مربوط به سربازان عراقي ،كام ً
ال در جريان تحركات قرار
ميگيرند ،ولي خب از طرف عقيد نهاد به آنها ابالغ شده بود كه مطلقًا وارد هيچ
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ديالوگي نشوند و كاري به اينها نداشته باشند .اين كارها با حساب و كتاب و با
هماهنگي كامل انجام شده بود و نيروهاي عملكننده و يكانهاي عملكننده و
يكانهاي متخصص انفجار كه همراهشان بودند ،بهراحتي و در هماهنگي كامل،
آمده بودند و پشت اين مواضع داشتند مستقر ميشدند .بين ساعت 5تا  5/15صبح
كه شروع تهاجم اينهاست ،دوبار نفرات ما كه در د ِر شير هستند ،ديدند كه بهطور
خيليخيلي غيرطبيعي در پنج صبح ،در آن ساعت صبح ،ماشين عقيد نهاد كه
يك لندكروز سفيد است ،آمد و بين موضع د ِر شير تا قسمت شمالي خاكريز كه
شروع بهاصطالح حضور اين نيروها هست ،تردد كرد و اين خيلي غيرطبيعي بود
و معلوم بود آخرين هماهنگيها دارد انجام ميگيرد بعد از اين زمانبندي وقتي كه
اين نيروها استقرارشان را كامل كرده بودند ،در ساعت 5/15صبح ،بهطور همزمان
اين نفرات از پشت خاكريزها بلند ميشوند و تهاجم خودشان را از اين مسير در
امتداد خيابان 100به داخل مقر 49و بعد هم به داخل اشرف شروع ميكنند .در
اين كيوسك (اشاره به يك موضع ديدباني مشرف به خاكريز شمالي) نفر ما «نبي»
مستقر بود .او زنگ ميزند و ميگويد من ميبينم كه بهطور خطي نيروهايي كه همة
آنها يك لباس متحدالشكل سياهرنگ با كالهخود سفيد و پوتين ،دقيقًا با تجهيزات
كامل رزمي و با سالحهاي داراي صداخفه كن ،دارند شليك ميكنند و نزديك
ميشوند .در آن حالت ،در موضع غربي ميدان الله دو نفر از برادران ما مستقر بودند
و يك نفر ديگر ،كه بيژن ميرزايي بود ،داشت ميرفت كه پست را از يكي از برادران
تحويل بگيرد .او در وسط راه ميبيند كه آنها دارند ميآيند و شليك ميكنند.

71

فصل 4

گزارش مستند حمله به اشرف

نقشة هوايي مسيرهاي ورود نيروهاي مهاجم و تخليه نيرو پشت خاكريز اصلي خيابان100
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نقشة هوايي مسيرهاي ورود نيروهاي مهاجم و تخليه نيرو پشت خاكريز اصلي خيابان100
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مسعود خدابنده (شاهد صحنه):
من صبح روز تهاجم دشمن ،حوالي ساعت 12شب در موضع اللة غربي پست
بودم ،همون موقع عالئمي از تحركات دشمن داشتيم كه بهدليل قطعي برق اشرف
كه االن مشخص شده قطعي برق هم بهعمد براي همين عمليات جنايتبار بوده،
نميتوانستيم ديد كامل به محيط اطرافمان داشته باشيم .چند بار به مواضع
نيروهاي عراقي كه در مقابل موضع پستي ما بودند مراجعه كرديم و از آنها سؤال
كرديم آيا خبري هست؟ اين سروصداها و تحركات چيست؟ كه هر بار منكر
ميشدند و ميگفتند وضعيت عاديست و هيچ خبري نيست .در پست بعدي،
كه حوالي ساعت يكربع به  5به موضع پستي رفتم ،ساعت ساعت 5تا  5و
6-5دقيقه بود كه قرار شد به مقر برگردم ،در حين مسير كه داشتم با دوچرخه
ميآمدم ،در حد فاصل موضع اللة غربي و مسجد تقريبًا در نيمة راه يكباره در
خاكريز سمت راست خودم ،يعني خاكريز شمالي ،مواجه شدم با اين صحنه كه
5ـ6نفر سرهايشان را از خاكريز بيرون آوردهاند و دارند محوطة خيابان 100را
شناسايي ميكنند ،در همين اثنا ديدم يكي از برادرانمان ،بيژن ميرزايي ،كه براي
تحويلگيري پست داشت با دوچرخه ميآمد ،در فاصلة  200الي 300متر جلوتر
از من داشت با دوچرخه مياومد در همين حال يك اكيپ ديگر از مزدوران دشمن
از پشت خاكريز سرازير شدند و شروع به تيراندازي بهسمت او كردند و درحاليكه
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بازديد از پيكر مجاهد شهيد
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پست پليس عراقي به ضرب
گلوله بهشهادت رسيد
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مجاهدين در حال خارج كردن پيكر بيژن از كيوسك پست و نگهباني قرارگاه

يك نمايندة يونامي مشغول تهية عكس از پيكرهاي شهيدان
75

فصل 4

گزارش مستند حمله به اشرف

يكبار به زمين خورد ،با فرياد به من گفت نيا نيا اينجا مزدوران هستند.
من نگاه كردم و ديدم همان مزدوراني كه در كنار دست خود من روي خاكريز
بودند دارند ميآيند پايين و چهره و لباسشان را كه ديدم ،نيروهاي سوات عراقي
بودند ،تعدادي از آنها هم نيروهاي ويژة نخستوزيري بودند كه مشخص بود
سازماندهيشده و برنامهريزيشده توسط خود دولت عراق و لوا جميل شمري
فرمانده پليس ديالي ،كه االن هم در اين روزها براي ما بهخوبي آشكار و روشن
شده كه در عمدة عمليات تروريستي در استان ديالي خودش نقش فرماندهي
دارد ،اين عوامل دارند هدايت ميشوند كه اقدام به قتلعام ساكنين اشرف بكنند.
بعد از آن متوجه شدم كه بيژن ميرزايي ،كه از همان مسيري كه من آمده بودم به
موضع اللة غربي رفته بود ،در همون نقطة ورودي و كيوسك نگهباني با نيروهاي
دشمن مواجه شده كه درجا ،با زدن تيرخالص به مغزش ،او را بهشهادت رساندند.
برادر ديگرمان كه آنجا بود ،ناصر كرمانيان ،مسافت محدودي را تونسته بود از
محل خارج شود كه او را هم در ميدان گلها در مقابل مسجد تير خالص زدند و
بهشهادت رساندند.
حسن نظام الملكي:
اينجا الزم است من دو نكتة ديگر را هم ذكر كنم ،يكي اينكه در همانموقع كه ما
در ميدان الله بوديم ،در طرف ديگر ميدان الله هم ما مواضع ديدباني ديگر داشتيم
كه در آنجا هم يكي از برادران ما ،هادي الري ،مستقر بود كه در ساعت 5و10دقيقه
مشاهده ميكند يك ماشين نارنجيرنگ جمس وارد ميدان الله شد كه از ماشينهاي
همينها (مهاجمان) بود كه دو ماشين جمس نارنجيرنگ براي انجام اين عمليات
آورده بودند .از ماشين جمس چند نفر در ميدان پياده شدند و از موضع استقرار
نيروهاي عراقي رد شدند و وارد قسمت تحت كنترل ما شدند .يعني اينها از نقطهيي
وارد شدند كه بهطور كامل در ديد سربازان عراقي قرار داشت ،ولي دقيقًا به اينها ابالغ
شده بود كه بروند داخل مواضعشان و هيچگونه تحركي نداشته باشند تا (مهاجمان)
بيايند و عمليات كنند.
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هادي الري (شاهد صحنه):
در حال پستدادن بوديم كه ناگهان ديديم يك ماشين شورلت استيشن كرمرنگ با
شيشههاي دودي و يك دوكابين سفيد از سمت شمال قرارگاه از جادة مزار مرواريد
آمدند و وارد ميدان الله شدند ،اين دو خودرو متوقف شدند و 3-2دقيقه آنجا بودند
و بعد از آنجا خارج شدند .بالفاصله بعد از خارجشدنشان5-4 ،نفر مسلح كه كام ً
ال
مسلح بودند با شلوار سياه و كالههاي سفيد ،سالحبهدست ،خميده ،بهسمت مواضع
پستي نفرات ما حركت ميكردند .در همان حين من بهگوش بودم و ميشنيدم كه در
اتاق عمليات س روصدا بود و از يكي از مواضع ديگر كه كنار مسجد هست ،نبي داشت
گزارش ميداد .گزارش نبي را ما كام ً
ال ميشنيديم .نبي ميگفت كه االن از سمت
«معين» يعني از قسمت شمال قرارگاه پشت خاكريز ،حدود 50-40نفر بهخط شدند،
سالحبهدست بهصورت خطي دارند به اين سمت حركت ميكنند و نيروهاي سوات
هستند ،براساس لباسي كه پوشيده بودند و دارند به اين سمت حركت ميكنند .در
آن زمان در ميدان الله بعد از اينكه اين چند نفر مسلح بهسمت ديوار آمده و از كنار
ديوار عبور كرده بودند ،آخرين مشاهدة ما اين بود كه متوجه شديم سيم خاردار در
ميدان الله توسط سربازاني كه آنجا در ميدان الله هستن كنار زده شده كه احتماالً
از آنجا خودروهايي كه ما ديده بوديم ،عبور كردند .بعد از اينكه آمديم و درحاليكه
وسط راه بوديم ،انفجارات شروع شد و دود خيلي غليظي ديديم (اشاره به مقر 52و)49
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سيم خارداري كه قبل از حملة مهاجمان برداشته شد

كه از اينجا از قسمت  52و  49در اين محل استقرار دارد بلند ميشود.
بعد از اينكه ما آن موضع را ترك كرديم و به سمت مقر خودمان ميآمديم ،وسط
راه ديديم كه انفجارها شروع شد اول صداي انفجارها را شنيديم و بعد ديديم كه دود
غليظي از مجموعههاي  49و  52كه محل استقرار خواهران و برادران مجاهدمان
بود ،بلند شده است.
حسن نظامالملكي:
در همين زمان يك اتفاقي هم در قسمت د ِر شير ميافتد .برادراني كه آنجا
پست ميدادند در همان زماني كه تردد ماشين عقيد نهاد ،فرمانده گردان واكنش
سريع را ميبينند ،يكمرتبه ميبينند كه يك اكيپ 6نفره از همين كالهسفيدها
با جليقه و تجهيزات نظامي درحاليكه صورتشان را بسته بودند ،دارند از خاكريز
شمالي د ِر شير آرايش ميگيرند كه بيايند داخل ،كه شما در فيلم هم اين صحنه
را ميبينيد كه همان فيلمي است كه در همان نقطه گرفته شده است.
(صحنة هشدار به اكبر ـ فيلمبردار ـ كه در معرض شليك مزدوران است :اكبر…
اكبر…).
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اكبر رئيسي (شاهد صحنه):

من ساعت  2تا  5صبح پست د ِر شير بودم .حوالي ساعت 5متوجه يكسري
تحركات مشكوك و حركتهاي غيرعادي شدم .شك كردم به اين موضوع و چون
ديدم خيلي مشكوك است رفتم توي يكي از آيفاها .متوجه شدم كه خودرو
لندكروز سفيد مربوط به سرهنگ نهاد فرمانده گردان واكنش سريع 3-2بار از د ِر
شير وارد شد و رفت به سمت شمال و برگشت .اين غيرعادي بود چون روزهاي
قبل چنين تحركاتي با اين زمانبندي نبود و ما اص ً
ال نديده بوديم .من شك كردم.
در اين حين ،ديدم دوباره لندكروز سفيد عقيد نهاد وارد د ِر شير شد و رفت به
سمت شمال و ضلع خاكريز شمالي د ِر شير در پشت خاكريز .من ديگر شك كردم
كه اينها حتمًا يك قصد و غرضي دارند و بيشتر اونجا توجه كردم كه ديدم اونجا
همون نقطهيي كه اون رفته بود ـ 4نفر پليس اون زاوية خاكريز اشرف هميشه
ثابت اونجا هست ـ بعد از دقايقي اون از پشت خاكريز اومد بيرون و با همان
لندكروز اومد د ِر شير ،خودش و محافظش پياده شدند .لندكروز عقبعقب رفت
ضلع جنوبي د ِر شير متوقف شد .سرهنگ نهاد با محافظش مقداري آمدند داخل
د ِر شير كه به آن اشراف داشته باشند و به سمت شمال نگاه ميكردند .من شك
كردم كه آنها چرا به سمت شمال نگاه ميكنند.
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يكدفعه در همين حين سرم را برگرداندم و نگاه كردم ديدم يك گروه از كنار
خاكريز بهحالت خميده دارند به سمت ما ميآيند كه همه صورتهايشان پوشيده
بود .كاله سفيد داشتند با صورت پوشيده ،داراي سالح مجهز به صداخفهكن،
دارند ميآيند به سمت ما و حالت غافلگيركردن ما را دارند .من سريعًا رفتم
دوربينم را برداشتم و آمدم شروع كردم از آنها فيلمگرفتن كه اگر اون فيلم را
نگاه كنيد ،فيلمي است كه من گرفتم .در همين حين ،اينها از خاكريز آمدند
باال و سرازير شدند به سمت اشرف .من سريعًا رفتم بقية بچهها را صدا كردم و
گفتم يك نيرو به ما حمله كرده ،بچهها سريعًا سوار خودرو شدند و از آنجا كمي
فاصله گرفتيم كه من هم داشتم آخرين فيلمهايم را ميگرفتم كه اگر در آن فيلم
مشاهده كنيد (صحنهيي است كه) اينها سه نفرشان رفتند به سمت بنگالها ،دو
نفرشان هم كه به سمت ما و تعقيب ما آمدند و يكي از آنها به زانو نشست و
در فيلم هم مشخص است كه روي زانو نشست و داشت به سمت ما هدفگيري
ميكرد كه چون سالحش صداخفهكن داشت ،صداي شليك شنيده نميشد
ولي صفير گلولهها را كه از كنار گوش ما رد ميشد ميشنيديم .در همين حين،
يكدفعه يك گلوله هم به خودرو ما خورد و من ديگر فهميدم كه اينها قصد كشتن
دارند و ميخواهند بكشند .سريع از آنجا فاصله گرفتيم و از خيابان 100آمديم
به سمت مسجد.
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حسن نظامالملكي:
اين مدخل ورودي گلههاي مزدوران براي قتلعام ساكنين اشرف است ،همانجايي
كه قب ً
ال بارها از باالي خاكريز شناسايي كرده بودند .همة آنها مسلح بودند و از اين
نقطه تهاجم به داخل را شروع ميكنند .تبديل ميشوند به اكيپهاي جداگانه .چهار
يكان آنها ميروند بهطور مستقيم براي عمليات و كشتار در مقري كه (در حال
نشاندادن مسير مهاجمان) در اين پشت است و به آن ميگويند مقر  .49يك
يكان آنها آرايش خطي ميگيرد و ميرود به محوطة استتار و محوطههاي محل
پارك خودروهاي مجاهدين .دو يكانشان همزمان از همين خياباني كه داريم عبور
ميكنيم ميروند بهسمت مقر اصلي استقرار ساكنين كه در روزهاي قبل بهطور
مستمر از روي خاكريز شناسايي كرده بودند و هدف اصلي كشتار در آن منطقه
بوده است كه حاال ما ميرويم و آنجا را ميبينيم.
اين محل را كه ميبينيد ،محل اعدام برادرمان ناصر كرمانيان است كه با دستهاي
بسته اونو بهشهادت رسوندن .ما االن داخل محوطة پشت مسجد هستيم كه بخشي
از محوطة كار ساكنان اشرف بود .همراه تيمهاي عملكنندة مزدوران ،كه مأموريت
اصليشان قتل و كشتار ساكنان اشرف بود ،تيمهاي خبرة انفجار هم بودند با
تجهيزات كامل از جمله خرجهاي پالستيك فابريك ارتشي كه مشخص بود در
سال 2006ساخته شده است .دو نوع خرج هم داشتند كه خرجهاي مكعبمستطيل
و خرجهاي نواري پالستيك انفجاري بود ،بهاضافة تايمر و امكانات كافي .اين
تيمهاي تخريب دو كار ميكردند؛ يكي از كارهايشان اين بود كه هر وسيلهيي را
كه الزم بود ،منفجر كنند .يك كارشان هم اين بود كه درب اتاقهايي را كه قفل
بود خرجگذاري كنند تا منفجر شود و راه باز شود كه بتوانند در آنجا نارنجك
بيندازند و كشتار كنند .در همين محوطه شما بخشي از تخريب آنها را ميبينيد.
زير اين ماشين ،زير كانتينري كه كنار اينجا بود ،در فيافي پشت درب سالن
بهارستان .در محوطة پشت سالن بهارستان اين ماشين يخچالدار و اين نقاط همه
را خرجگذاري كرده بودند .اين خرجها كه با يك فاصلة زماني از هم منفجر ميشد،
باعث آتشسوزي شد كه آتشسوزي به نقاط ديگر سرايت كرد و باعث آتشگرفتن
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اين فيافي شد كه ميبينند .در اينطرف يك ماشين جرثقيلدار و باالبر را منفجر
كردند كه تا ساعتها آتشسوزي آن ادامه داشت .آنها بر سر راهشان هر چيز ديگر
را مثل اين ساختمانها كه يكييكي ميبينيد خرجگذاري كردند و اين انفجارها
در ابعاد وسيعي صورت گرفت .كمااينكه در پاركينگ خودروها ،همانطور كه در
فيلم مشاهده ميكنيد ،از خرجهاي انفجاري نواري استفاده كردند ،از پالستيك
نواري يعني كارگذاشتن خرج كامل روي بيست ماشين و منفجركردن ،بهنحويكه
تمام اين ماشينها موتورهايش و اتاقش صدمه ببيند و از بين برود و اين بخشي از
مأموريتي بود كه انجام ميدادند.
اينها هم بخشي از تخريب است كه در اين قسمت انجام دادند .شيشههاي يكسري
اتاقها را اتاق به اتاق ميشكستند و در آن نارنجك ميانداختند و رگبار ميبستند.
در يكسري از اتاقها هم خرجهاي انفجاري كار ميگذاشتند و منفجر ميكردند.
هدفشان اين بود كه هر وسيلهيي در اينجا هست نابود شود ،در كل ساختمونهايي
كه در اين امتداد است ـ شامل آشپزخانهيي كه در اينجا بوده ـ انفجار ايجاد كردند
و دربها را تخريب كردند و شليك ميكردند.
اين يكي از ساختمونهاي محل استقرار ساكنان است كه اقدام به عمل خرجگذاري
و انفجار را ميتوانيد بهخوبي مشاهده كنيد .اينها بخشي از خرجهاي انفجاري
است كه در محوطه افتاده و هنوز منفجر نشده است .اينجا را با خرج منفجر
كردند و وارد محوطه شدند .اينها همه آثار تخريب و انفجار است .مث ً
ال در اينجا
كه يك آبدارخونه بوده است .يك بههمريختگي در كل محوطه ايجاد كردند .بعد
از آنهم سربازان عراقي كه اومده بودند و براي بهاصطالح پاكسازي از نيروهاي
پليس ديالي اومدند ،درواقع انواع اجناس را بردند .آنها انفجار كردند و مجاهدين را
كشتار كردند و اينها هم بعدش آمدند دزديشان را كردند و بعد از اينكه سربازان
عراقي براي كشتار اومدند ،اينهم آثاري كه ميبينيد بعد از اون كشتار و بعد از
رفتن اون گروه اوليه ،سربازان عراقي ريختند اينجا بهدنبال دزدي و پيداكردن هر
جنسي و هر چيزي كه به نفعشان بود را دزديدند و رفتند .همين وضعيت را در
اين اتاق شما ميبينيد ،از يكطرف شكستن و انداختن نارنجك و تخريب در كل
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اين محوطه ،مانند اين شكستگيها كه همه مال انفجارهاست .اكيپ انفجاري آنها
عملكردش اين بود كه از خرجهاي نوار پالستيك استفاده ميكردند و آنها را در
هرجا كه ميخواستند نصب ميكردند و تثبت ميكردند و بعد خرجها را منفجر
ميكردند .در همين منطقه كه هستيم ،يكسري خرج را كار گذاشته بودند كه مثل
همان ماشينهايي كه منفجر شده بود ،اينها هم منفجر بشود ولي اين موردي كه
در اينجا گذاشته بودند ،عمل نكرده بود .يعني كه با وجود اينكه فابريك بود و
تايمر داشت ،عمل نكرده بود و بهعنوان بهاصطالح شاهد جنايتهايشان بود كه بعد
نيروهاي سرلشكر جميل كه بهاصطالح بهعنوان پاكسازي آمده بودند ،اينها همه را
برداشتند با خودشان بردند كه آثار جنايتهايشان باقي نماند.
تمام اتاقهايي كه قفل بود ،ميآمدند و خرج انفجاري كار ميگذاشتند .مث ً
ال اين
اتاق كه ميبينيد درب آهني داشته ،خب درب آهني كه بهسادگي باز نميشده،
پشتش خرجگذاري كردند ،خرج به اينصورت عمل كرده كه از اينجا انفجار
صورت گرفته و تا انتها تخريب ايجاد كرده و بعد اتاق به اتاق اين اقدام خودشان را
دنبال كردند و همين وضعيت را در تمام طول اين محوطه ايجاد كردند ،ببينيد اين
درب اين اتاق است كه وقتي منفجر شده تا اينجا پرتاب شده و اين تخريب را در
اتاق ايجاد كرده و خود درب هم قطعهقطعه شده است .به همين صورت ،برخي از
اتاقها را از بيرون شيشههايش را شكستند و نارنجك در آن انداختند ،برخيها را كه
تونستند با لگد باز بكنند ،اقدام كردن و برخي را هم كه امكانپذير نبوده ،منفجر
كردند .همة اتاقها به اينصورت مورد تخريب قرار گرفته و همينجوري كه اتاق به
اتاق كه ما ميبينيم با انفجارها و نارنجكانداختنها اين تخريبها را ايجاد كردند ،اين
اتاق كه خرج را گذاشتند پشت آن ،در منفجر شده و كنده شده است .اينجا كه
ميبينيد اين يك پاگرد بوده و اينجا بهاصطالح اتاقك بوده و اين درب وروديش
بوده كه خرج كار گذاشتند و كل اين كنده شده است و اين آثارش باقي مانده كه
كه شما ميبينيد.
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بيژن قهرماني (شاهد صحنه):

صداي شليك ميآمد و داد و بيداد كه به زبان عربي صحبت ميكردند ،بعد آمدند
داخل قلعه تك به تك درب اتاقها را با لگد يا قنداق تفنگ ميشكستند و وارد
ميشدند ،در نهايت اومدن روي دربهاي اين اتاقهاي قلعه خرجگذاري كردند و
شروع كردند به منفجركردن دربها .همچنانكه روي اين روي ديوار ميبينيد،
اين رد خرج چاشني انفجاريست ،فتيلة انفجاريست و روي دربها خرجگذاري
كرده بودند .اين درب را در اين نقطه خرجگذاري كرده بودند .چاشني اين فتيلة
انفجاري ادامه دارد و اينجا خرج بيشتري گذاشته بودند كه درب را بهطور كامل
كنده و پرت كرده به داخل اتاق.
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نمايندة سازمان ملل در اشر 
در حال عكسگرفتن از جنازة مزدور بهقتلرسيده توسط نيروهاي عراقي

حسن نظام الملكي:
اين محل كه ميبينيد يكي از مزدوران عملكننده جسد كثيفش افتاده بود .اين آدم
احتماالً در جريان شليكهايي كه اينها بهطور مستمر ميكردند و… در تداخل آتش يا
هر شق ديگري كشته شده بود و جنازة كثيفش را اينجا انداخته بودند ،فقط پيراهنش
را چون اين پيراهنهايشان همه طراحيشده بود ،پيراهنهايي كه با ماسك و اينها را
برده بودند ،ولي شلوار سياهش كه مثل شلوار نيروهاي سوات عراقي بود ،پوتينش
پايش بود اين جنازه فيلمش هست شما بعدًا ميتوانيد مشاهده كنيد .در جيبش هم
پر از پولهاي ايراني بود و اين جنازه اينجا افتاده بود كه فرداي روز عمل نيروهاي
سرلشكر جميل ،فرمانده پليس ديالي آمدند و اين را برداشتند و با خودشان بردند.
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در اين محوطه هم بخشي از تخريبها توسط همين نيروها انجام شد ،يعني آن
يكاني كه عمل ميكرد ،بعد در اين محوطه ميآيد و تعداد چهارخودرو كه دوتاي
آنها تانكر است را (تخريب ميكند) .مالحظه كنيد اين ساختماني هم كه 8تا
اتاق داخل آن است ،بههمينصورت اتاق به اتاق با شكستن پنجرههايش تخريب
كردهاند و به همان صورت مورد هدف قرار گرفته است .اينها هم بخش ديگري
از تخريبهاي انجامشدة اين جنايتكاران است .در اين محوطه كه آخرين قطرات
سوخت ساكنان اشرف بود ،بعد از محاصرة طوالني ،چه براي ژنراتور ،چه براي
تردداتشان و پمپ بنزينشان ،آنها در مسير عقبنشينيشان ،آن را خرجگذاري
كردند و تانكر ماز را با سوختش ،هر دو را منفجر كردند و آنطرف هم بخشي
از خودروها و اموال ساكنان است كه تالش كردند هرچه را كه ميتوانند ،در آن
تخريب ايجاد كنند.

بهروز طاهرزاده (شاهد صحنه):
اينجا پاركينگ خودروهاي سواري سبك نيسان بود كه آمدند يك ضلع جنوبياش
را كامل هر چي خودرو در آن بود ،آتش زدند و خرج انفجاري در يكي گذاشتند
و آن يكي منفجر شده و باعث آتشگرفتن ساير خودروها شده است .در پشت
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مجموعة بهارستان هم كه خودروهاي لندكروز و نيسان پارك بود ،برخي خودروها
را خرجگذاري كردند و منفجر كردند و بقية ساختمان به اين شكل درآمده كه
درختهاي كنارش سوخته ،خودروهاي كنار هم سوخته و بعد از 4روز كه از واقعه
ميگذرد هنوز دود دارد.
ميزان خرجي كه استفاده ميكردند به شكل نوار بود كه روي كاپوت ماشينها
ميكشيدند و منفجر ميكردند .تمام كاپوت ماشينها و احتماال موتورهاي زيرآن
از دور خارج شده است ،در اين يكي ماشين ،اضافه بر فتيله ،خرج انفجاري هم
گذاشتند ولي منهدم شده است.
حسن نظام الملكي:
در مدخل ورودي به سمت محل اصلي استقرار ساكنان اشرف ،اينها وقتي كه در
امتداد اين خيابان جلو آمدند دو يكانشان در اينجا مشغول بودند ،هم تخريب
هم انفجار ،هم اتاقها .يكعده از آنها هم پشت اين محل بهصورت خطي براي
پاكسازي كل محوطه اقدام كرده بودند كه همان يكاني بودند كه تمام ماشينها
را خرجگذاري و منفجر كرده بودند .يكاني هم كه اينجا بود ،عالوه بر تمام اين
تخريبها ،تالش كرده بود تمام ماشينهايي را كه شما در اين پاركينگ ميبينيد و
تعداد آنها بيشتر بود ،اينها را ،آتش بزند بعد روي اينها گازوئيل ريخته بودند ،ولي
گازوئيل آتش نگرفته بود و ديگر ول كرده بودند و رفته بودند .بعدًا كه ما رفتيم
ديديم مشخص بود كه تمامًا صندليها را گازوئيل ريختهاند ولي چون مثل بنزين
نبود ،درجا آتش نگرفته بود و انهدام به آن ميزاني كه ميخواستند ،انجام نشده
بود .آن نيروي اصلي كه كشتار و قتل را ميخواست انجام بدهد ،به اين سمت
تهاجم خودشان را شروع ميكنند.
اين محل اورژانس است .درب ورودي در آن سمت بود .نقطه ورودي که مزدوران
آمدند و شليک را شروع کردند .بقية آنهايي که مجروح شده بودند از اينجا حمل
شدند مث ً
ال حيدر که دستش تير خورده بود آوردنش اينجا ،شهرام را آوردند.
نفرات ديگري هم که تير خورده بودند منتقل کردند و اينها اومدند به اين اتاق
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که رويش هم تابلو اتاق اورژانس بود.
همة نفراتي که اينجا بودند :شهرام ،رشيد ،سيدعلي… تمام اينها با گلولة
فشنگ مستقيم در مغزشان هدف قرار گرفتند و از جمله خود سعيد که داشت
به اينها رسيدگي ميکرد .سعيد نورسي را با شليک گلوله به مغزش بهشهادت
رساندند و 7نفر را در اينجا شهيد کردند( .فيلم :مجاهد خلق رشيد .رشيد
فيضي که در امداد از ناحية صورت و سر مورد تير خالص نيروهاي سوات بهطور
وحشيانه مورد اصابت قرار گرفت .مجاهد خلق سيروس فتحي که از ناحية صورت
و سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت).
سعيد نورسي که در اينجا ايستاده بود با پنس مشغول بهکار بود که اين پنسي
بود که در آن لحظه دستش بود همانجا در مغزش شليک ميکنند و همينجا
درحاليکه پنس را در دست دارد ،ميافتد روي زمين .شما نگاه كنيد اين
گلولههاي شليکشده است كه همهاش هم اساسًا کلت 9ميليمتري است که
سالح براي کشتن است و براي تو مغز زدن و آنها اين سالح استفاده ميکردند و
جزء تجهيزات ثابت آنها بود که هنوز آثارش بهجا مانده است.
(فيلم و توضيح صحنه :کورش سعيدي که از ناحية سر مورد اصابت قرار گرفت،
مجروح بود و به امداد آورده شده بود که در امداد تير خالص زده شد).
(فيلم از صحنة تهاجم و درگيري مزدوران در محوطة مقر فرماندهي ،صداي
مجاهدين :بگيرش… بگيرش… پدر سوخته را… ،صداي عربي :ارجع.)….
(فيلم از صحنه :صداي مجاهدين :اومد… اومد…  ،ايوب اومد ،اومد… در را
ببند… وايستيد اينجا… اينجا وايستيد ديگه… بچهها ديگه از اينجا چيز
شد… يك هجمه ميكنيم… اهللاكبر ميگيم… شاهرخ… شاهرخ بيا برو…
زد به سرت؟ آره….بگيرش… بگيرش… بابا شاهرخ خورده به سرش…)
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مجاهد شهيد علي فيض شبگاهي

مجاهد شهيد غالمعباس گرمايي

مجاهد شهيد سيروس فتحي مجاهد شهيد سعيد نورسي
با پنس در دست

مجاهد شهيد سيد علي سيد احمدي
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شهرام عاليوندي (شاهد صحنه):
اينجا محل شهادت مجاهد قهرمان بهروز فتحاهللنژاد است ،برادر بهروز توسط دو
مزدور عراقي دستگير شده بود و از پشت به او دستبند زده بودند و او را از اين سمت
كشانكشان با دست بسته به آن سمت ميبردند .خود من در صحنه پشت پنجره
بودم و از الي پرده كنار پنجره به اين صحنه نگاه ميكردم و اين صحنه را بهخوبي
ديدم و شاهد اين صحنه بودم .در يك قدمي يا دو قدمي اين نقطه كه دو تا سرباز
برادر بهروز را ميآوردند و فرمانده مزدورها هم از اين سمت نزديك شد .فرمانده
مزدورها تفاوتش با بقيه اين بود كه اوالً ماسك بهصورتش نداشت و من چهرهاش را
بهخوبي ديدم مثل بقيه جليقه ضدگلوله نداشت ،فقط يك تيشرت خاكي ارتشي
تنش بود و دست راستش يك سالح كمري با صداخفهكن داشت و دست چپش هم
يك بيسيم بود كه مستمر يا خودش تماس ميگرفت يا از طرف مقابل با او تماس
ميگرفتند .فرمانده مزدورها اص ً
ال بدون هيچ احساس و بدون اينكه فكر بكند زماني
كه فقط از كنار برادر بهروز در اين نقطه رد ميشد ،دستش را آورد باال و با همان
كلت صداخفهكن يك گلوله توي سر برادر بهروز شليك كرد.
همينطور كه مشاهده ميكنيد در محل شهادت بهروز فتحاهللنژاد جليقة
خونآلودش ،دستبندي را كه به او زده بودند ،پوكة گلولهيي كه به سرش شليك
شد و دندان مصنوعياش كه آنهم مورد اصابت گلوله قرار گرفته مشاهده ميشود.
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حسين شهيدزاده (شاهد صحنه):

در اين فاصله بچههايي كه زخمي شده بودند مثل علي اصغر مكانيك و… را هدايت
كرديم به داخل ساختمان ،خواهر زهره قائمي اينجا ايستاده بودند كه به ما گفتند
بياييد داخل .ما ميخواستيم صحنه آنجا را تعيين تكليف كنيم كه چي هست…

محسن اميني (شاهد صحنه):

من گفتم بچهها اينجا جانپناه بگيرند ولي بچهها را نميشد حريف بشوي،
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بچهها همه ميخواستند حمله كنند بدون سالح بروند سراغ اينها كه اجبارًا من
به اينها گفتم برگرديد برويم داخل ساختمان ،چون داخل ساختمان خواهر زهره
و خواهرگيتي دم اين در ايستاده بودند .هر كاري من ميكردم كسي حرف من
را گوش نميكرد .همه ميخواستند با دست خالي بهسمت مزدوراني كه داشتند
شليك ميكردند ،بروند .اينجا كه رسيده بودند كام ً
ال مشخص بود كه سالح
بهدستفنگ آمادة هدفگيري ،تكتك شليك ميكردند .سالحها مشخص بود كه
صداخفهكن دارد ،رگبار نميزدند .تكيتكي همه با هم سه نفره ،چهارتايي ،تيمي
بودند ،جلو ميآمدند و شروع ميكردند به زدن به هر جا و تمامي اين ديوارها را
كه نگاه كنيد ،سوراخسوراخ است مال همينهاست ،اثر شليك اينهاست.
بهروز طاهرزاده:
برگشتيم ديديم مجموعة اينها دارند عقبنشيني ميكنند ،انگار عجله هم
داشتند كه سريع بروند ،بهسرعت جمعوجورش ميكردند .در همين حين ،يكي
از ماشينهاي خودمان ،كيابار سفيد باري كه مال شهيد زكريا بود را برداشتند
بهسرعت از اين خيابان عبور دادند .توي كيا بار سه نفر از اين مزدوران مسلح سرپا
ايستاده بودن .چند نفر هم كف كيابار خوابانده بودند .چند نفري كه خوابانده
بودند ،گروگانهاي اسير ما بودند .اينها را با خودشون بهسرعت بردند .بقيه نفرات
چون پياده آمده بودند همه پياده برگشتند به سمت .49تقريبًا يكربع از اين
ماجرا گذشت كه شروع كردند به انفجار منابع سوخت و اتاق كارها و خودروها و
اموال و اماكني كه در منطقة 49داريم .بعد از اينكه اينها عقبنشيني كردند ،با
اجساد شهدايمان در اين مقر مواجه شديم.
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توجه :فيلمهايي كه در اين گزارش ديديد ،بخش كمي از
مجموعه فيلمهايي است كه در دست مجاهدين باقيمانده است.
دهها ساعت فيلم با موبايل و دوربين از هجوم نيروهاي مالكي
و عوامل رژيم در اشرف گرفته شده است كه دژخيمان آن را از
دست شهيدان و گروگانها بيرون كشيده و به سركردگان خود
دادهاند.

از سخنراني مريم رجوي
در اجالس بين المللي در مقر اروپايي ملل متحد
ژنو ـ سپتامبر28( 2013شهريور)1392

ساعتها فيلم با موبايل و دوربينها از هجوم نيروهاي مالكي و
عوامل رژيم ايران به اشرف وجود دارد .من شخصًا تلفني با شهود
صحبت كردم و يكي از خواستهاي ما از دولت عراق اينست كه
هر چه سريعتر موبايل و دوربين و فيلمهايي را كه از دست شهدا
و مجروحان در اشرف ،ربوده شده ،آزاد كنند و به ما برگردانند.
براي اينكه آنها باالترين اسناد جنايت عليه بشريت در اول
سپتامبر در اشرف هستند .اين يك جنايت عليه بشريت است و
آمران و عامالن آن بايد در مقابل عدالت قرار گيرند.
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هشدار:
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اين گزارش مستند
مالحظهخواهيد
كرد ،تصاويري
دلخراشخواهند
بود.
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جنايت بزرگ عليه بشريت
گزارش مستند از  52اعدام در اشرف
 10شهريور1392
دكتر جواد احمدي پزشك ارشد در اشرف
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دكتر جواد احمدي ـ اشرف 10شهريور1392

نمايندة سازمان ملل ـ اشرف 10شهريور1392
106

گزارش مستند پزشكي

107

فصل 5

گزارش مستند حمله به اشرف

دكتر جواد احمدي:
«روز اول سپتامبر (10شهريور) از ساعتهاي اولية بامداد ،از ساعت 5و 15دقيقة
صبح نيروهاي جنايتكار عراقي ،از نقاط مختلف وارد اشرف شدند و هرچه را سر
راه خودشان ديدند بهگلوله بستند .مجروحان ما را تمامكش كردند ،مجروحاني
كه وارد اين اورژانس پزشكي شدند با پرستار ما كه در حال رسيدگي و پانسمان
آنها بود ،همه را بهرگبار بستند و آنها را بهشهادت رساندند .دستهاي بسياري
از خواهران و برادران ما را از پشت با دستبند فلزي و دستبند پالستيكي با دو
دستبند ،بستند ،آنها را با صورت روي زمين خواباندند و با شليك از پس سر،
آنها را بهشهادت رساندند .اين صحنة اورژانس ماست! در كجاي دنيا مجروح را
تمامكش ميكنند؟ االن من براي شما از تكتك اين مجاهدين و جراحتهايي كه
داشتند ،گزارش ميدهم.
خواهر مجاهد زهره قائمي در اثر اصابت چند گلوله به سر و صورت در اتاق كار
بهشهادت رسيد.
خواهر مجاهد گيتي گيوهچيان در اثر شليك گلوله بهسر و با تير خالص بهشهادت
رسيد.
خواهر مجاهد ژيال طلوع براي حفاظت از خواهر زهره قائمي ،تالش كرد كه او در
معرض اصابت گلوله قرار نگيرد و از او حفاظت ميكرد كه خودش با تير خالص
بهشهادت رسيد.
خواهر مجاهد فاطمه كامياب و خواهر مجاهد ميترا باقرزاده ،اينها را از نزديك با
تير خالص بهشهادت رساندند.
جنایتکاران خواهر مجاهد مريم حسيني را كه ابتدا بر اثر شليك گلوله مجروح
شده بود ،در محوطة بيرون از اتاق دستبند زدند و با تير خالص از نزديك او را
اعدام كردند و بهشهادت رساندند.
برادر مجاهد مهدي فتحاهللنژاد ،را دستگير كردند ،با شليك گلوله بهسر او را
بهشهادت رساندند.
احمد بوستاني ،ابراهيم اسدي ،رحمان مناني ،سعيد اخوان و حسين رسولي با تير
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خالص ،با شليك گلوله بهسر از نزديك بهشهادت رسيدند.
عبدالحليم (عظيم) نارويي ،علي محمودي ،علياصغر مكانيك ،اينها ابتدا بر اثر
شليك گلوله مجروح شده بودند ،اما اين جنايتكاران آنها را تعقيب كردند و در
نقاط ديگري با شليك گلوله بهسر از نزديك اعدام كردند و بهشهادت رساندند.
ناصر حبشي و حسن جباري را با شليك بهسر و گردن بهشهادت رساندند.
سعيد نورسي ،پرسنل درماني اشرف ،در اورژانس پزشكي درحاليكه داشت به
مجروحان رسيدگي ميكرد ،بر اثر شليك اين جنايتكاران بهشهادت رسيد.
مزدوران همچنين 6مجروح ديگر را كه اينها هم براي مداوا و پانسمان ،به اورژانس
منتقل شده بودند ،با شليك گلوله در محل اورژانس پزشكي روي تخت بستري يا
با خواباندن با صورت روي زمين ،با تير خالص بهشهادت رساندند .اين 6مجاهد
شهيد عبارتند از :شهرام ياسري ،سيروس فتحي ،علي فيضي ،سيدعلي سيداحمدي
و كورش سعيدي و غالمعباس گرمابي
شاهرخ اوحدي ،مجاهدي كه بر اثر شليك گلوله ابتدا مجروح شده بود ،اما مزدوران
او را تعقيب كردند و در يك نقطه ديگر بر اثر شليك گلوله و تير خالص بهشهادت
رسيد.
نبي سيف به اتاق ژنراتور رفته بود .مزدوران او را تعقيب كردند و در آنجا با تير
خالص او را بهشهادت رساندند.
صحنههاي ديگر تير خالص و اعدام مربوط ميشود به امير نظري و اميرحسين
افضلنيا .آنها را دستبند زدند ،روي زمين كشيدند و در كنار يكديگر اعدام كردند.
اميرحسين را قبل از اينكه تير خالص بزنند ،با كشيدن از ناحية گردن ،خفه
كردند.
ياسر حاجيان و عليرضا پورمحمد با شليك گلوله بهسر و صورت و با تير خالص
بهشهادت رسيدند.
مجاهد شهيد حسين مدني درحاليكه مجروح بود ،چند گلوله بهسر ،صورت و
گردن شليك كردند و او را بهشهادت رساندند.
قباد سعيدپور را دستبند زدند و او را با تير خالص بهشهادت رساندند.
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ابوالقاسم رضواني ،محمدرضا (احمد) وشاق ،محمد جعفرزاده و شجاعالدين متولي،
اينها ابتدا مجروح شده بودند .اما اين شقاوتپيشگان آنها را تعقيب و دنبال كردند
و در نقاط ديگر با زدن تير خالص اعدام كردند و بهشهادت رساندند.
حميد باطبي ،فريبرز شيخاالسالم ،علياصغر قديري ،مجيد شيوياري ،عليرضا
خوشنويس ،اردشير شريفيان و هادي نخجيري بر اثر اصابت گلوله بهسر و صورت
و تير خالص بهشهادت رسيدند.
ناصر سرابي .حميد صابري ،آنها را در محوطه با شليك و تير خالص بهشهادت
رساندند.
ناصر كرمانيان را (ابتدا دستبند زدند) و بعد با شليك گلوله از پشتسر بهشهادت
رساندند.
سيدعلياصغر عمادي و محمودرضا صفوي را در كنار در ورودي با شليك گلوله از
نزديك و با تير خالص بهشهادت رساندند.
در يك صحنة ديگر حسن غالمپور و محمد جعفرزاده را با شليك گلوله بهسر و
صورت بهشهادت رساندند.
محمد گرجي را ابتدا دستبند زدند و بعد با تير خالص بهشهادت رساندند .حسين
سلطاني را در سنگر پيدا كرديم .درحاليكه با گلوله او را شهيد كرده بودند.
بيژن ميرزايي ،در كيوسك نگهباني بود كه با شليك بهسرش او را بهشهادت
رساندند.
اينها مجاهديني هستند كه سوگند خورده بودند و ما متعهد هستيم كه خون آنها
را احيا كنيم.
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مجاهد شهيد زهره قائمي

مجاهد شهيد گيتي گيوهچيان

مجاهد شهيد فاطمه كاميابشريفي         

نحوة شهادت :اصابت چند گلوله به سر و صورت در اتاق كار

نحوة شهادت :شليك گلوله به سر و تيرخالص

نحوة شهادت :اصابت تيرخالص از نزديك

مجاهد شهيد ژيال طلوع

مجاهد شهيد ميترا باقرزاده

مجاهد شهيد مريم حسيني

نحوة شهادت :بر اثر اصابت گلوله هنگام حفاظت فيزيكي
مجاهد شهيد زهره قائمي و سپس تيرخالص

نحوة شهادت :اصابت تيرخالص از نزديك

نحوة شهادت :وي ابتدا بر اثر شليك گلوله مجروح شده بود،
سپس او را در محوطة بيرون اتاق دستبند زده با تير خالص بهشهادت رساندند

مجاهد شهيد مهدي فتحاهللنژاد

مجاهد شهيد احمد بوستاني                                   

مجاهد شهيد ابراهيم اسدي

نحوة شهادت :دستگيري و سپس شليك گلوله به سر

نحوة شهادت :دستبند به دست از پشت ،تيرخالص به سر و اعدام

نحوة شهادت :زجركش از طريق اصابت گلوله به پا ،دستبندزدن از پشت
تيرخالص به سر و اعدام

مجاهد شهيد رحمان مناني                                           نحوة شهادت :دستبند زدن از پشت ،اعدام و تير خالص به سر

مجاهد شهيد سعيد اخوان

مجاهد شهيد حسين رسولي  

  نحوة شهادت :دستبندزدن از پشت ،اعدام و تير خالص به سر

نحوة شهادت :تير خالص و شليك گلوله به سر از نزديك

مجاهد شهيد عبدالحليم نارويي     

  مجاهد شهيد علي محمودي

مجاهد شهيد علياصغر مكانيك

    نحوة شهادت :اعدام و تير خالص به سر

نحوة شهادت:
تمامكش كردن از طريق زدن گلوله به قفسة سينه و تير خالص به سر

نحوة شهادت :اعدام و تير خالص به سر

مجاهد شهيد ناصر حبشي

نحوة شهادت :شليك به سر و گردن

مجاهد شهيد حسن جباري

نحوة شهادت :شليك به سر و گردن

مجاهد شهيد سعيد نورسي

نحوة شهادت:
در حال رسيدگي به مجروحين تهاجم ،در اثر شليك مستقيم

مجاهد شهيد علي فيضشبگاهي

نحوة شهادت :اعدام و تير خالص به سر در اورژانس پزشكي
پس از آنكه شهرام ياسري مجروح را به آنجا رسانده بود

مجاهد شهيد شهرام ياسري  

نحوة شهادت :مجروحشدن در اثر اصابت گلوله بهدست
چپ ،زجركششدن و تير خالص به سر در اورژانس پزشكي

مجاهد شهيد سيروس فتحي

نحوة شهادت :اعدام و تير خالص به سر حين كمك به پزشكيار
اورژانس براي پانسمان مجروحين

مجاهد شهيد غالمعباس گرمابي

نحوة شهادت :مجروحشدن در اثر اصابت گلوله به پا در صحنه،
سپس اعدام و تيرخالص به سر بر روي تخت اورژانس پزشكي

مجاهد شهيد سيدعلي سيداحمدي

نحوة شهادت :مجروحشدن در صحنه بر اثر اصابت گلوله ،سپس
انتقال به اورژانس پزشكي و زجركش شدن و اعدام با تير خالص
به سر

مجاهد شهيد كورش سعيدي

نحوة شهادت :مجروحشدن در اثر اصابت گلوله در صحنه و اعدام
و تير خالص به سر در اورژانس پزشكي

مجاهد شهيد ياسر حاجيان

مجاهد شهيد عليرضا پورمحمد

مجاهد شهيد شاهرخ اوحدي

مجاهد شهيد نبي سيف

اين دو مجاهد بر اثر شليك گلوله به سر و صورت و تيرخالص بهشهادت رسيدند

نحوة شهادت :پس از اصابت گلوله به سر ،مزدوران وي را تعقيب كردند و
در نقطة ديگري بر اثر شليك گلوله و تير خالص بهشهادت رسيد

نحوة شهادت :تعقيب وي تا اتاق ژنراتور و زدن تيرخالص

مجاهد امير نظري

مجاهد شهيد اميرحسين افضلنيا
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نحــوة شــهادت :مهاجمــان ايــن دو شــهيد را دســتبند زده و روي زميــن كشــيدند و در كنــار يكديگــر اعــدام كردنــد .پيــش از زدن
تيرخــاص بــه اميرحســين ،وي را بــا كشــيدن از مهــرة گــردن خفــه كــرده بودنــد

مجاهد شهيد حسين مدني

مجاهد شهيد ابوالقاسم رضوان  

   مجاهد شهيد قباد سعيدپور

نحوة شهادت :درحاليكه مجروح بود ،چند گلوله به سر و صورت و
گردنش شليك كردند

نحوة شهادت :اصابت گلوله به سر

نحوة شهادت :دستبند به دستها و تيرخالص

مجاهد شهيد محمدرضا وشاق (احمد)

مجاهد شهيد محمد جعفرزاده

مجاهد شجاعالدين متولي

نحوة شهادت :مجروحشدن در اثر اصابت گلوله ،زجركششدن و
تير خالص به سر

نحوة شهادت :مجروحشدن در اثر اصابت گلوله در محوطه،
تمامكش كردن با اعدام و تير خالص به سر

نحوة شهادت :ابتدا مجروح شده بود كه توسط مهاجمان تعقيب
شده و در نقطة ديگري با تيرخالص اعدام شد

مجاهد شهيد حميد باطبي

مجاهد شهيد فريبرز شيخاالسالم

نحوة شهادت :درحال دادن گزارش حمله به سازمانهاي
بينالمللي ،با موبايلي در دست اعدام شد

نحوة شهادت :اعدام در محوطه و تير خالص به سر

مجاهد شهيد علياصغر قديري

مجاهد شهيد عليرضا خوشنويس

مجاهد شهيد مجيد فردي شيوياري

نحوة شهادت :دستبند از پشت ،اعدام و تير خالص به سر

نحوة شهادت :اعدام و تير خالص به سر

نحوة شهادت :اعدام و تير خالص به سر
در يك اتاق مقر فرماندهي

مجاهد شهيد اردشير شريفيان

نحوة شهادت :تمامكشكردن با اعدام و تير خالص به سر

مجاهد شهيد هادي نخجيري

نحوة شهادت :اصابت گلوله به سر و صورت و تيرخالص

مجاهد شهيد ناصر سرابي

نحوة شهادت :مجروحشدن در اثر اصابت گلوله ،زجركش
و سپس تير خالص به سر در محوطه

مجاهد شهيد ناصر كرمانيان

نحوة شهادت :دستبندزدن از پشت ،اعدام و تير خالص به سر

مجاهد شهيد حميد صابري

نحوة شهادت :در اثر شليك در محوطه و سپس زدن تير خالص

مجاهد شهيد سيدعلياصغر عمادي

نحوة شهادت :در كنار در ورودي ،با شليك گلوله از نزديك و تير خالص

مجاهد شهيد محمد گرجي

نحوة شهادت :ابتدا به وي دستبند زدند
و سپس با تير خالص بهشهادت رسيد

مجاهد شهيد محمودرضا صفوي

نحوة شهادت :شليك گلوله به سر و صورت

مجاهد شهيد حسن غالمپور

نحوة شهادت :اعدام و تير خالص به سر
در محوطة مقابل مقر فرماندهي

مجاهد شهيد بيژن ميرزايي

نحوة شهادت :وي را در كيوسك نگهباني ابتدا با شليك گلوله
مجروح كرده و سپس با تيرخالص بهسر بهشهادت رساندند

مجاهد شهيد حسين سلطاني

نحوة شهادت :پيكر وي درحاليكه با گلوله بهشهادت رسيده بود
در سنگر پيدا شد
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تحويل ندادن پيكرهاي شهيدان براي تدفين
رفتار ضدانساني و ضد اسالمي مقامات عراقي
موضوع بسيار قابل توجه كه وجدان هر انساني را برميانگيزد اين است كه هنوز
بهرغم تمام مراجعات يوميه و اقدامات وكال و خانوادهها و درخواستهاي روزانه از
مقامات عراقي و سازمان ملل و طرف آمريكايي ،هنوز پيكرهاي شهيدان تحويل داده
نشده است .اين در حالي است كه طبق سند پزشكي قانوني بهتاريخ 8سپتامبر2013
(يعني يك هفته پس از 10شهريور) پزشكي قانوني از نمايندة قضايية عراق در منطقة
اعظميه درخواست ميكند كه بهخاطر پربودن سردخانه ،پزشكي قانوني دستور دفن
اجساد را صادر كند .اما نخستوزيري عراق كماكان اجازه نميدهد.
جالب اينكه در انتهاي همين سند خطاب به شهرداري بغداد خاطرنشان شده است
كه طبق قانون ،خاكسپاري اجساد بايد با كسب موافقت قاضي تحقيق صورت گيرد
و غسل آن طبق شريعت اسالمي واجب است .عالوه بر اين دايرة عمليات پزشكي
قانوني اعالم آمادگي ميكند كه موعد حركت خودروهاي حامل پيكر شهيدان را
جهت انتقال اجساد بهمنظور خاكسپاري پس از موافقت شهرداري به اطالع خواهد
رساند.
در گزارش نهايي مربوط به شهيدان ،پزشكي قانوني نيز تصريح كرده است كه
شماري از مقتولين دستبند ب ه دستشان بوده و گلوله هم به سر آنها شليك شده
است كه اين گزارش نتايج تحقيقات مسخرة سرلشكر جميل شمري هماهنگكنندة
جنايت بزرگ عليه بشريت در اشرف را باطل ميكند.
جميل شمري ،رئيس پليس ديالي همان سردژخيمي است كه مالكي او را بهعنوان
مسئول تحقيقات حملة 10شهريور به اشرف منصوب كرده و در گزارش بهاصطالح
تحقيقات خود ادعا كرده است كميتة تحقيق ،در مقتولين دستبندي مشاهده نكرده
و اگر هم دستبندي بوده ،ساكنان اشرف باز كرده و بردهاند!!
بهراستي كه اين شهيدان از روز 10شهريور تاكنون هنوز با پيكرهايشان دارند
ميجنگند…
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تحويلدهي پيكر شهيدان به هيأت سازمان ملل
گزارش مستند پزشكي
در عراق (يونامي)
اشرف  12شهريور 1392

امضاي اسناد تحويلگيري پيكر شهيدان
توسط نمايندة هيأت سازمان ملل در عراق (يونامي)
اشرف  12شهريور 1392
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سند امضاشدة تحويل پيكر شهيدان پزشكي قانوني عراق

گزارشهاي پزشكي قانوني در مورد پيكرهاي شهيدان

تصاوير شهيدان با دستبند

جنايت عليه بشريت

گزارش ارتش آزاديبخش ملي ايران

فصل ششم
بازديد
جانشين نماينده
ويژه دبيركل
نمايندگان
و هيأت ملل متحد
از اشرف
 10و  11شهريور 1392
(اول و دوم سپتامبر)2013

شنبهشب 9شهريور 1392از نيمهشب بهبعد كه تحركات نيروهاي عراقي عليه
مجاهدان اشرف براي انجام جنايت آشكار شد ،نمايندگان مجاهدين در اشرف
بهطور مستمر در حال تماس با دفتر و نمايندگان سازمان ملل در بغداد بودند.
همچنين وكال و نمايندگان ساكنان اشرف در اروپا و آمريكا ،لحظهبهلحظه
خبرهايي را كه از اشرف ميرسيد به اطالع سازمان ملل و سفارت آمريكا و وزارت
خارجه ميرساندند.
حكومت عراق و فالح فياض مثل هميشه منكر وقوع هر حادثهيي در اشرف بودند
و با وقتكشي بر آن بودند كه جنايت بزرگ به انجام برسد.
سرانجام پس از همة مراجعات و درخواستها و فشارها ،سازمان ملل ظهر روز
يكشنبه نمايندة خود در استان ديالي را به اشرف فرستاد و او كه در ساعت12
و 30دقيقه وارد اشرف شده بود ،با يكساعتونيم تأخير بر اثر ممانعتهايي كه
مأموران عراقي ايجاد كردند ،ساعت 2بعدازظهر نزد مجاهدين آمد و بهمدت
2ساعت آنچه را گذشته بود ،از نزديك ديد و از پيكر شهيدان و همچنين آثار
تخريب و انفجار عكس و فيلم گرفت.
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نمايندة سازمان ملل در ديالي ـ اشرف  10شهريور 1392

نمايندة سازمان ملل در اورژانس پزشكي اشرف
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نمايندة سازمان ملل بههنگام فيلمبرداري از پيكرهاي
دستبستة شهيدان پس از اعدام ـ اشرف ـ 10شهريور93
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بازديد نمايندة سازمان ملل از آثار تخريب و انفجار (اشرف 10شهريور)92

سيم كشي كنار ديوارها براي خرجگذاري مواد منفجره

خرجهاي انفجاري همراه با سيمكشيها

خرجهاي انفجاري

كارگذاري خرجهاي انفجاري
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روز بعد دوشنبه 11شهريور
(2سپتامبر) فرانچسكو موتا
رئيس حقوقبشر يونامي به
اشرف آمد و پيكرهاي شهيدان
را از نزديك ديد و از آثار جنايت
عكس و فيلم گرفت.

ديدار و فيلمبرداري رئيس حقوقبشر يونامي از پيكرهاي شهيدان و آثار جنايت (اشرف ـ 11شهريور)92
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همزمان ،در ساعت 1بعدازظهر دوشنبه 11شهريور جورجي باستين ،جانشين نمايندة دبيركل،
همراه با هيأت ملل متحد به اشرف آمدند و همهچيز را از نزديك ديدند و عكس و فيلم گرفتند.

ديدار و فيلمبرداري جورجي باستين جانشين نمايندة ويژه دبيركل
و هيأت ملل متحد از اشرف و پيكرهاي شهيدان 11شهريور92
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در خاتمة اين بازديدهاي
رسمي ،در مورد انتقال
پيكر 52شهيد ،دو سند
مورد توافق به امضا رسيد.
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ليست ضميمه شامل 52نفري است
كه در روز اول سپتامبر 2013در
اشرف در حملة نيروهاي عراقي
همگي از فاصلة نزديك و اغلب با
دستهاي بسته از گردن به باال به آنها
شليك شده و كشته شدهاند سپس
بهسر و صورت آنها شليك شده است.
امضا :دكتر جواد علوي
جورجي باستين

جانشين نمايندة ويژة دبيركل

در دستنويس خود نوشته است:

«در يك نگاه همهجانبه در
سردخانة اشرف ،اگر اين نيروهاي
عراقي بودند ،ما تحقيقات را
انتظار ميكشيم جورجي باستين
دوم سپتامبر .»2013

در اين ليست كه از تمامي
شهيدان آن عكس و فيلم گرفته
شده است ،نحوة شهادت و محل
اصابت گلولهها و همچنين شمارة
كارت هويت و كارت اشخاص
حفاظتشده كه نيروهاي
آمريكايي صادر كرده بودند ،ثبت
شده است.
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در سند دوم به امضاي فرانچسكو موتا ،رئيس دفتر حقوقبشر يونامي در عراق آمده است:
براساس توافق بين نمايندگان ساكنان اشرف و هيأت مساعدت ملل متحد در عراق ،در
2سپتامبر52 ،2013جسد شهيدان كه توسط شليك گلوله در قتلعام اول سپتامبر2013
كشته شدهاند ،در حضور آقاي فرانچسكو موتا رئيس دفتر حقوقبشر يونامي تحويل داده
شد تا در بيمارستان بعقوبه تا زماني كه يك ناظر بيطرف بينالمللي براي كالبدشكافي
شود،
حاضر
نگهداري شوند.
2سپتامبر 2013
امضا :موتا رئيس
دفتر حقوقبشر
يونامي نمايندة
دفتر حقوقبشر در
عراق
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موضعگيري بانكيمون دبيركل ملل متحد
اول سپتامبر 2013
نيويورك ـ سايت سازمان ملل متحد
بانكيمون ،دبيركل سازمان ملل ،امروز حمله عليه يك كمپ ايرانيان
تبعيدي در نزديكي پايتخت عراق را محكوم كرد و مصرانه از دولت عراق
خواهان انجام يك تحقيقات در مورد اينكه چه اقداماتي صورت گرفته
است ،گرديد.
سخنگوي دبيركل در يك بيانيه گفت :دبيركل واقعة تراژيك امروز در كمپ
اشرف را كه منجر به 47كشته گرديد ،محكوم ميكند .وي اضافه كرد:
تأسف خودش را بيان و تسليتهاي عميق خود را به خانوادة اين قربانيان
اظهار ميدارد.
در راستاي يك توافق امضاشده بين سازمان ملل و دولت عراق ،بيش از
3000نفر از ساكنان اشرف به يك تأسيسات ترانزيت كه به نام كمپ ليبرتي
شناخته ميشود ،منتقل شدهاند .اين در حاليست كه كميسارياي عالي
پناهندگان ،پروسة تشخيص استاتوي پناهندگي آنها را براي بازاسكان در
خارج از عراق انجام ميدهد.
بازاسكان ،اولويتي براي يوناميست و بانكيمون تأكيد كرده است كه كار
آنها از حمايت كامل و اعتماد مطلق او برخوردار است.
در بيانية امروز ،بانكيمون مصرانه از دولت عراق خواست تا امنيت را مجددًا
در اين كمپ برقرار نمايد و تأكيد كرد كه مسئوليت تأمين سالمتي و امنيت
ساكنان بهعهدة دولت عراق است.
او همچنين از دولت عراق ،خواهان تحقيق سريع در مورد اين واقعه و
علنيكردن نتايج آن گرديد.
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هيأت مساعدت ملل متحد در عراق
پس از بازديد از اشرف
بيـانية مطبوعاتي يونامي

هيأت يونامي بهدنبال گزارشهاي
قتلعام ،براي برآورد وضعيت ،از كمپ
اشرف بازديد ميكند.
بغداد 3سپتامبر 2013ـ 24ساعت بعد
از وقايع تراژيكي كه در كمپ اشرف
اتفاق افتاد ،يك هيأت يونامي بهرياست
جانشين نمايندة ويژة دبيركل ،آقاي
جورجي باستين ،شامل رؤساي
بخشهاي حقوقبشر و پزشكي يونامي،
روز گذشته از كمپ اشرف بازديد
كردند و در آنجا بهطور جداگانه با
ساكنان باقيمانده در كمپ و رئيس
پليس ديالي مالقات كردند.
هيأت ملل متحد در داخل كمپ،
52جسد را در يك محل موقت
مشاهده كرد .تمامي درگذشتگان
داراي زخمهاي ناشي از شليك ،اكثرًا
در سر و بخش بااليي بدن بودند،
تعدادي از آنان دستهايشان بسته بود.
هيأت همچنين تعدادي از اماكن
تخريبشده را مشاهده كرد .شامل يك
محل سوخته و مقاديري مواد منفجره

نيز نشان داده شد .هيأت توسط ساكنان
كمپ مطلع شد كه كماكان 7نفر مفقود
هستند.
بعد از وساطت يونامي بين مقامات
عراقي و ساكنان كمپ ،ساكنان موافقت
كردند اجازه بدهند آمبوالنسهاي عراقي
اجساد را بهبعقوبه منتقل كنند.
رئيس دفتر حقوقبشر و ساير اعضاي
هيأت ،براي رصدكردن بيشتر در كمپ
اشرف باقي ماندند.
با تأكيد بر بيانية قبلي ،هيأت سازمان
ملل خشم شديد خود را از كشتار
بيرحمانة ساكنان كمپ ابراز كرد.
آقاي باستين به بيانية صادره توسط
دولت عراق مبني بر اينكه تحقيقات
خود را در رابطه با وقايع تراژيك آغاز
كرده است و اينكه مسئوليت خود
را در رابطه با ايمني ساكنان كمپ
بهرسميت شناخته است ،توجه داد.
او گفت« :من به دولت عراق فراخوان
ميدهم كه تضمين كند يك تحقيق
جامع ،بيطرفانه و شفاف راجع به
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اين جنايت سبعانه ،بدون
تأخير صورت بگيرد و نتيجة
تحقيقات بهصورت عمومي
اعالم شود».
با تأكيد بر بحرانيبودن
شرايط ،از آنجا كه كمپ
اشرف سطح كافي امنيت
را براي ساكنان تأمين
نميكند ،آقاي باستين
تأكيد كرد :تا زماني كه
ساكنان كمپ به مكاني امن
منتقل شوند ،تمامي تدابير
براي حفاظت جاني آنها
بايستي تأمين شود.
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بيانية كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد
در مورد حمله به كمپ اشرف در عراق
اول سپتامبر 2013

كميسارياي عالي پناهندگي ملل متحد صبح امروز (اول سپتامبر) گزارشهايي در
مورد يك حمله به كمپ اشرف دريافت كرده است.
درحاليكه ما همچنان بهدنبال جزئيات واقعهيي كه رخ داده است ،هستيم ،ولي
بهنظر ميرسد كه از نيروي مهلك استفاده شده است و تعدادي كشته يا مجروح
شدهاند.
كميسارياي عالي پناهندگي بهشدت اين حمله را محكوم ميكند .استفاده از
خشونت عليه افراد بدون سالح در هر شرايطي غيرقابل قبول است.
ما از مقامات عراقي ميخواهيم امنيت ساكنان را بالدرنگ تضمين كنند .مهم
است كه خشونت متوقف شود و امداد پزشكي سريعًا به مجروحان برسد.
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اطالعيه سفارت آمريكا در بغداد
سفارت اياالت متحدة آمريكا قويًا وقايع دهشتناكي را كه امروز در كمپ اشرف
روي داد و براساس گزارشهاي مختلف باعث كشته و مجروحشدن تعداد بسياري از
ساكنان كمپ شده است ،محكوم ميكند .ما مراتب تسليت خود را به خانوادههاي
قربانيان و كساني كه در اثر خشونتهاي امروز مجروح شدند ،ابراز ميكنيم.
ما عميقًا نسبت به اين گزارشها نگران هستيم و در تماس دائم با هيأت مساعدت
سازمان ملل در عراق (يونامي) و همچنين مقامات دولت عراق هستيم .ما از
تالشهاي يونامي براي ارائة ارزيابي خود از اوضاع حمايت ميكنيم و از دولت عراق
ميخواهيم كه از آن تالشها بهطور كامل حمايت كند.
عالوه بر اين ما از مقامات عراقي ميخواهيم بهسرعت عمل كنند تا امداد پزشكي
فوري براي مجروحين تضمين شود و امنيت كمپ در برابر خشونت بيشتر و
آسيب به ساكنان تأمين شود.
ما بر فراخوان يونامي براي يك تحقيقات كامل و مستقل در مورد اين واقعة
دهشتناك و تراژيك تأكيد ميكنيم .كساني كه مسئول شناخته شوند ،بايد مورد
مؤاخذه كامل قرار بگيرند.
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سخنگوي وزارت خارجه در واشينگتن:

اياالت متحده حمله به كمپ اشرف
در عراق را محكوم ميكند
بيانية مطبوعاتي ـ اول سپتامبر 2013
اياالت متحده تحوالت بسيار دهشتناكي را كه امروز در كمپ اشرف اتفاق افتاد و
طبق گزارشهاي مختلف به درگذشت و مجروحشدن چندين تن از ساكنان كمپ
انجاميده است ،قويًا محكوم ميكند .ما بهخويشاوندان قربانيان و كساني كه در
خشونتهاي امروز زخمي شدهاند ،تسليت ميگوييم.
ما در مورد اين گزارشها عميقًا نگران هستيم و در تماس مستمر با يونامي در
عراق و همچنين مقامات دولت عراق هستيم .ما از تالشهاي يونامي براي انجام
وظايفش از وضعيت حمايت ميكنيم و از دولت عراق ميخواهيم تا بهطور كامل
اين تالشها را حمايت كند.
ما همچنين از مقامات دولت عراق ميخواهيم بهطور اورژانس عمل كنند تا از
رسيدن كمكهاي پزشكي به مجروحان فورًا اطمينان حاصل نمايند و كمپ را
عليه هرگونه خشونتهاي بيشتر يا صدمه به ساكنان حفاظت كنند.
ما روي مسئوليت دولت عراق و تمامي طرفهاي درگير براي اطمينان از حفاظت
و امنيت ساكنان در هر دو كمپ اشرف و ليبرتي تأكيد ميكنيم و روي خواست
يونامي براي يك تحقيقات كامل و مستقل در رابطه با اين اتفاق تراژيك و
دهشتناك تأكيد ميكنيم .كساني كه مسئول شناخته ميشوند بايد بهطور كامل
حسابرسي شوند.
سخنگوي وزارت خارجه در واشينگتن
اول سپتامبر2013
PRN: 2063/2013
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دروغپردازيهاي ابلهانة حكومت عراق
خبرگزاري فرانسه ـ 10شهريور :1392
مقامات عراقي تأكيد ميكنند كه هيچ سرباز عراقي وارد اشرف نشده است و
گفتند انفجارها ناشي از اصابت گلولههاي خمپاره به يك بشكه نفت يا گاز بوده
است.
مقامات عراقي گفتند گلولههاي خمپاره به اين كمپ اصابت كردند و ساكنان
اشرف هم متقاب ً
ال به يك تيپ ارتش كه در دسترس بود حمله كردند و 3سرباز را
كشته و 4نفر ديگر را مجروح ساختند.
آنها گفتند هيچ سربازي وارد اشرف نشده و انفجارها در اين كمپ احتمال دارد
ناشي از انفجار منابع نفت و گاز بوده باشد.
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محكوميتهاي جهاني
جنايت بزرگ عليه بشريت در اشرف
در روزهاي بعد ،دولتهاي كانادا ،فرانسه ،آلمان ،انگلستان ،ايتاليا ،اسپانيا ،هلند،
بلژيك ،ايرلند ،استراليا ،اروگوئه و همچنين اتحادية اروپا ،پارلمان اروپا ،شوراي
اروپا ،ناوي پيالي ،كميسر عالي حقوقبشر ملل متحد ،عفو بينالملل ،فدراسيون
بينالمللي حقوقبشر ،اتحادية جهاني علماي مسلمين ،اتحادية وكالي انگلستان،
سازمان جهاني عليه شكنجه ،فرانس ليبرته ،سازمان دوستي با خلقهاي جهان،
حقوقبشر نوين فرانسه ،اسقف اعظم كانتربري و كليساي انگلستان و نمايندگان
مجالس قانونگذاري در 5قارة جهان همراه با نمايندگان مردم و عشاير عراق و
ارتش آزاد سوريه و هزاران شهردار در سراسر اروپا جنايت بزرگ در اشرف را
محكوم كردند و با تأكيد بر مسئوليت عراق خواهان تحقيقات مستقل و شفاف
در اينباره شدند.
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جنايت عليه بشريت

گزارش ارتش آزاديبخش ملي ايران

فصل هفتم

آمادهسازيهاي
حمله به اشرف

از آنجا كه مجاهدين با صرفنظركردن از حقوق پناهندگي خود در عراق و
حق اقامت 27ساله در اشرف و پذيرش انتقال به ليبرتي و خروج از عراق ،همة
بهانههاي حكومت عراق و اربابانش در تهران را گرفته بودند ،بهلحاظ سياسي
راه توجيه هرگونه حمله و هجوم بسته شده بود .از اينرو ،رژيم و حكومت عراق
كه به كمتر از تسليمشدن مجاهدين رضايت نميدهند ،راهي جز نقض توافق
چهارجانبه و قتلعام يا گروگانگرفتن مجاهدين مستقر در اشرف نيافتند .اما
اينبار ،اين جنايت بزرگ بايد با كتمان مسئوليت حكومت عراق صورت ميگرفت.
حكومتي كه طبق توافق چهارجانبه متعهد به حفاظت 100نفر در اشرف بدون
محدوديت زماني تا حلوفصل نهايي مسألة اموال و داراييها شده بود.
در اسفند 91مأموران استخبارات عراق همراه با مزدوران لباس شخصي رژيم،
همان بريدهمزدوراني كه بهعنوان راهنما مورد استفادة استخبارات عراق قرار
ميگرفتند ،به تجديد شناسايي از خط مقدم مواضع دفاعي مجاهدين در اشرف
مبادرت كردند .در اين زمان هنوز مأموران اطالعات رژيم در پوش «خانوادههاي
مجاهدين» در «د ِر شير» د ِر اصلي اشرف مستقر بودند.
تصاويري كه در اينجا ميبينيد مأموران عراقي و مزدوران لباس شخصي رژيم را
در روز 13اسفند نشان ميدهد كه با دوربين و جي.پي.اس ،شناسايي دشمن را
از مواضع مجاهدين در خط مقدم بهروز ميكنند.
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مالكي بر سر قبر خميني دجال

مالكي در مالقات با خامنهاي

مقامات عراقي در ديدار با خامنهاي

بريدهمزدوران در همكاري با مزدوران مالكي براي شناسايي در اشرف
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پاسخ به خليفة درهمشكستة ارتجاع
و سردژخيم اعزامي به بغداد
براي تعيينتكليف مجاهدين در مرحلة سرنگوني
مسعود رجوي ـ 12فروردين1392
سردژخيم اطالعات منفور آخوندي ،به امر وليفقيه ارتجاع «بهطور ويژه» به بغداد
آمده است تا بهگفتة خودش «بهزودي» ما را از عراق جمع و اخراج و «هرچه
سريعتر» تكليفمان را روشن كند! بهنظر ميرسد كوبلر «افاقه» نكرده و تاريخ
مصرف «تسهيلكننده» بهلحاظ سياسي بهسر رسيده است .مجاهدان اشرفي در
موشكباران ليبرتي ايستادند ،در نتيجه كوبلر از دور خارج شده و از اعتبار ساقط
گرديده است .از اينرو رژيم ناچار از پشت كوبلر و مالكي خارج شده و به جلو
صحنه آمده تا خودش كار را بهدست بگيرد و ما را تعيينتكليف كند.
گفته بوديم نبردي كه در اشرف و ليبرتي جريان دارد ،عين نبرد سرنگوني است.
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پيام به خامنهاي و رفسنجاني
مسعود رجوي ـ  18ارديبهشت 92
الس َل ُم َع َلي َم ِن ا َّت َب َع ا ْل ُهدَ ى
َو َّ

آقايان بهخوبي ميدانند كه رأي حقير ،مانند اكثريت قاطع و عظيم مردم ايران
همانا «سرنگوني» نظام جور و جهل و جنايت در تماميت آن است.
بين خلق و مقاومت خلق و مجاهد خلق از يكطرف و رژيم ضدانساني و ضدايراني
و ضداسالمي واليت ،هفت درياي خون موج ميزند و هيچ چشمانداز ديگري جز
امحاي تمامعيار روباه و كفتار در تاريخ سياسي اين ميهن متصور و در تقدير
نيست.
اين هم واضح است كه همكيشان و همخطان و متحدان عيني شما و استمالتگران
يكصدبار رژيم شما را بر مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران ترجيح ميدهند
و همين پيام را هم ،بهگونهيي كه ميخواهند ،در چارچوب اوهام خود عليه تنها
جايگزين دموكراتيك ،تعبير و تفسير ميكنند.
حق داريد كه بگوييد دوباره زير سر «گروهك» بلند شده و كوتاه بايد گردد! اين
را هم ميدانم كه «ابوالفضل زهرهوند» كارشناس امورات تروريستي شما از جانب
شورايعالي امنيت شما در راه عراق است كه تا دير نشده فكري به حال اشرف و
ليبرتي بكند .زمينهسازيها را قبل از او ،كوبلر و چماقداران و پاسداران سياسي
نظام انجام دادهاند.
زهرهوند ،سفير سابق رژيم در ايتاليا و سفير بعدي رژيم در افغانستان ،يك
سركردة عمليات تروريستي است كه آخوند حيدر مصلحي ،وزير اطالعات ماليان
را در سفر به عراق همراهي ميكرد .مصلحي در همين سفر اعالم كرد:
«پيگيري جدي اخراج مجاهدين از عراق از موضوعات ويژة سفر او به عراق است
و در واقع بايد تكليف آنها هرچه سريعتر روشن شود».
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تلويزيون شبکة( 2رژيم) :92/1/12
«وزير اطالعات كشورمان در ديدار با سرپرست وزارت امنيت بغداد ،ضمن گفتگو
و تبادلنظر در خصوص مسائل منطقهيي و موضوعات داخلي عراق گفت ،ايران
براي ارتقاي امنيت ملي كشور همسايه ،عراق تالش ميكند.
...
وزير اطالعات با تأكيد بر روابط امنيتي بين ايران و عراق گفت ،پيگيري جدي
اخراج گروهك تروريستي منافقين از عراق ،از جمله موضوعاتي است كه در اين
سفر بهطور ويژه به آن پرداخته خواهد شد».
مصلحي:
«بحث منافقين هست كه ما مصر هستيم هرچه زودتر اين مجموعه از داخل عراق
جمع بشود و با هماهنگي كه صورت گرفته،انشااهلل بهزودي اين مجموعه از داخل
عراق جمع خواهد شد و درواقع بايد تكليفشان روشن بشود هرچه سريعتر!»
فالح فياض:
«ايران از كشورهاي پيشتاز در انتقال تجارب خود به دولت نوپاي عراق بوده و
هميشه در چالشها برخالف بسياري از كشورهاي منطقه به كمك ما آمده است و
رابطه با ايران اولويت اصلي ماست».
از روز 19مرداد آب و برق اشرف بهطور نوبهيي و سپس در روز 27مرداد بهطور
كامل قطع شد.
همزمان در روزهاي  26و 27مرداد از ورود ارزاق و هرگونه مواد غذايي به داخل
اشرف ممانعت كردند.
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از 10روز قبل آب و برق «اشرف» قطع شده
و از ورود ارزاق جلوگيري ميشود
فراخوان به آمريكا و ملل متحد براي وادار كردن عراق
به پاياندادن به اين محاصره ضدانساني
اطالعية دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
 30مرداد 1392

نيروهاي عراقي در يك جنايت ضدانساني از روز 19مرداد آب و برق اشرف را
به بهانههاي واهي قطع كرده و از ورود مواد غذايي و ارزاق به اشرف جلوگيري
ميكنند .اين اقدام به خواست رژيم آخوندي و بنا به دستورالعمل مالكي
نخستوزير عراق صورت ميگيرد.
قطع آب و برق اشرف ابتدا در روز 19مرداد بهطور نوبهيي انجام و در روز 21مرداد
مجددًا وصل شد اما از روز 27مرداد آب و برق بهطور كامل و در تمام شبانهروز
قطع گرديد.
براساس دستور نخستوزيري عراق ،برق اشرف بايد بهطور مطلق قطع باشد و
حتي يك لحظه آب به اشرف پمپاژ نشود .اين هدية مالكي ،به آخوند روحاني
رئيسجمهور جديد رژيم آخوندي است.
قطع آب و برق در گرمترين فصل سال در عراق كه درجة حرارت در سايه
حدود 50درجه سانتيگراد است ،يك اقدام جنايتكارانه است كه ضايعات انساني
زيادي بههمراه دارد .اين در حاليست كه از 14ماه پيش (تيرماه  )91حتي يك
قطره گازوئيل و از 19ماه پيش (بهمن )1390يك قطره نفت و از 39ماه پيش
176

آمادهسازيهاي حمله به اشرف

(ارديبهشت  )1389يك قطره بنزين وارد اشرف نشده است.
كميتة سركوب اشرف در نخستوزيري عراق براي پيادهكردن اين طرح ضدانساني،
حيدر عذاب ،يك افسر استخباراتي جنايتكار را از ليبرتي به اشرف منتقل كرده
است .او بهخاطر شركت در دو قتلعام در اشرف از سوي دادگاه اسپانيا احضار
شده است.
شماري از عوامل نيروي تروريستي قدس و سفارت رژيم ايران در بغداد نيز در اشرف
حضور دارند و همراه با دژخيم مزبور بر قطع آب و برق اشرف و جلوگيري از ورود
مواد غذايي نظارت دارند.
طبق دستورالعمل نخستوزيري مالكي ،چنانچه مقامات عراقي از سوي مراجع
بينالمللي در مورد قطع آب و برق مورد سؤال قرار بگيرند ،بايد اين پاسخ را
بدهند كه مشكل قطع برق ،شامل همة مردم عراق ميشود و يك مشكل فني
است و قطع آب هم بهخاطر قطع برق است.
دولت عراق با اين اقدام جنايتكارانة سياسي ميكوشد ارادة 100تن ساكنان اشرف
را درهم بشكند… اين 100تن براساس توافق چهارجانبه بين دولت آمريكا،
دولت عراق ،ملل متحد و مجاهدان اشرفي در روز 27مرداد 1391بهمنظور حفظ
اموال ساكنان اشرف و ليبرتي ،در اشرف باقي ماندهاند.
براساس توافق مزبور و نامة رسمي نمايندة ويژة دبيركل در روز 16شهريور91
اين 100تن تا فروش همة اموال در اشرف خواهند ماند .مشاور ويژة وزير خارجة
آمريكا در مورد اشرف نيز در مصاحبه با خبرگزاري فرانسه (3اكتبر )2012تصريح
كرد اقامت اين افراد در اشرف محدوديت زماني ندارد .اما دولت عراق تاكنون
اجازة فروش حتي يك دالر از اموال ساكنان را نداده است.
قطع آب و برق و غذاي پناهجويان حفاظتشده ،تحت كنوانسيون چهارم ژنو،
با هر تعريفي جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت است و مسئوالن آن بايد
محاكمه و مجازات شوند.
مقاومت ايران ،دولت آمريكا و ملل متحد را با توجه به تعهدات روشن آنها در
قبال سالمت و امنيت ساكنان اشرف ،بهويژه بيانيههاي كميسر عالي پناهندگان،
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بهاقدام فوري براي پاياندادن به اين محاصرة جنايتكارانه و وصل فوري آب و برق
و عدم ممانعت از ورود مواد غذايي ،فراميخواند.
در 27مرداد از منابع موثق در داخل ايران خبر رسيد كه دو هفته قبل از سفر
آخوند روحاني به نيويورك و شروع گفتگوهاي رژيم با طرفهاي بينالمللي دربارة
پرونده اتمي ،مجاهدين در عراق مورد حمله قرار خواهند گرفت.
در سال 1376نيز وقتي آخوند خاتمي روي كار آمد ،در روز 7مهر يعني كمتر
از دو ماه از روزي كه خاتمي به رياستجمهوري رسيد؛ قرارگاههاي ارتش
آزاديبخش مورد تهاجم هوايي قرار گرفت و بمباران شد .در همان زمان شورا در
قطعنامة 8مهر 1376خاطرنشان كرد:

«شوراي ملي مقاومت تهاجم شكستخوردة هوايي رژيم به قرارگاههاي ارتش
آزاديبخش را در روز 7مهر بهشدت محكوم ميكند و آن را نشانة درماندگي و

وحشت رژيم آخوندي در برابر ارتش آزاديبخش ميداند».

در 27مرداد امسال ،پس از دريافت خبر حمله ،قبل از سفر آخوند روحاني به
نيويورك ،مجاهدين عالوه بر در ميانگذاشتن موضوع با سازمان ملل و مقامات
آمريكايي ،در اشرف در وضعيت آماده قرار گرفتند.
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در مورد ليبرتي نيز ،مقاومت ايران در اطالعيه 28مرداد  92يادآوري كرد:

ليبرتي ـ حملة موشكي
شمارة47
«تصميم حمالت قبلي به ليبرتي نيز بهدستور خامنهاي اتخاذ شده و اجراي
عمليات و هماهنگي با دولت عراق ،بهعهدة نيروي قدس و سفارت رژيم در بغداد
گذاشته شده بود ...نقل و انتقال مهمات و تيمها با استفاده از امكانات وزارت كشور
و پليس عراق صورت گرفته بود .موشكها ،النچرها و سكوها همه فابريك بود كه
انتقال آنها امكانات زيادي ميطلبد.
در روز 4تيرماه مقاومت ايران ويدئويي را كه از داخل كشور بهدست آورده بود،
فاش كرد .مكالمات اين ويدئو كه پس از حملة 15ژوئن ،توسط پليس عراق از
محل شليك گرفته شده و نخستوزيري آن را به سفارت رژيم داده بود .نشان
ميداد عمليات با همكاري كامل دولت عراق و نيروهاي امنيتي صورت گرفته و
از مدتها پيش براي آن برنامهريزي شده است .طبق ويدئو سكوهاي پرتاب از قبل
در ساختمان نيمهساختهيي كه به همين منظور آماده شده بود ،نصب گرديده و
مهاجمان با آسودگي خيال و زمان كافي عمل كرده و با فرصت كافي وسايل خود
را جمع آوري كرده و از محل رفته بودند».
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
28مرداد 19(1392اوت)2013
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در روز 3شهريور حكومت عراق قطع آب و برق و خدمات اشرف را تكذيب كرد.
آسوشيتدپرس در روز 3شهريور در اينباره گزارش كرد:
«دوئل متقابل در ارتباط با امور خدماتي ،جديدترين كشاكش را در منازعة ديرين بين
گروه ناراضي مجاهدين خلق و دولت عراق در ارتباط با كمپ اشرف ايجاد كرده است.
گروه ناراضي مجاهدين خلق ميگويد مقامات عراقي برق و آب كمپ اشرف را از
10اوت قطع كردهاند .اين گروه ادعا كرده است كه نيروهاي عراقي مشغول سرقت
قطعات دستگاه آب اين كمپ هستند و گفته است كه حدود 100نفر ساكنان داخل
اين كمپ بهدليل فقدان آب ،گرمازده شدهاند.
جورج باكوس كه از طرف دولت عراق بر مسألة مجاهدين خلق نظارت دارد ادعاهاي
اين گروه را رد كرد و آنها را تبليغات خواند .او با اين حال اذعان كرد كه گهگاهي
قطعي برق وجود داشته اما گفت فرقي بين اين قسمت از عراق با بقية قسمتها
نيست .باكوس گفت من به شما اطمينان ميدهم كه هيچ دستوري مبني بر قطع
اينگونه خدمات ،صادر نشده است .باكوس گفت مقامات عراق با اين حال تا چند
هفتة آينده ،پيگرد دادگاه براي اخراج ساكنان كمپ اشرف را دنبال ميكنند».
در اين اثنا دولت عراق تحت فشارهاي بينالمللي ناگزير از وصل آب و برق شد ،اما
هدف واقعي خود را در زير مشكالت خدماتي و صنفي پنهان كرده بود.
در همين زمان قاسم سليماني سركردة نيروي تروريستي قدس ،از روز  6تا
10شهريور در بغداد بود و به مذاكره با مالكي و مشاور امنيتي او فالح فياض دربارة
حمله به اشرف و اوضاع سوريه اشتغال داشت .در آن ايام قضاياي سوريه و احتمال
حملة آمريكا به ذخاير شيميايي بشار اسد ،كه بيش از 1500تن از مردم بيگناه اين
كشور ،شامل صدها تن از كودكان را ،در يك جنايت بزرگ عليه بشريت مورد حملة
شيميايي قرار داد ،باال گرفته بود.
مجاهدين تحركات عوامل استخبارات عراق و مزدوران لباس شخصي در اشرف را
در گزارشهاي روزانه از وضعيت اشرف با مقامات آمريكايي و سازمان ملل در ميان
ميگذاشتند.
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جورجي باستين ،جانشين نمايندة ويژة دبيركل كه در اين هنگام در مرخصي بود
اطمينان ميداد كه مقامات عراقي به او قول دادهاند در غياب او و تا روز 11سپتامبر
كه او به عراق برميگردد ،هيچ اقدامي عليه اشرف انجام ندهند.
رابرت مكگرك ،مقام ارشد آمريكايي نيز بهشخصيتهاي سياسي كه در اينباره با او
تماس ميگرفتند ميگفت كه وزارت خارجة آمريكا به دولت عراق خاطرنشان كرده
است كه عبور از خطوط قرمز عليه ساكنان اشرف و ليبرتي ،غيرقابل قبول است.
اما مجاهدين در تجارب عيني بهخوبي آموخته بودند كه اساسًا بر روي واقعيتي كه
در صحنة عمل در جريان است حساب كنند و با منطق راهگشاي «كس نخارد»
حركت كنند.
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آخوند مصلحي وزير قبلي اطالعات رژيم
خبرگزاري نيروي تروريستي قدس (تسنيم)  6شهريور:92
«مراسم رونمايي از کتاب خوابگردها نوشتة تبرائيان عصر امروز 6شهريور همزمان
با سالروز مبارزه با تروريست توسط مرکز اسناد انقالب اسالمي در فرهنگسراي
انديشه رونمايي شد.
حجتاالسالم والمسلمين مصلحي در اين مراسم که با حضور شخصيتهاي مختلف
فرهنگي و سياسي برگزار شده بود ،با انتشار اين کتاب گفت :اميدوارم انتشار اين
کتاب ،شروع کار تازهيي براي آشنايي نسل امروز و آينده براي شناخت منافقين
و ديگر مجموعههاي اينچنيني باشد .فضاي ترورها را نميشود در قالب کتاب
براي نسل جوان تبيين کرد .نشاندادن اينكه در تهران وضعيت اينگونه اقدامات
چگونه بوده ،کار دشواري است…
وزير سابق اطالعات با اشاره به بيانات حضرت امام در خصوص منافقين ادامه داد:
از ويژگيهاي امام اين است که جمالتشان کوچک است اما دريايي از معارف را در
خود دارد .امام در توصيف اين گروهک فرموده بودند که منافقين از کفار بدترند
اين جمله آيات متعددي را پشت سر خود دارد .نکتة مهم اين است که براساس
اسناد ،تعداد 17هزار انسان بيگناه در اين کشور قرباني تروريست شدند...
مصلحي در ادامه به آمارهاي بهدستآمده از اقدامات تروريستي منافقين اشاره
کرد و يادآور شد :منافقين از سال  57تا  …75سازمان هفتهيي 20عمليات
تروريستي را انجام داد که در اين راستا انسانهاي بزرگي را بهشهادت رساند .نکته
اينجاست که منافقين در بحث دوران دفاع هم توان خود را به كمك صدام بردند
و در اختيار او قرار دادند .کتاب خوابگردها تالش ميكند تا بخشي از اين جنايتها
را منعکس کند.
وزير سابق اطالعات با بيان اينكه ضربة منافقين تنها منحصر به مردم ايران نبود
افزود :منافقين در عراق در پادگان اشرف مستقر بودند که بهظاهر يک پادگان
بود اما مجموعهيي به اندازة نصف يکي از کالنشهرهاي ما بود که در آن امکانات
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متعدد رفاهي نيز در نظر گرفته شده بود…
در حال حاضر نيز آمريکا از اين گروهک حمايت ميکند .ما االن هم براي
تعيينتکليف منافقين در عراق با آمريکاييها مجادله داريم؛ اين در حالي است که
حتي سازمان ملل هم براي از بينبردن اين گروهک با ما همگام است…
وي مهمترين بهرهبرداري آمريکا از گروهک منافقين را در خصوص فتنة سال88
دانست و گفت :مباحث فتنه را نبايد کنار بگذاريم .اسناد قابل توجهي در دست
داريم که حكايت از حمايت از همکاري اين گروهک در قضيه فتنه دارد .پشتپردة
فتنه ،براندازي نظام بود؛ يعني همان کاري که در مصر شاهد آن هستيم .طراحي
استکبار در مصر بر اين بود که انقالب مصر را جمع کند اما در ايران به اين نتيجه
نرسيد ،چرا که واليتفقيه يک نيروي بازدارندة اساسي بود».
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لشكر
فدايي اشرف

لشكر پاكباز فدايي در اشرف ،عالوه بر كلية اقدامات سياسي و قانوني و حقوقي
كه در قسمتهاي بعدي به آن خواهيم پرداخت ،ميبايد همزمان با انتخابات رژيم
و چرخش در پروندة اتمي ،در نبردي كه عين كارزار سرنگوني بود ،آماده ميشد.
تغيير دوران و وضعيت بسيار متزلزل رژيم ،موضوع «نشستهاي رمضان» بود.
حملة موشكي به ليبرتي در روز 25خرداد ساعتي قبل از اعالم نتيجة انتخابات
رياستجمهوري رژيم ،تا آنجا كه به رژيم واليتفقيه مربوط ميشود ،از بسياري
جهات تداعيكنندة وضعيت رژيم قبل از خوردن زهر آتشبس و قتلعام زندانيان
سياسي در زمان خميني در سال 67بود.
صورت مسأله در اشرف ،مال و اموال نبود .اگر مسأله بهواقع ،اموال ميبود ،مالكي
بهسادگي ميتوانست با كشيدن يك چك ،آن را حتي بهصورت اقساطي حل
كند .يك مقام ارشد آمريكايي بارها اين را بهصراحت به مالكي گفته بود كه اگر
واقعًا خواهان تخلية اشرف است ،چرا با كشيدن يك چك ،دستكم به ميزاني كه
سازمان ملل و طرف آمريكايي را متقاعد كند ،موضوع را فيصله نميدهد؟ و چرا
سناتور توريسلي را كه بهعنوان نمايندة قانوني ساكنان به همين منظور در شب
ژانويه 2013به بغداد رفت ،بسيار سر دواند و سرانجام دست خالي برگرداند؟
در بحبوحة انتخابات و زهرخوران رژيم ،صورت مسأله حتي تخلية اشرف و انتقال
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مجاهدانش به ليبرتي نبود .اگر مسأله بهواقع ،تخلية اشرف و انتقال 100نفر به
ليبرتي ميبود ،همان نيرو و مهاجماني كه مجاهدان بيسالح را دستبند و تير
خالص زدند و به گروگان گرفتند ،ميتوانستند آنها را به ليبرتي منتقل كنند.
بهخصوص كه نامههاي كوبلر در همين خصوص را در دست داشتند .نامههايي كه
در آنها كوبلر به يك حكم قضايي براي جابهجايي اجباري ساكنان اشرف استناد
ميكرد .در اطالعية 25ارديبهشت دبيرخانة شوراي ملي مقاومت فاش شد كه:
«فالح فياض ،مشاور امنيتي حكومت عراق ،براي راضيكردن وزير اطالعات
آخوندها با توافق مارتين كوبلر به يك قاضي در شهر خالص دستور داده است بدون
هيچگونه پروسة قضايي و حتي استماع پناهجويان مقيم اشرف ،حكم تخلية اشرف
و دستگيري 82نفر را بهجرم اقامت غيرقانوني در عراق صادر كند .قاضي مزبور در
روز 16ارديبهشت (6مه) حكم “انتقال ساكنان اشرف به ليبرتي در سريعترين زمان
ممكن” را صادر كرد .در اين حكم غيرقانوني ...تأكيد شده است “ساكنان اشرف،
مجالي براي قبول يا مخالفت ندارند”».
صورت مسألة واقعي ،كه از بسياري جهات ،قتلعام زندانيان سياسي در مقطع
آتشبس در جنگ 8ساله را بهياد ميآورد ،نيازمندي شديد رژيم به كشتار و اعدام
جمعي ،براي حفظ تعادل دروني و بيروني رژيم واليتفقيه بود .بنابراين ،همة
101نفر مجاهدان باقيمانده در اشرف يا قتلعام و يا به گروگان گرفته ميشدند.
حتي اگر قرارگاه اشرف در كار نبود و از اين پيشتر تخليه شده بود ،بدون ترديد رژيم
با حمالت بيشتر در ليبرتي ،به اضعاف از مجاهدين ميكشت.
اين حقيقت براي هر كس كه اين رژيم را بشناسد و از عملكرد 35سالة آن آگاه
باشد ،بسيار روشن است .اين ،همان موضوع بحثهاي دروني اشرف در نشستهاي
رمضان امسال بود كه شمهيي از آن در سيماي آزادي به اطالع هموطنانمان رسيده
است .صورت مسأله ،با اين رژيم چيزي جز نبرد يا تسليم نيست .مزدوران و عوامل
يا مرتبطين و حاميان رژيم عمدًا و آگاهانه ،اينصورت مسألة واقعي را كه 35سال
تجربه شده است ،ناديده ميگيرند.
زمينهسازيهاي سياسي رژيم و سناريوهاي زنجيرهيي گشتاپوي آخوندي ،براي
190

لشكر فدايي اشرف

كشتار و اعدام جمعي مجاهدين و همواركردن راه و صافكردن جاده براي آنكه از
ارديبهشت امسال با چنگانداختن به مجاهدين و شوراي ملي مقاومت بهعنوان تنها
جايگزين دموكراتيك انقالبي بهويژه پس از خارجشدن از ليست تروريستي آغاز شد،
آنقدر سرگشاده و عيان و آشكار است كه حاجت به بيان ندارد.
اين زمينهسازيها ،موضوع بحث جداگانهيي است .از اينرو به بحثهاي لشكر فدايي
اشرف در مورد طرحهاي مختلف دشمن در چنين شرايطي ميپردازيم.
1ـ حمله با نيروي پياده مانند  6و  7مرداد1388
2ـ حمله با نيروي زرهي براي اشغال اشرف يا قسمتهايي از آن مانند
19فروردين1390
3ـ حمالت موشكي و خمپارهيي در ابعاد گوناگون
4ـ حملة «امت هميشه در صحنه» تحت عنوان اهالي و عشاير عراقي مانند آنچه
در سراسر سال 89در اشرف بهوقوع پيوست.
5ـ قطع آب و برق و ارزاق و فشارهاي لجستيكي و تشديد محاصره
6ـ بهكارگرفتن اهرم قضايي ،مورد توافق كوبلر و مالكي براي جابهجايي اجباري با
پروندهسازي و شكايت تحت عنوان كشاورزان و روستاييان محل كه گويا مجاهدين
زمينهاي آنها را غصب كردهاند.
7ـ آدمربايي و گروگانگيري در داخل
اشرف يا در ترددهاي اجتنابناپذير
بيروني ،از قبيل بيماران يا همراهان آنها
و كساني كه براي خاكسپاري شهيدان
يا درگذشتگان به كربال ميروند.
مانند مجاهدان خلق حسين پويان و
محمدعلي زاهدي كه در مرداد1384
در يك تردد معمول لجستيكي براي
محمدعلي زاهدي حسين پويان
تأمين ارزاق در بغداد ربوده شدند.
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در منطق تعادل قوا و در منطق تسليم و وادادگي ،مجاهدين بيسالح بايد از اصول
سياسي و آرماني و تشكيالتي خود دست برميداشتند .آنچنانكه فرماندهان و
افسران آمريكايي در كنفرانسهاي متعدد بينالمللي فاش و بازگو كردهاند ،طرح
و برنامة آمريكا بعد از اشغال عراق و بمباران قرارگاههاي ارتش آزاديبخش به
درخواست رژيم و پس از تأسيس «تيف» كه رژيم هم در آن دست باز داشت،
مجاهدين بايد تن به «انحالل نرم» ميدادند كه بالمآل معنا و مفهومي جز ذوب
در «رژيم سخت واليتفقيه» نداشته و ندارد.
اما مجاهدين تسليم نشدند .ايستادند و با تمام توش و توان بر سر حقوق خلق و
سازمان پيشتازش پايداري پيشه كردند.
اينبار هم در اشرف ،همين منطق حاكم بود و براي هر يك از فرضيات باال
راهكارهاي آزمودهشده و متناسب پيشبيني شده بود كه البته بهاي خاص خود
را ميطلبيد.
بايد يادآوري كرد كه از 101نفر موجود در اشرف75 ،نفر در شبانهروز در حال
پست و كشيك بودند .بديهي است كه اگر تعداد نفرات  200يا  300يا 400نفر
يا بيشتر ميبود ،راهكارها ،بسيار سادهتر ميبود و رنج و زحمت نفرات به نصف يا
ثلث كاهش مييافت.
با اين حال ،در بررسي تاكتيكي مشخص از شبيخون 10شهريور و صحنههايي كه
همة مجاهدين حاضر در اشرف ،بهچشم ديدند ،قاطعانه ميتوان گفت كه تعداد
شهيدان در نخستين روز حمله ،نميبايد به 10نفر ميرسيد.
دليل اين امر اينست كه از 52شهيد در روز 10شهريور ،تنها 4تن در بيرون از
مجموعة 52بهشهادت رسيدهاند.
13شهيد در داخل مجموعة 52در فاصلة كيوسك ورودي اين مجموعه تا
ساختمان مقر فرماندهي با سالحهاي مجهز به صداخفهكن بهشهادت رسيدهاند.
35شهيد و 7گروگان همگي مربوط داخل ساختمان يا محوطة آن است.
بنابراين سؤال از روز اول اين بود كه دشمني كه بر راههاي داخلي محوطهها
مسلط نيست ،چگونه توانست فاصلة خاكريز شمال اشرف را در هواي گرگوميش
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با چنين سرعتي طي كند و ناگهان به داخل مجموعة 52و مهمتر از آن به
محوطه و ساختمان مقر فرماندهي دسترسي پيدا كند؟ هيچ عكس هوايي و هيچ
شناسايي از راه دور و با فاصله ،در زمانبندي محدودي كه الزمة كتمان عمليات
از سوي حكومت عراق بود ،چنين امكاني را به نيروهاي عملكننده نميدهد.
نيروهايي كه بايد بهطورگروهي (و نه انفرادي) و بهگونة شبيخون و غافلگيرانه (و
نه تهاجم گستردة زميني) دزدانه حركت و عمل كنند.
دشمن تاكتيكهاي شكستخوردة  6و 7مرداد و 19فروردين و شليك خمپاره و
موشك حتي موشكهاي شاهين و اسكاد.بي را قب ً
ال در اشرف آزموده بود .حتي
اگر دشمن به بمباران هوايي هم مبادرت ميكرد باز هم تعداد شهيدان از تعداد
انگشتان يك دست بيشتر نميشد.
فرضية هليبرد نيرو نيز ،چون با سروصداي فراوان همراه است و همة افراد را
متوجه ميكند و به مقابله برميانگيزد ،قب ً
ال بررسي و از جدول احتماالت كنار
گذاشته شده بود.
كمااينكه در روز 10شهريور در اثر ايستادگي مجاهدين بدون سالح در محوطة
ساختمان فرماندهي و در داخل ساختمان ،دشمن ناگزير از عقبنشيني شد واال
از كشتن يا گروگانگرفتن 20نفري كه در آنجا باقي مانده بودند ،صرفنظر
نميكرد.
نتيجه اينكه ،در هر فرضيهيي كه پاي حكومت عراق گير ميافتاد ،در هر شيوهيي
كه براي اين حكومت جاي كتمان باقي نميگذاشت اعم از حملة پياده يا زرهي و
حتي حملة هوايي ،كه مسئوليت آن آشكارا برعهدة دولت عراق بود ،حملة مزبور
به سرانجام نميرسيد .لشكر فدايي اشرف براي پرداخت بها كام ً
ال آماده بود.
نتيجه :هر فرضيهيي كه پاي حكومت عراق گير بيفتد و در هر شيوهيي
كه حكومت عراق نتواند آن را منكر شود ،از جمله:
1ـ حملة نيروهاي پياده
2ـ حملة نيروهاي زرهي
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3ـ حملة هوايي (بمباران)،
باطل است.
از اينرو ،ناگفته پيداست كه موضوع مذاكرات قاسم سليماني ،سركردة نيروي
تروريستي قدس ،با مالكي و فالح فياض در فاصلة  6تا 10شهريور ،همين بوده
است كه چگونه ميتوان طرحي را بهاجرا درآورد كه همة مجاهدان اشرف ،كشته
يا به گروگان گرفته شوند بدون اينكه تجارب شكستخوردة پيشين تكرار شود
و بدون اينكه حكومت عراق ناگزير به پذيرش مسئوليت گردد.
جواب اين سؤال در مساحت اشرف ،تنها يك شبيخون مؤثر و كارآمد است .همان
شبيخوني كه به فرماندهي لشكر كثيف مالكي و نيروهاي سوات و عصائب و
كتائب حزبالشيطان (گردانهاي موسوم به حزباهلل عراق) و 9بدر صورت گرفت.
وقتي از شبيخون مؤثر و كارآمد صحبت ميكنيم به اين خاطر است كه هر
شبيخوني ،مؤثر و كارآمد نيست.
شبيخون مؤثر و كارآمد ،شبيخوني است كه از اصل غافلگيري و دقت
برخوردار باشد.
شبيخون كور به ضد خودش منجر ميشود .زيرا نيروهاي مهاجم بايد از خاكريز
شمالي اشرف خيابان 100را طي كنند و به جانب مجموعههاي  49و  51و 52
حركت كنند .حتي با فرض اينكه در اين فاصله ،كلية موانع را هم پشتسر
گذاشته و افراد را هم بهقتل برسانند ،باز هم از آنجا كه راههاي اصلي و جادههاي
فرعي و پرپيچوخم و موانع متعدد را نميدانند و نميشناسند ،بايد با پاكسازي
نقطه به نقطه يا قسمت به قسمت حركت كنند كه وقت زيادي ميخواهد و
در زمانبندي محدود امكان ندارد بدون برخورد با مانع و نفرات پست و گشت
آنهم در هواي گرگ و ميش ،بتوانند سريعًا خود را به مجموعة  52و ساختمان
فرماندهي برسانند و 48نفر را در داخل مجموعة  52و ساختمان فرماندهي بهقتل
رسانده و 7نفر را هم به گروگان بگيرند.
زمانبندي الزم براي اين كار از 4سال پيش ،بعد از حملة  6و 7مرداد بارها و بارها
براي انجام يك شبيخون مؤثر و كارآمد بهمنظور دستگيري يا ترور افراد توسط
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نيرو يا گروههاي مهاجم ،محاسبه و تجربه شده و در زمانبندي آنچه در روز
10شهريور صورت گرفت ،مطلقًا امكانپذير نيست .زيرا اگر مجاهدين شبيخون
را دريابند و زمان كافي داشته باشند ،غافلگير نخواهند شد و فرصت اقدامات
تأخيري پيدا ميكنند يا الاقل به داخل ساختمان آمده و در پناهگاه زيرزميني
سنگر ميگيرند.
بنابراين ،باز هم اين سؤال به قوت خود باقيست كه چگونه ميتوان يك شبيخون
مؤثر و كارآمد با اين تعداد شهيد در اين فاصلة زماني كه در روز 10شهريور واقع
شد ،بهاجرا درآورد؟
سؤال :چگونه ميتوان يك شبيخون مؤثر و كارآمد ،با اين تعداد شهيد،
در اين فاصله زماني كوتاه ،بهاجرا درآورد؟
پاسخ يكي و فقط يكي بيش نيست .بايد يك فرد راهنما و راهبلد وجود داشته
باشد كه بر تمام راهها با جزئيات و موانع و پيچ و خمها آشنا باشد ،اين شخص
راهنماست كه ميتواند يكان آدمكشان حرفهيي را با مراعات اصل غافلگيري
در سريعترين زمان ممكن بهطور مستقيم به هدف برساند .در غير اينصورت،
دستيابي به محل خواهران مجاهد زهره قائمي و گيتي گيوهچيان و شمار ديگري
از فرماندهان و مسئوالن شهيد ،مطلقًا امكانپذير نبود .براي اين كار ،كسي الزم
بود كه بتواند در ميان مجموعههاي متعدد و ساختمانهاي متنوع ،آدمكشان را
بهطور مستقيم به محل هدف و سوژهها ببرد.
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در قسمت چهارم اين گزارش ،از شاهدان صحنه شنيديم كه يكي از مزدوران
مهاجم در جريان شليكها ،در تداخل آتش دشمن يا هر شق ديگري كشته شده و
دشمن ،در زمان عقبنشيني جنازة او را بر جاي گذاشته است.
نمايندة سازمان ملل در اشرف ـ 10شهريور92
در حال عكسگرفتن از جنازة مزدور بهقتلرسيده توسط نيروهاي عراقي

حسننظامالملكي:
اين محل كه
ميبينيد يكي از
مزدوران عملكننده
جسد كثيفش افتاده
بود .اين آدم احتماالً
در جريان شليكهايي
كه اينها بهطور
مستمر ميكردند و
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در تداخل آتش يا هر شق ديگري كشته شده بود و جنازة كثيفش را اينجا انداخته
بودند ،فقط پيراهنش را ـ چون اين پيراهنهايشان همه طراحي شده بود ـ پيراهنهايي
كه با ماسك و اينها را برده بودند ،ولي شلوار سياهش كه مثل شلوار نيروهاي سوات
عراقي بود ،پوتينش پايش بود ،اين جنازه فيلمش هست ،شما بعدًا ميتوانيد مشاهده
كنيد .در جيبش هم پر از پولهاي ايراني بود و اين جنازه اينجا افتاده بود كه فرداي
روز عمل ،نيروهاي سرلشكر جميل فرمانده پليس ديالي آمدند و اين را برداشتند و
با خودشان بردند.
اين جنازه را پليس واكنش
سريع حوالي ساعت 7صبح
روز بعد از حمله ،يعني
دوشنبه 11شهريور از
صحنه با خود برد.
اما بعدازظهر روز قبل
(يكشنبه 10شهريور) يك
نمايندة سازمان ملل از او
عكس و فيلم گرفته بود.

پول ايراني در
كنار مزدور مقتول
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وقتي به جنازه و عكس مزدور مجهولالهويه از روبهرو نگاه كنيم با صحنة بسيار
فجيعي روبهرو ميشويم .بعد از كشتن ،صورت او را بهنحوي كه هويت او قابل
تشخيص نباشد ،سوزاندهاند .و اين در آخرين نقطه عقبنشيني نيروهاي مهاجم
بوده كه ديگر نيازي بهراهنمايي و خدمات اين مزدور نداشتهاند .اين سرنخي است
كه پرده را از روي حقايق ديگر كنار ميزند.
اين فرد كيست؟ همان كسي
كه يكان آدمكشان حرفهيي
را بهسرعت به  52و ساختمان
فرماندهي رسانده است.
نام اصلي او «مسعود
دليليداخل» است ،اما كارت
هويتش با نام «بهمن افرازه»
صادر شده است.
مجاهدين پس از مقايسة
كارشناسي عكسهاي جسد
«دليلي» با عكسهاي
پيشين او ،به هويت واقعي
فردي كه توسط آدمكشان
كشته شده بود و آنها حتي
به راهنماي خودشان هم
رحم نكرده بودند ،يقين
كردند .بهخصوص كه همان
سمعك آلماني را كه قب ً
ال

صورت
سوخته با
سمعك
در گوش
چپ

امداد پزشكي اشرف براي «دليلي» خريداري كرده بود در گوش چپ او ديدند.
بايد خاطرنشان نمود كه هيچيك از مجاهدين ،تا زماني كه بهيقين نرسيد مزدور
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كشتهشده همان كسي است كه دو سال پيش ،خود را به نيروهاي عراقي تسليم
كرده بود ،هرگز فكر نميكرد كه روزي كارش به اين درجه از جنايت و شقاوت
برسد.

دليلي پس از حملة 19فروردين 90بريده و در 25شهريور همان سال كه دود و
دم ضرباالجل 31دسامبر 2011بسيار باال گرفته بود ،خود را به نيروهاي عراقي
تسليم كرد .اين فرد قب ً
ال از افراد گارد نگهباني و حفاظت در قرارگاه بديعزادگان
بود و در اشرف نيز سالها به همين كار اشتغال داشت و بنابراين بر همة راهها
و موانع و راهبندها و مسيرهاي اصلي و فرعي اشراف و تسلط داشت .او محل
ساختمان فرماندهي را در مجموعة  52ميدانست اما هيچ اطالعي از جزئيات
داخلي ساختمان فرماندهي و پناهگاه زيرزميني نداشت.
مشاور حقوقي ساكنان اشرف روز بعد از تسليم دليلي به نيروهاي عراقي ،مراتب را
طي نامهيي به يونامي اطالع داد:
«به اطالع شما ميرسانم كه 3نفر (با اسامي زير) شب گذشته و امروز صبح اشرف
را ترك كردند زيرا نميتوانستند خطرات و شرايط سخت محاصرة تحميلشده به
اشرف را تحمل كنند .بهمن افرازه همانگونه كه به او گفته بوديم ،به هر ترتيبي كه
ميخواهد كمپ را ترك كند و نزد نيروهاي عراقي برود ،شب قبل اشرف را ترك
كرد .ما همچنين محمود رستمي و شهرام حيدري را امروز صبح به نيروهاي عراقي
معرفي كرديم تا اشرف را ترك كنند.
202

دود و دم رژيم زهرخورده با سرمايهگذاري بر روي يك خائن خودفروخته

اميدواريم كه مقامات
عراقي حقوق آنها را
رعايت كنند.
با احترام
17سپتامبر»2011

 %RXPHGUD#XQRUJ
6XE/HIW$VKUDI



6HSWHPEHU
3OHDVHEHLQIRUPHGWKDWWKUHHUHVLGHQWVOHIW$VKUDIODVWQLJKWDQGWRGD\DV
WKH\FRXOGQRWWROHUDWHWKHGDQJHUVDVZHOODVWKHKDUGFRQGLWLRQVRIWKHVLHJH
LPSRVHGRQ$VKUDI%DKPDQ$IUD]HKOHIWODVWQLJKWDVZHKDGVXJJHVWHGWR
KLPWROHDYHWKHFDPSWRJRWRWKH,UDTLIRUFHVDVKHZLVKHV:HDOVR
LQWURGXFHG0DKPRXG5RVWDPLDQG6KDKUDP+HLGDULWRWKH,UDTLIRUFHVWKLV
PRUQLQJWROHDYH$VKUDI
:HKRSHWKDWWKH,UDTLDXWKRULWLHVZLOOUHVSHFWWKHLUOHJDOULJKWV
%HVWUHJDUGV
%HK]DG
6HSWHPEHU

خبرهاي بعدي از هتل مهاجر بغداد كه تحت كنترل اطالعات آخوندهاست و اينقبيل
افراد را به آنجا ميبردند ،حاكي از اين بود كه دليلي به مزدوري و همكاري با
استخبارات عراق كشانده شده و از هتل مهاجر به هتل منصور منتقل شده است .اما
چندي بعد از اين مكان هم به جاي ديگري تحت كنترل استخبارات عراق در اشتراك
عمل با نيروي تروريستي قدس برده شده است.
يك سال بعد ،سركردة پيشين سپاه پاسداران در 24تير 91در سايت خود بهطرزي
ابلهانه خبر داد:
سايت تابناک (رژيم) 24تير:91

«بهدنبال جدايي و پناهندگي
“مسعود دليلي” سرتيم
حفاظتي مسعود رجوي،
موجي از نگراني در سران
اين گروهک نسبت به افشاي
روابط دروني آنان بهراه افتاده
است بهگونهيي که در روزهاي
اخير تماسهاي متعددي با
داخل کشور جهت ورود
احتمالي وي ،گرفته شده است…
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وي در سال 63از زندان فرار و پس از خروج از کشور به عضويت شوراي مرکزي منافقين
درآمد و سپس مسئول تيم حفاظت ،اسکورت و چک و خنثي مسعود رجوي درآمد».
يادآوري ميكنيم كه قبل از حمله  19فروردين در اشرف  ،با دليلي همه اتمام
حجتها انجام شده بود.
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اتمام حجت نهايي در دستگاه جنگ صدبرابر با رژيم واليتفقيه
در تاريخ 21اسفند 1389در شرايطي كه اشرف در محاصرة كامل قرار دارد و هنوز
مزدوران با 210بلندگو مجاهدين را به تسليمشدن به قاتالن مردم ايران و قاتالن
شهيدان قهرمان خلق فرا ميخوانند...
براي آخرين بار با اينجانب مسعود دليليداخل ،اتمام حجت شد كه اگر تحمل اين
شرايط را در مبارزه با دشمن ضدبشري ندارم ،اگر ميترسم و يا اگر در مبارزه با رژيم
نادم و “تواب” هستم و نميخواهم در اشرف بمانم ،سازمان آمادگي دارد هركدام از
گزينههاي زير را كه من بخواهم انجام بدهد:
1ـ سازمان آمادگي دارد در اولين فرصت من را به ايستگاه پليس عراق معرفي كند تا
از اشرف بروم ،سازمان كمك مالي هم ميكند تا محتاج رژيم نشوم و كار به مزدوري
براي اطالعات بدنام آخوندها نكشد.
2ـ خانوادة اينجانب هم ميتوانند بيايند و من را از اينجا بدون آلودگي و ارتباط با
رژيم به هر كجا ميخواهند ببرند.
3ـ سازمان مجاهدين بعد از لغو محاصره و در زماني كه امكان رفتنمان از اشرف بدون
آلودگي با رژيم فراهم شود ،كمك ميكند و همة مخارج را براي رفتن به هر كجا كه
ميخواهم برعهده ميگيرد ،بهشرط اينكه تا زماني كه در اشرف و در مناسبات هستم
بدون وقتگيري و مسألهسازي به ضوابط مناسبات جمعي پايبند باشم.
جواب من به اين سه گزينه بهطور خالصه به شرح زير است:
دور باد ننگ و ذلت و تسليم در برابر رژيم و هر آنكس كه با او دست ميدهد.
تاكنون هم شنيده و هم ديده و لمس كرده بودم كه سازمان قيمت مبارزشدن و
مبارز ماندنم را از روز اول تاكنون چگونه قدم به قدم و مرحله به مرحله پرداخته است
اما اين گزينههايي كه در برابرم قرار ميدهد ،قيمت انسان و شرافت انسانبودنم را
دارد ميپردازد .بنابراين:
هر سه گزينة فوق را با اشراف و درك شرايط مبارزه رد ميكنم.

مسعود دليليداخل 89/12/21
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ترفند دشمن براي قالبكردن جنازة مزدور
در ميان شهيدان مجاهدين
از اين پيشتر ،در گزارش مستند پزشكي ،نامه و ليست پزشكي قانوني عراق،
دربارة شهيدان اشرف را خطاب به بازپرس منطقة اعظمية بغداد ديديم.
ترجمة كامل و دقيق اين سند بهشرح زير است:
جمهوري عراق
وزارت بهداري
دفتر وزير
انستيتوي پزشكي قانوني
تاريخ 2013/9/8
آقاي بازپرس محترم اعظميه
موافقت با دفن اجساد
نظر به وجود اجساد درگذشتگاني كه اسامي آنها در زير آمده است؛
و بهدليل عدم مراجعة خويشاوندانشان براي تحويلگرفتن آنها و جهت حفظ
(ظرفيت) سردخانههاي انستيتوي ما و با استناد به مادة 25قانون پزشكي قانوني
به شمارة 57سال 1987كه ميگويد“ :پزشكي قانوني هنگام اقتضا ،بايد از قاضي
تحقيق ذيربط درخواست دستور دفن اجساد را بنمايد كه اين بايد قبل از اين
باشد كه دو ماه مقرر در بند آ فقرة پنجم مادة 101قانون عام پزشكي شمارة89
سال 1981بگذرد”؛ از اينرو لطفًا براي دفن پيكرهاي مذكور در جدول زير،
با مراعات شرط دو ماه نوشتهشده بر آنها در قانون عام پزشكي موافقت فرماييد.
جهت اطالع از اجساد ناشناس عكسبرداري و گرفتن اثر انگشت و نمونهبرداري
دي.ان.اي ،انجام شده است.
با بيشترين احترام
مدير انستيتوي پزشكي قانوني
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امضا
 8سپتامبر [ 2013برابر با  17شهريور  ،92يك هفته بعد از حمله به اشرف]
رونوشت به:
دفتر شهردار محترم بغداد...
شهرداري بغداد :بخش گورستان جديد /بهمنظور آمادهكردن و دفن جسدها پس
از كسب موافقت قاضي تحقيق،
نكته غسل جسد مطابق شريعت اسالمي واجب است...
بخش نظارت و تدقيق مالي در شهرداري بغداد...
ادارة عمليات پزشكي و خدمات تخصصي /جهت اطالع ،نامة بعدي موعد حركت
خودرو را به اطالع شما خواهيم رساند.
دفتر مدير انستيتو
گورستان نجف /كربال
بخش چك درگذشتگان  /جهت پيگيري
شعبة مفقودين و افراد ناشناس
واحد جمعآوري نمونه  /دي.ان.اي
واحد قانوني /جهت كسب موافقت قاضي بازپرس براي دفن جسدها
واحد حسابداري
آمارگيري
تدقيق
آرشيو خاص خاكسپاري
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نكتة عجيب و حيرتانگيز در ليست اسامي اين است كه دليلي كه اسم
و مشخصات او را قاتالنش بهخوبي ميدانستهاند ،در رديف اول ،تحت عنوان
«مجهولالهويه» وارد كردهاند .درحاليكه گزارش پزشكي قانوني صراحت دارد كه
از شخص مجهولالهويه نيز عكسبرداري و اثر انگشت و نمونة دي.ان.اي گرفته
شده است .وانگهي اين جسد را صبح روز 11شهريور از اشرف برده بودند ،اما بعدًا
در رديف اول شهيدان مجاهدين وارد نموده و به اين وسيله تعداد را هم به  53نفر
افزايش دادهاند .درحاليكه پيكرهاي فيلمبرداريشده از شهيدان مجاهدين ،طبق
اسناد امضاشده توسط يونامي و جانشين نمايندة ويژه دبيركل همچنانكه در
قسمت بازديد او از اشرف و پيكرهاي شهيدان ديديم52 ،نفر را گواهي كرده است.
عالوه بر جانشين نمايندة ويژة دبيركل ،چنانكه ديديم رئيس حقوقبشر يونامي
نيز 52شهيد را گواهي كرده بود.
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سناريو مبتذل و جنايتكارانه
براي پوشاندن حقايق
اكنون سناريو و دستپخت مشترك قاسم سليماني ،سركردة سپاه تروريستي
قدس و فالح فياض مشاور امنيتي مالكي را بهروشني ميتوان خواند و ديد:
اوالً ـ دود و دم يك رژيم زهرخورده و متزلزل براي قدرتنمايي و قدرقدرت
نشاندادن خودش در يك شبيخون بزدالنة مافيايي با استفاده از يك خائن
خودفروخته .درحاليكه بدون پاسدار دليلي ،تعداد شهيدان مجاهدين در همين
حمله ،قطعًا تكرقمي بود و به گواهي شهود صحنه ،دستيابي به مكان و كشتن
مسئوالن و فرماندهان برجسته ،با امكاناتي كه مجاهدين در اشرف داشتند ،عملي
نبود.
ثانيًا ـ كشتن مزدور خودفروخته در صحنه پس از پايان مأموريت و آنهمه
خوشخدمتي در كشتار اشرفيان بهخاطر ترس از زندهماندن او و درز اطالعات و
پيگيريهاي بعدي مجاهدين.
ثالثًا ـ برگرداندن و قالبكردن جنازه در ميان شهيدان مجاهدين و افزايش عدد
 52به  53تا شايد در قدمهاي بعد در خدمت سناريوهاي “تصفيه و درگيري
دروني” و “مرگهاي مشكوك در درون مجاهدين” بهكار آيد تا همچنانكه
امام فرومايگان خميني ،از ابتدا گفته بود ،معلوم گردد كه مجاهدين خودشان،
خودشان را شكنجه ميكنند و ميكشند و بعد به گردن ديگران مياندازند! با اين
تفاوت كه اينبار مجاهدين عالوه بر اين كارها ،خودشان ،خودشان را گروگان هم
گرفتهاند تا به پاي مالكي و خامنهاي بنويسند! بعد هم عدهيي تا سرحد مرگ
اعتصاب ميكنند تا رژيم و همكيشان و مزدوران ،آنها را بيش از پيش شالقكش
كنند…
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خبرگزاري رويتر5 ،آذر:1392

يك مقام ارشد دولت عراق:
نه 52نفر بلكه 53نفر كشته شدهاند!

نزاعي در بين اين كمپ وجود داشته و برخي از مهاجمان از داخل كمپ بودهاند
سناريو ديگر اين است كه 7نفر مفقود پشت اين حمله بودهاند

رويتر  26نوامبر« :2013بهگفته يك مقام ارشد دولت عراق؛ عراق مشغول تعقيب
جنگجوياني است كه هنوز شناسايي نشدهاند و يك حمله مرگبار را عليه يك
كمپ مخالفان ايراني در نزديكي بغداد بهاجرا درآوردند .عراق اين را تكذيب كرده
است كه نيروهاي امنيتي در پشت اين خشونت قرار داشتند…
سازمان مجاهدين خلق كه وزارت خارجة آمريكا آن را سال گذشته از ليست
سازمانهاي تروريستي خود خارج كرد؛ خواهان سرنگوني رژيم ماليان در ايران
است…
اين گروه نيروهاي امنيتي عراق را متهم كرده است كه پشت اين حمله قرار
داشتهاند.
حيدر العگيلي كه عضو كميتة دولتي نظارت بر تحقيقات در اينباره است گفت:
نيروهاي امنيتي عراق در اين حمله دست نداشتهاند و يك گروه جنگجوي
ناشناخته پشت آن بوده است.
مقامات عراقي مكررًا شركت در اين حمله را كه طي آن ساكنان اين كمپ
همچنين مفقود شدهاند را تكذيب كردهاند.
عگيلي كه يك مقام وزارت حقوقبشر عراق است ،اين را تكذيب كرد و بهرويتر
گفت عكسهاي اين اشخاص كه گفته شده مفقود هستند بهفرودگاهها و سيطرهها
توزيع شده اما هيچ خبري راجع به آنها دريافت نكرده است.
عگيلي اضافه كرد كه نه 52نفر ،بلكه 53نفر كشته شدهاند.
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عگيلي گفت ،از اين قرباني تاكنون گزارشي نشده بود ،زيرا صورت او سوخته بود.
او قب ً
ال بهعنوان يك عضو كمپ شناسايي نشده بود.
عگيلي گفت ،بهنظر ميرسد اين گروه كه اين كمپ را مورد حمله قرار داد،
زمان كافي براي اعدام قربانيان خود و همچنين كاشتن بمبها در خودروها و
ساختمانهايي كه از راه دور منفجر كردند را داشته است.
عگيلي گفت“:اين عمليات حسابشده ،پيچيده و بزرگ بود” .او افزود كه اعضاي
مجاهدين كه شاهد صحنه اين حمله بودند“ ،فقدان جدي” در همكاري با مقامات
در اين تحقيق از خود نشان دادند.
او امكان اين را مطرح كرد كه نزاعي در بين اين كمپ وجود داشته و برخي از
مهاجمان از داخل كمپ بودهاند .او گفت ،سناريو ديگر اين است كه 7نفر مفقود
پشت اين حمله بودهاند».
ياوههاي حيدر عگيلي بهسرعت توسط رسانهها و سايتهاي گشتاپو آخوندي رله
شد .از جمله يك سايت شناختهشده اطالعات رژيم خبر داد:
ايران اينترلينك7 ،آذر:92
«العقيلي ميافزايد که تعداد کشتهشدگان ۵۳نفر است و نه ۵۲نفر که قب ً
ال توسط
سازمان ملل اعالم شده است .سازمان ملل بعد از رؤيت اجساد با دستهاي بسته
و زخمهاي ناشي از شليک گلوله گزارشي ارائه داده بود .العقيلي ميگويد آخرين
قرباني اعالم نشده بود چرا که صورت ويچنان سوخته بود که در آن زمان اين
امکان نبود که مطمئن باشيم وي از ساکنان کمپ بوده است!»
سايتهاي ديگر اطالعات آخوندها نيز با تاكتيك فرار به جلو پرسيدند كه چرا سران
مجاهدين «تا به امروز از نفر  ۵۳که سوخته است نامي نبرده و اعالم نميکند؟».
مجاهدين (وزارت اطالعات)14 ،آذر:92
«بهاحتمال قوي مسئولين سازمان خودشان اين نفر را آتش زدهاند… ميخواستند
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اين نفر ۵۳را اينطور محو کنند واال هيچ دليلي ندارد که بعد از نزديک ۱۰۰روز
هويت آن فرد را اعالم نکنند .بهفرض اينكه نميتوانستند تشخيص بدهند و يا از
دستشان دررفته بوده ،بعد از 10روز از اين گفتگو باز اين مسأله را روشن نکردهاند
که اين نفر ۵۳چه کسي است…».
گشتاپوي آخوندي از جسد سوختة مزدور مشترك استخبارات عراق و نيروي
تروريستي قدس نيز بوي كباب شنيده است .اما واقعيت ،داغكردن آنان از احضار
فالح فياض به دادگاه اسپانيا و حكم مربوطه است.
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جنايت عليه بشريت

گزارش ارتش آزاديبخش ملي ايران

فصل دهم

رجزخواني
سركردگان و مزدوران
جبهة واليت
براي پوشاندن
نقطة عزيمت و آثار
جنايت

ساعاتي پس از حملة 10شهريور به اشرف در بعدازظهر همان روز خبرگزاري
اطالعات آخوندها موسوم به مهر از بيانية تقدير سپاه پاسداران از برادران
عراقياش بهخاطر حمله به اشرف خبر داد.

بيانية سپاه پاسداران واليت فقيه
پس از حمله به اشرف
خبرگزاري حكومتي مهر10 ،شهريور:1392
«در بيانية تقدير از مجاهدان عراقي مطرح شد؛ سپاه پاسداران انقالب اسالمي در
پيامي ضمن تشكر از برادران مجاهد عراقي خود براي برخورد با منافقين پادگان
اشرف اعالم كرد :اين اقدام منجر بههالكت رسيدن قريب به هفتاد تن از كادرهاي
فاسد منافقين از جمله هفتتن از شوراي رهبري و مسئوالن اطالعات و عمليات اين
سازمان با بيش از 30سال سابقه جنايت شد»…
سپاه پاسداران ارتجاع اين را انتقام الهي در سالروز هالكت رجايي و باهنر توصيف كرد.
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تلويزيون شبكة يك رژيم10 ،شهريور:92
مجري« :صبح امروز در حملة شماري از مردم و مجاهدين عراقي كه فرزندان
آنها در سالهاي اخير بهدست منافقين بهشهادت رسيده بودند ،حداقل 23نفر از
اعضاي منافقين بههالكت رسيدند كه 7نفر آنها عضو شوراي مركزي اين گروهك
بودند.
برخي گزارشها از افزايش شمار كشتهشدگان گروهك منافقين در اين عمليات
خبر ميدهند ،مسئول اطالعات و عمليات منافقين مشهور به گيتي و مسئول
اصلي اين گروهك در عراق نيز در اين عمليات مجاهدين عراقي بههالكت رسيدند.
در اين حمله كه در پادگان اشرف انجام شد حدود 80نفر از اعضاي منافقين نيز
دستگير و شماري زخمي شدند .برخي از منابع خبري منطقه ،ضربات و صدمات
حملة امروز مردم و مجاهدين عراقي به منافقين را بسيار سنگين و هولناك
توصيف ميكنند».
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خبرنگار در بغداد:
«آنچه كه مطرح هست و واقعيت بايستي بگويم دارد اين است كه در ميان
منافقين اختالفات دروني شدت گرفته .اين موضوع را كساني كه در هفتهها و
ماههاي گذشته از ميان منافقين فرار كردند و بيرون آمدند ،مطرح كردند .اين
بحث خيلي جدي مطرح شده و گفته شده كه اختالفات داخلي بين آنها بهشدت
باال گرفته ،حتي در ليبرتي وضع بهصورتي پيش رفته كه طي روزهاي گذشته
شبنامههايي پخش شده عليه مسعود رجوي و بهنظر ميرسد كه موضوعي كه
در اردوگاه اشرف رخ داده ،يك نوع تصفية دروني بوده و كادرهايي هم كه
همچنانكه شما اشاره داشتيد در اشرف بودند ،از كادرهاي اصلي بودند و اين
موضوع ،اختالفات دروني در تشديد درگيريهاي دروني را حكايت ميكند.
خدمتتان بايد عرض بكنم دقايقي قبل ،من گفتگويي را با سفير كشورمان در
عراق داشتم ،ايشان هم اذعان كردند اخباري كه ما داريم نشاندهندة اختالفات
شديد ميان منافقين هست و آنهايي كه بيرون آمدند ،اخبار مبني بر درگيري
و حتي مشاجرات كالمي و لفظي شديد را مطرح كردند و گفتند اين اختالفات
بهگونهيي هست كه بسيار جدي هست .در واقع تماسهايي هم كه ما با طرفهاي
عراقي داشتيم ،طرفهاي عراقي گفتهاند كه ما بهاصطالح درگيري با منافقين
نداشتيم و همچنان ميگويند كه آنها عامل حملهيي در اردوگاه اشرف نبودند؛
پس بهنظر ميرسد كه يك موج خبري از سوي منافقين راه افتاده ،ولي واقعيت
همان اختالفات دروني در ميان منافقين هست».
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آخوند علوي وزير اطالعات رژيم:

اين افراد بهدليل مقابله با حاكميت كشور عراق كشته شدند
خبرگزاري سپاه پاسداران10،شهريور« :1392علوي در جمع خبرنگاران :وزير
اطالعات با اشاره بهكشتهشدن تعدادي از منافقين در پادگان نجف اشرف گفت:
بهنظر ميرسد اين افراد بهدليل مقابله با حاكميت كشور عراق كشته شدند.
به گزارش خبرنگار حوزة دولت خبرگزاري فارس ،حجتاالسالم علوي وزير
اطالعات در پايان جلسة هيأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي
دربارة كشتهشدن تعدادي از افراد منافقين در كشور عراق گفت كه اين افراد در
پادگان اشرف و تحت حاكميت كشور عراق هستند و بهنظر ميرسد اين افراد با
حاكميت اين كشور مقابله كرده و كشته شدند».
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همزمان سايت راديو فردا10،شهريور 1392گزارش كرد:
«سپاه پاسداران ايران روز يکشنبه ۱۰شهريور در بيانيهيي با ابراز خوشحالي از حملة
گروهي که آنها را “فرزندان مجاهدان شهيد عراقي” ناميده به اردوگاه “اشرف” گفته
است که در اين حمله در حدود ۷۰نفر از اعضاي سازمان مجاهدين خلق کشته
شدهاند.
به گزارش خبرگزاري مهر ،سپاه پاسداران ايران در اين بيانيه ،با تشکر از حملهکنندگان
به اردوگاه اشرف گفته است که “قريب به 70تن” از کادرهاي سازمان مجاهدين
خلق از جمله 7تن از شوراي رهبري و مسئوالن اطالعات و عمليات اين سازمان در
حملة بامداد روز يکشنبه کشته شدهاند.
سپاه پاسداران در بيانية خود تصريح کرده است که کشتهشدن اين افراد موجب
“تشفي” خاطر کساني که اعضاي خانوادة خود را در عملياتهاي سازمان مجاهدين
خلق از دست دادهاند ،شده است.
در همين زمينه ،خبرگزاري مهر گزارش داد که محمود علوي ،وزير اطالعات دولت
يازدهم در حاشية جلسة هيأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي دربارة
کشتهشدن اعضاي سازمان مجاهدين خلق در اردوگاه اشرف گفت“ :مدتهاي مديدي
بين دولت عراق و کساني که پادگان اشرف را در تصرف دارند ،مسائلي مطرح بود که
در اينباره همواره اين افراد با حاکميت عراق مقابله ميکردند ،بنابراين اين احتمال
وجود دارد که در اين مورد حاکميت عراق ناگزير شده است تا با تروريستهاي ساکن
در پادگان اشرف مقابله کند».
اين يك اعتراف آشكار و رسمي از سركردگان رژيم آخوندي بهمسئوليت مستقيم
دولت عراق در حمله بوده كه بعد از چند ساعت آن را از خبرگزاري مهر ،حذف
كردند.
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گزارش پاسدار سرلشكر قاسم سليماني
سركردة نيروي تروريستي قدس بهخبرگان رژيم
دربارة حمله به اشرف ـ 13شهريور1392
خبرگزاري سپاه پاسداران (فارس)13 ،شهريور« :1392فرمانده نيروي قدس سپاه
پاسداران گفت :آمريکا در مصر بهدنبال دموکراسي ،در سوريه بهدنبال حقوقبشر
و در ايران نگران بحث هستهيي نيست؛ بلکه هدف اصليش اين است که خط
مقاومت را بشکند؛ ما تا آخر از سوريه حمايت ميکنيم.
يکي از اعضاي مجلس خبرگان رهبري در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري
فارس ،به سخنان سردار حاج قاسم سليماني در نطق ديروز وي در مجلس خبرگان
رهبري اشاره کرد و گفت :سردار سليماني در اين جلسه به قضية عراق و اردوگاه
اشرف پرداخت که بيش از 50نفر از آنها کشته شدند که بسياري از آنها از سران
منافقين بودند و 10نفر نيز مفقود شدند و اين قضيه ،مهمتر از حملة مرصاد بود».

225

فصل 10

گزارش مستند حمله به اشرف

پاسدار سرتيپ نقدي ،رئيس بسيج ضدمردمي
خبرگزاري حكومتي مهر14 ،شهريور:1392
حملة مجاهدين عراقي به پادگان اشرف مهمتر از عمليات مرصاد بود
«رئيس سازمان بسيج مستضعفين با اشاره بهحادثة اخير در پادگان اشرف تصريح
كرد :حملهيي كه توسط مجاهدين عراقي به پادگان اشرف روي داد ،مهمتر از عمليات
مرصاد بود…».

آخوند احمد خاتمي در جمعه بازار تهران

«…آخرين نكته هم اينكه بايد تشكر و تقدير داشته باشيم از فرزندان غيور
انتفاضة شعبانيه ،كه به منافقان جنايتكار در پادگان اشرف حمله كردند .كار،
كار بسيار بزرگي بود ،از جهت كيفي از عمليات مرصاد هيچ كمتر نبود70 ،نفر
از سرانشان در اين حملة فرزندان انتفاضه شعبانيه به فضل خدا به جهنم واصل
شدند .فرمانده ترور شهيد صيادشيرازي هم در اين عمليات به جهنم واصل شد.
كار بسيار خوبي كردند .اين دست انتقام خدا بود كه از آستين اين فرزندان غيور
عراق بيرون آمد17 .هزار نفر را اين جنايتكاران ترور كردند ،مظلومانه بهشهادت
رسوندند ،طفل 2ساله ،پيرمرد 80ساله ،كشاورز ،كارگر ،علما و نظاميان هم كه
فراوان ،از همة اقشار ،اينها آدم كشتند ،من همينجا بايد بگويم كه انتفاضة
شعبانيه ،قيام مردم عراق بود كه صدام به كمك منافقين سركوب كرد .اين
قيام را حاال فرزندان آن شهدا وارد ميدان انتقام شدند .سالم و درود و رضوان
خدا بر شهداي شما و آفرين بر شما كه عمليات خداپسندانه انجام داديد».
(15شهريور)1392
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پاسدار سالمي ،جانشين سركردة كل سپاه پاسداران
تلويزيون رژيم ـ  16شهريور « 1392يكي از اتفاقاتي
كه هفتة گذشته افتاد و اين اتفاق داراي اهميت
راهبردي بسيار وسيعي در تحوالت آيندة منطقه
خواهد بود و ابعاد بسيار عظيمي داره اين عمليات،
بهدليل تحتتأثير و تحتالشعاع قرارگرفتن حملة
احتمالي آمريكا به سوريه ،فرصت ظهور و بازتاب و
انعكاس گستردة خبري پيدا نكرد .همين حادثة حملة
جوانان عراقي بود كه در اردوگاه اشرف اتفاق افتاد.
اين عمليات از لحاظ مقياس تأثير ،بسيار بزرگتر از
عملياتهايي است كه در حجمهاي وسيعي است كه
در گذشته اتفاق افتاده؛ شايد بشود گفت كه تأثير
راهبردي اين عمليات در ادامة حيات منافقين بسيار
بيش از تأثير عمليات مرصاد است.
شما مالحظه بفرماييد از 17هزار شهيد تروري كه
در چند روز گذشته يادوارة تجليل از آنها برگزار شد
16هزار نفر از اين شهداي ترور توسط گروهك منافقين
بهشهادت رسيدند ،اين درصد بسيار بااليي است
...عملياتهاي متعددي اينها انجام دادند كه عمليات
مرصاد كه از ديد آنها فروغ جاويدان ناميده ميشود،
اين عمليات بسيار سنگيني بود…
اينها همه جليقة ضدگلوله داشتند ،كاله داشتند ،اصالً
انگار آماده بودند براي يك عمليات ،تسليحشده ،مسلح،
و اين را ميشه بهعنوان يك عمليات بزرگ ،كه حتي با
عمليات مث ً
ال كشتن بنالدن نميشه مقايسه كرد.
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…االن شما به رفتار سركردة اين گروهك يعني مسعود رجوي نگاه كنيد! بعد از
حدود 7روز كه از اين حادثه گذشته ،عدم هيچگونه واكنشي از سوي سركردة اين
گروهك ،همين امروز گمانهزنيها و فرضيههاي متنوعي را ايجاد كرده .تحليلهاي
مختلفي را بهوجود آورده ،يا اين كشته شده ،اسمش اعالم نميشه ،سكوت،
يا نشانة بهت ،حيرت و درواقع شرايط بسيار سخت روحي رواني يك سركردة
گروهك ميتواند باشد ،يا اينكه هالكت او .چيزي غير از اين نميتواند باشد.
بهاندازة قتلعامهاي ناشي از تهاجم هستهيي آمريكا به ناكازاكي و هيروشيما،
اينها كشته گرفتند از مردم ايران و عراق ،تحتعنوان انقالب ايدئولوژيك،
تحتعنوان انقالب ايدئولوژيك ،اينها همة زنان ،يعني همة همسران و شوهران را،
همة خانوادهها را مجبور به طالق اجباري كردند .و اينها همة حلقههاي درواقع
زناشويي خودشان را ريختند بهپاي مسعود رجوي… همة خانوادهها را متالشي
كردند.
… شما بهطور دقيق واقف هستيد كه اينها بودند كه با جاسوسي در محيط
هستهيي ما ،يك فضاي خيالي و موهومي و تصنعي در نظام بينالملل نسبت به
فعاليت هستهيي ما ايجاد كردند و هر آنچه كه امروز ملت ايران از تحريم ،از
كاهش تعامالت جهاني و تأثيرات آن ميبيند ،همه ناشي از خيانتي است كه اينها
به ملت ايران كردند.
… آمريكا براي اينكه بتواند آلترناتيو و جايگزيني پيدا كند آمد اينها را از
فهرست كشورهاي حامي تروريست خارج كرد و به اينها در واشينگتن دفتر داد،
اينها در اتحادية اروپا رسميت پيدا كردند و امروز براي اينكه آزادي عمل پيدا
كنند و در مسير اهداف استراتژيك آمريكا حركت كنند ،آمريكاييها همين امروز
معاون وزير خارجة آمريكا ،با مريم رجوي تماس ميگيرد ،از او دلجويي ميكند و
به او دستور ميدهد كه نيروهايشان را از اشرف ببرند در ليبرتي و اعالم ميكند
كه ما محافظت اينها را بهعهده ميگيريم…».
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درگيري در اشرف و تصفية درونسازماني!
خبرگزاري حكومتي ايسنا20،شهريور« :1392يك منبع عراقي تأكيد كرد :در فيلمهاي
منتشرشده از درگيري اخير پادگان اشرف تصاويري از كشتههاي اين گروهك منتشر
شد كه همة آنها تير خالص خورده بودند .اعضاي منافقين براساس سوابق قبلي در
تصفية فيزيكي اعضا ،از فرصت بهدستآمده براي خونريزي بيشتر استفاده كرده و
اعضاي خود را براي استفادة تبليغاتي و مظلومنمايي بهقتل رساندهاند .گفتني است در
پي حملة گروهي متشكل از فرزندان شهداي انتفاضة شعبانيه به پادگان اشرف۵۲ ،نفر
از اعضاي اين گروهك تروريستي بههالكت رسيدند».

آخوند شاهچراغي در جمعهبازار شهرري
خبرگزاري فارس15 ،شهريور« :1392حجتاالسالم شاهچراغي امامجمعة
شهرري در پايان ،اقدام مجاهدين عراق و حمله به پادگان اشرف را مورد اشاره
قرار داد و تأكيد كرد :امروز فرزندان مجاهد عراق در يك اقدام شجاعانه ،انتقام
پدران خود را گرفتند و بهرغم شادكردن دل قربانيان منافقين در عراق ،دل
خانوادة 17هزار شهيد ايران اسالمي در ترورهاي منافقان را شاد كردند».

نايبرئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارتجاع
خبرگزاري سپاه تروريستي قدس ـ خبرگزاري تسنيم21 ،شهريور:1392
«منصور حقيقتپور نايبرئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
شوراي اسالمي در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم ،در خصوص
پاکسازي کامل پادگان اشرف از وجود منافقين اظهار داشت :نهتنها پادگان اشرف،
بلکه اميدوارم کل کرة زمين از لوث وجود منافقين پاک شود».
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تبريكات وزير اطالعات بدنام آخوندي
تلويزيون شبكة خبر21 ،شهريور« :1392محمود علوي وزير اطالعات :ما اين
اقدام قهرمانانة ملت عراق را به مردم آن كشور و همچنين ملت ستمديدة ايران
اسالمي تبريك ميگوييم و خدا را بر اين پيروزي دو ملت عراق و ايران سپاس
ميگزاريم.
گوينده :وزير اطالعات از فريبخوردگان نادمي هم كه دست آنها به خون انساني
آلوده نيست خواست به آغوش ملت مسلمان ايران بازگردند».

قدرداني وزارت خارجة رژيم از وحوش عراقي

و شكايت از اتهامزني مجاهدين و حاميان شناختهشدة آنان به ديگران!
خبرگزاري فارس21 ،شهريور« :1392قدرداني ايران از عراق دربارة منافقين:
وزارت امور خارجه كشورمان در بيانيهيي با ابراز خرسندي از بسته شدن اردوگاه
نظامي اشرف ،از تالشهاي دولت عراق در اين باره قدرداني كرد.
متن اين بيانيه بهشرح زير است:
جمهوري اسالمي ايران پيشتر در چندين نوبت بهنمايندة سازمان مللمتحد در
عراق نسبت بهتداوم حضور اعضاي اين سازمان تروريستي در اردوگاه اشرف و
شرارتها و ماجراجوييهاي آنها هشدار داده بود .اقدامات اين سازمان تروريستي و
برخي حاميان شناخته شدة آنان در اتهام زني بهديگران از جمله درگيريهاي اخير
اردوگاه اشرف نيز ،نمونهيي از توطئهها و ماجراجويي آنان است».

نايبرئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارتجاع:
پاكسازي پادگان اشرف تحكيم امنيت رژيم را در پي دارد
خبرگزاري فارس22 ،شهريور« :1392حقيقتپور نايبرئيس كميسيون امنيت
ملي و سياست خارجي مجلس گفت :من كار منافقين را بهطور كامل تمامشده
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نميدانم… اعضاي اين گروهك بايد تحت تعقيب انقالبيون قرار بگيرند و هر جا
كه آشيانه و يا مركزي از اين گروهك پيدا كردند ،آن مركز را بر سر آنها خراب
كنند .پاكسازي پادگان اشرف در عراق ،تحكيم امنيت ملي كشور ما را در پي دارد
و اميدوارم تا با واردكردن ضربة نهايي به اين گروهك ،شاهد اضمحالل كامل اين
گروهك تروريستي باشيم».
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ديپلومات سابق آخوندها در مكزيك و استراليا
خبرگزاري فارس22 ،شهريور« :1392قديري ابيانه ديپلومات سابق كشورمان در
مكزيك و استراليا گفت“ :انتفاضة شعبانيه به نمايندگي مردم عراق ضربة مهلكي
به منافقين وارد كرد و حتي اين اقدام از عمليات مرصاد نيز مهمتر بود؛ چرا كه
سران اصلي اين گروهك بههالكت رسيدند ...آنها در حال حاضر به سوريه رفتهاند
و عليه مردم سوريه جنايت ميكنند».

جمعيت لباسشخصيهاي وليفقيه ارتجاع
خبرگزاري فارس22 ،شهريور« :1392پرويز سروري عضو جمعيت رهپويان انقالب
اسالمي در گفتگو با خبرنگار حوزة احزاب خبرگزاري فارس ،با اشاره به هالكت
عناصر اصلي منافقين توسط مردم عراق ،اظهار داشت :اين گروهك مخوف نهتنها
در ايران بلكه در هر نقطة جهان ،سمبل خونريزي ،جنايت و قتلعام است.
اين فعال اصولگرا ،حركت مردم عراق را پايانبخش جنايات آيندة گروهك منافقين
برشمرد و تأكي د كرد“ :گروهك منافقين ،مادر گروههاي تروريستي فعلي همچون
القاعده و طالبان است و درواقع آنها نوزادان طبيعي منافقين محسوب ميشوند».

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارتجاع
روزنامة رسالت22 ،شهريور« :1392نقوي حسيني ،سخنگوي كميسيون امنيت
ملي و سياست خارجي مجلس ،تأكيد كرد :در اختيار گذاشتن هر مكاني در هر
كشوري به اين گروهك ،خالف مقررات بينالمللي است و درواقع نوعي حمايت از
تروريسم محسوب ميشود .نقوي حسيني تصريح كرد :دولتهايي كه اين مكانها را
در اختيار سازمان تروريستي ،بهويژه گروهك تروريستي منافقين ميگذارند ،بايد
مورد مواخذه قرار بگيرند».
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دبير اجرايي «كمپين سايبري شهداي ترور»
خبرگزاري سپاه پاسداران (فارس)25 ،شهريور« :1392دبير اجرايي همايش
سايبري “شمشير داموكلس” گفت“ :كمپين سايبري شهداي ترور” براساس اتفاق
ميموني كه توسط بچهشيعههاي عراقي (گروه شعبانيه) در بههالكترسانيدن
اعضاي منافقين ساكن در پادگان اشرف بهوقوع پيوست ،راهاندازي ميشود.
دبير اجرايي همايش شمشير داموكلس تأكيد كرد :به پاس رشادتهاي حاجقاسم
و يارانش در تمام اين وبالگها عبارت “تقديم به حاجقاسم و ياران” ذكر ميشود.
اين مسئول با بيان اينكه كمپين سايبري شهداي ترور ،مخصوص 17هزار
شهداي ترور كشور است و مربوط به جنايات منافقين كوردل است ،تأكي د كرد:
بهدليل اينكه در عمليات گروه شعبانيه به اشرف ،سرتيم ترور شهيد صياد
بههالكترسيده ،بنابراين بِرند تمام وبالگهاي شهداي ترور به نام يا تصوير
صيادشيرازي منقش شود ضمن اينكه در اين كمپين هر وبالگ به اسم يكي از
شهداي ترور مانند قدوسي خواهد بود».

خبرگزاري اطالعات آخوندي:

مهمترين و شيرينترين خبر ماهها و سالهاي گذشته
خبرگزاري حكومتي مهر26 ،شهريور« :1392خروج 42نفر باقيماندة اعضاي
سازمان مجاهدين خلق (منافقين) در شامگاه چهارشنبه هفتة گذشته ،از پادگاني
كه نام اشرف ،از سوي اين سازمان تروريستي بر آن نهاده شده ،شايد يكي از
مهمترين و در عين حال شيرينترين اخبار ماهها و بلكه سالهاي گذشته براي
مردم ايران و عراق بوده است».
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سخنگوي وزارت خارجة رژيم
خبرگزاري حكومتي مهر26 ،شهريور« :1392افخم ،سخنگوي وزارت خارجه ،در
اين زمينه كه پس از خروج منافقين از كمپ اشرف ،از سوي برخي از كشورها
از جمله آلباني براي ورود منافقين اعالم آمادگي شده است بيان كرد :جمهوري
اسالمي ايران ضمن اعالم قدرداني خود از تالشهاي دولت عراق براي تخلية
اردوگاه اشرف ،از سازمان ملل خواسته است تدابير جدي براي انتقال كامل
اعضاي گروهك به خارج از عراق صورت گيرد».

كيهان ولي فقيه ارتجاع:

مجاهدين خط قرمز نظام و يكي از سنگمحكهاي اساسي
براي ارزيابي ميزان صداقت اروپا و آمريكا
روزنامة حكومتي كيهان30،شهريور« :1392ايران بارها اعالم كرده است كه
منافقين را خط قرمز خود ميداند و هر كشوري كه پذيراي اين جنايتكاران
باشد ،بايد منتظر عواقب آن نيز باشد و ايران در روابط خود با كشورهايي كه در
اين رابطه به اعضاي اين گروهك و سركردگان آن پناهندگي دهند تجديدنظر
خواهد كرد…
تعطيلي كمپ اشرف يك فرصت استثنايي براي ايران اسالمي فراهم كرده است
تا بار ديگر موضوع گروهك تروريستي منافقين را در دستور كار خود قرار دهد.
با توجه به جو مثبتي كه در نظام بينالملل بهدنبال استقرار دولت جديد در
ايران بهوجود آمده است و اظهار تمايل اروپا و آمريكا به بهبود روابط با ايران
و فروريختن ديوار بياعتمادي بين غرب و ايران… موضوع گروهك منافقين
ميتواند بهعنوان يكي از سنگمحكهاي اساسي براي ارزيابي ميزان صداقت اروپا
و آمريكا قرار گيرد .در اين رابطه كشورمان بايد يك راهبرد جديد چندوجهي
منطقهيي و بينالمللي در پيش بگيرد…
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رئيسجمهور و وزير امور خارجة كشورمان با سخنرانيها و انجام مصاحبهها ،اين
پيام صريح و قاطع را به دولتهاي جهان و بهخصوص كشورهاي منطقه ارسال
كنند كه جمهوري اسالمي ايران هرگز به هيچ كشوري اجازه نميدهد اين
گروهك تروريستي را در خاك خود مستقر كند و در صورت چنين اقدامي بايد
منتظر عواقب سياسي و اقتصادي و احيانًا امنيتي آن نيز باشد».

ديدار فرمانده نيروي زميني سپاه
با فرمانده نيروي زميني ارتش عراق
خبرگزاري سپاه پاسداران (فارس)4 ،مهر« :1392ژنرال علي غيدانمجيد فرمانده
نيروي زميني ارتش عراق كه در رأس هيأتي بهكشورمان سفر كرده ،با فرمانده
نيروي زميني سپاه پاسداران انقالب اسالمي ديدار كرد .دو طرف بر همكاري در
زمينههاي مختلف علمي آموزشي ،مبارزه با تروريسم و تأمين امنيت مرزها تأكيد
كردند.
فرمانده نيروي زميني ارتش عراق با اشاره به حركتهاي اخير مردمي ،در سركوب
منافقين در اردوگاه اشرف ،بر عزم جدي كشورش تا اخراج كامل منافقين از عراق
تأكيد كرد».

تشكرات غليظ مأموران و مزدوران نظام از مالكي
بهخاطر قتلعا م و اعدام جمعي مجاهدين در اشرف
تكامل قطببندي بين انقالب و ارتجاع و تعميق مرزهاي جنبش و ضدجنبش كه با
كناررفتن بسياري پردهها ،پس از قتلعا م مجاهدين در اشرف و اعتصابغذاي جهاني
به روشنترين صورت بارز و برجسته شد ،يكي ديگر از دستاوردهاي پايداري و نبرد
در اشرف است.
مأموران و مزدوران نظام و همكيشان آنها و كلية كساني كه در اين جبههبندي
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در پوششهاي گوناگون در طرف رژيم قرار ميگيرند ،بهصورتي افسارگسيخته و
بيدنده و ترمز درونماية خود را بيرون ريخته و ماهيتهاي ارتجاعي را برمال كردند و
در معرض ديد همگان قرار دادند .هر كس كه ميخواست بداند و بفهمد ،بهروشني
دانست و فهميد كه دعوا بر سر چيست و در جبههبندي رژيم و ضدرژيم هر كس
در كجا ايستاده است.
كار به آنجا رسيد كه سايتها و مأموران شناختهشدة اطالعات آخوندها كه با اسامي
مستعار به سايرين خط ميدهند ،آشكارا بهستايش از «جناب آقاي نوري المالکي
نخستوزير منتخب مردم عراق» پرداشخته و به او نوشتند:
«مفتخرم از جانب خود و گروهي از تالشگران حقوقبشر در جامعة ايرانيان مراتب
سپاس و تشکر خود را بابت تخلية کامل اردوگاه صدامنشان در استان ديالي خدمت
شما عرض نموده و چند درخواست را نيز ضميمه نمايم».
«بخشهايي از اين محل که داراي سمبلهاي اين گروه تروريستي منفور است را
ميتوانيد بهعنوان يک شهرک سينمايي حفظ کنيد تا هنرمندان ايراني بتوانند در
آن فيلمها و سريالهاي تلويزيوني از اقدامات جنايتکارانة اين گروه تهيه نمايند».
«بهقرار اطالع در اين کمپ تونلها و راههاي زيرزميني فراواني وجود دارند ،بنابراين
تفحص و جستجو در وجب به وجب اين قرارگاه بسيار الزم و ضروري است ،زيرا
اين گروه جنازههاي برخي از قربانيان خود را در مکانهايي در اين قرارگاه ،مخفيانه
دفن کرده است».
«در اولين فرصت ،احکام قضايي دادگاههاي عراق در مورد دستگيري سران ترور و
شکنجهگراني را که تحت عنوان متقاضي پناهندگي در کمپ حريه بهسر ميبرند،
بهاجرا گذاشته و اين تروريستها و مزدوران صدام را دستگير و به پاي ميز محاکمه
بکشانيد».
«از حدود 3هزارنفري که در کمپ حريه وجود دارند ،حدود 100نفر بهعلت سوابق
تروريستي تحت حمايت هيچيك از قوانين بينالمللي نيستند ،بنابراين اجازه ندهيد
اين قاتالن مردم ايران و عراق خود را بهعنوان پناهنده جا زده و از کشور شما تحت
نام پناهنده خارج گردند».
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يك سايت اطالعات آخوندها هم در نخستين ساعات روز 10شهريور براي
خطدادن به بقية تالشگران مشابه نظام! نوشت« :آقاي مالکي ،بهراستي بايد از
دولتهاي عراق طي اين دهسال گذشته تشکر کرد».
سايت مجاهدين (وزارت اطالعات)10،شهريور:1392
«پاكسازي نهايي منافقين از اشرف آغاز شد.
دولت عراق صبح امروز در اقدامي قانوني دست به پاكسازي پادگان اشرف مقر
باقيماندههاي گروهك منافقين زد».
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آنطور كه برخي رسانههاي وابسته به گروهك تروريستي منافقين گزارش دادهاند،
اين اقدام قانوني عراق كه با دو سال تأخير و فرصتدادن به منافقين براي خروج
اختياري از اين پادگان انجام ميشود با واكنش جالب اعضاي اين گروهك و بوقهاي
رسانهايشان همراه بوده است .هوچيگري رسانههاي وابسته به اين گروهك
تروريستي در حالي صورت ميگيرد كه دولت عراق بدون هيچ رفتار غيرقانوني و
غيرانساني بهطور دقيق برخالف مشي و منش منافقين اقدام به تخلية اشرف كرده
است.
بنا بر اين گزارش ،حدود کمتر از 100نفر از منافقين در اين مقر مستقر بودهاند كه
دولت عراق از صبح امروز و با وجود دو سال مماشات ،كاسة صبرش لبريز شده و
خودش دست به تخلية اين مركز فساد زده است».
اما رجزخوانيهاي ابلهانة آخوندي كفايت نميكند .موج محكوميتهاي جهاني همزمان
با اعتصاب غذا در كشورهاي مختلف ،دعاوي و ترهات رژيم و حكومت عراق را پس
ميزند و جارو ميكند و به زبالهدان ميريزد.
از اينرو فوجي از شكنجهگران و دژخيمان و مزدوران لباس شخصي اطالعات و سپاه
حكومت آخوندي در اكيپهاي مختلف از تهران و شهرستانها براي هدفهاي اطالعاتي
و تروريستي و براي مصارف تبليغاتي در رسانههاي رژيم ،به بغداد فرستاده ميشوند.
دبيرخانة شوراي ملي مقاومت در 5مهر از اعزام شماري از شكنجهگران و دژخيمان
اطالعات و سپاه براي بازجويي از 7گروگان خبر ميدهد.

اعزام شكنجهگران و دژخيمان اطالعات و سپاه
از تهران به بغداد براي بازجويي از گروگانها
اطالعية دبيرخانه شوراي ملي مقاومت 5-مهر1392

«بنا بهگزارشهاي رسيده از ايران ،نيروي تروريستي قدس و سفير رژيم آخوندي
در بغداد كه از سركردگان اين نيروست ،براي اعزام شكنجهگران و بازجويان
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وزارت اطالعات و اطالعات سپاه به بغداد براي بازجويي از هفت گروگان اشرفي
با نخستوزيري عراق هماهنگي ميكنند».

نمايش مسخرة مأمو ر نيروي قدس در دانشگاه بغداد
براي مقابله با خشم و انزجار جهاني از قتلعا م در اشرف
اعزام  6مأمو ر قدس و اطالعات آخوندي به عراق
در ارتباط با موضوع گروگانها و حمله به اشرف

اطالعية دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ـ  24آبان 1392

«سفارت رژيم آخوندي در بغداد و نخستوزيري عراق درصددند در روز شنبه 25آبان
يك نمايش مسخره زير عنوان “عراق جديد و جنايتهاي سازمان تروريستي خلق” در
دانشگاه بغداد راه بيندازند .اين برنامه كه توسط نافع العيسي ،يك مأمو ر شناختهشدة
نيروي تروريستي قدس ،برگزار ميشود ،بهمنظور مقابله با خشم و انزجار بينالمللي
نسبت به قتلعام و اعدام جمعي و آدمربايي در اشرف است.
آنها ميخواهند بار ديگر مجاهدين را متهم به كشتار اعضاي خود و مردم عراق
كنند و وانمود نمايند كه كشتار 10شهريور يك درگيري داخلي بوده است .آنها
مدعي كشف گورهاي جمعي در اشرف و اعدامهاي درونگروهي خواهند شد .شماري
از نويسندگان و خبرنگاران و روشنفكران عراقي كه دعوتنامة اين شوي مسخره را
دريافت كردهاند ،آن را پس فرستاده و شركت در آن را رد كردهاند.
در همين حال ،بنا به گزارشهاي رسيده از درون رژيم آخوندي6 ،مأمو ر نيروي قدس
و اطالعات آخوندي ،در روز چهارشنبه 22آبان وارد عراق شدند تا با صحنهسازي،
اعتراضات و انتقادات شديدي را كه مالكي بهخاطر جنايت عليه بشريت در اشرف ،در
آمريكا با آنها مواجه شد ،خنثي كنند.
رژيم آخوندي و دولت عراق با اين اقدامهاي ابلهانه ،همچنانكه با تحقيقات مبتذل و
فرمايشي مالكي دربارة كشتار اشرف ،ميخواهند ضمن توجيه جنايت قبلي ،براي جنايت
بعدي زمينهسازي كنند» (اطالعية دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ـ  24آبان .)92
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صحنهسازي مقامات حكومت مالكي و رسانههاي خبري رژيم
در يك نمايش مسخرة سفارت رژيم و نخستوزيري عراق
براي سرپوشگذاشتن بر گروگانگيري و اعدام جمعي در اشرف
اطالعية دبيرخانة شوراي ملي مقاومت ـ 25آبان92

« 6مأمور اطالعات و نيروي تروريستي قدس كه در اطالعية شمارة 91ورود
آنها به عراق فاش شده بود ،شامل 5مرد و يك زن هستند كه همزمان در يك
مأموريت جنايتكارانه در اشرفبه صحنهسازيهاي ضروري و گرفتن عكس و فيلم
از نقاط مختلف بهويژه محل شهادت 52مجاهد خلق گماشته شدهاند تا به خيال
خود بتوانند تقصير را به گردن خود مجاهدين بيندازند…
بدون ترديد رژيم آخوندي و حكومت مالكي در نمايشهاي رذيالنة خود درصدد
اجراي يك سناريوي جنايتكارانه هستند .نيازمندي آنها به اينكه شهادت
52مجاهد خلق را يك تصفية درونگروهي وانمود كنند ،همچنانكه نيازمندي
آنها به كشف گورهاي موهوم جمعي و ادعاي اعدامهاي درونگروهي و مرگهاي
مشكوك در درون مجاهدين امر پنهاني نيست و آن را بارها به زبانهاي مختلف
و از طرق مختلف اعالم و تكرار كردهاند .بخش ديگري از اين سناريوي مشترك
آخوندي و بهاصطالح “دولت قانون” مالكي ،كارگذاشتن مواد انفجاري و سالح در
اشرف و نسبتدادن آنها به مجاهدين است كه اين نيز مشابه همان صحنهسازيهاي
بعد از قتلعام 19فروردين 1390است كه طاهر بومدرا ،رئيس حقوقبشر يونامي
و مشاور يونامي در پروندة اشرف بارها آن را از جمله در پارلمان انگلستان در
11دسامبر 2012با جزئيات برمال كرده است».

.
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انتشار عكس يكي از مأموران نيروي قدس در اشرف
اطالعية دبيرخانة شوراي ملي مقاومت  29آبان 1392

«مقاومت ايران عكس يكي از 6مأمو ر نيروي تروريستي قدس را كه از هفتة
گذشته در ارتباط با حمله به اشرف و سرنوشت گروگانها به اشرف رفتهاند ،منتشر
ميكند .اين عكس كه از درون رژيم بهدست مقاومت رسيده است ،در زمان
حضور اين مزدور در اشرف گرفته شده است.
صدور مزدوران از ايران به عراق ،و از عراق و ايران به كشورهاي اروپايي براي
مصارف تبليغاتي و اطالعاتي چيز تازهيي نيست و در دو دهة گذشته بارها از سوي
دستگاههاي امنيتي كشورهاي مختلف از قبيل آلمان و هلند در گزارشهاي ساالنة
اين دستگاهها به آن اشاره شده است».
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كميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت نيز در اين ساليان بارها
و بارها صنعت پناهندهسازي از اين مزدوران در كارگاههاي نمدمالي اطالعات
آخوندي را برمال كرده است .بنجلترين مزدوران تحت عنوان “اعضاي سابق
مجاهدين” براي توبه و ندامت علني مورد استفاده واقع ميشوند .مابقي براي
“تجسس” و كارهاي اطالعاتي يا تروريستي در پوششهاي مختلف بهخدمت
گرفته ميشوند كه يك فقره از آن در اطالعية 21مهر 92كميسيون امنيت و
ضدتروريسم افشا شده است.
سپس هر يك از مزدوران ،بسته به نيازمنديهاي مقطعي رژيم ،بعد از خيسخوردن
در آبلجن اطالعات آخوندها ،براي لجنپراكني به خط اول رسانهيي و فضاي
مجازي اعزام ميشوند .آنگاه ،پس از مدتي كه تاريخ مصرف آنها سپري ميشود،
از دور خارج شده و با مزدوران تازهنفس جايگزين ميگردند.
يكي از آخرين فقرات ،كه كميسيون امنيت و ضدتروريسم شورا در 11آذرماه92
برمال كرده است ،اعزام يك مزدور به آلباني تحت عنوان پناهنده ،براي اخالل
در انتقال ساكنان ليبرتي به اين كشور است .اين در حاليست كه مزدور مزبور،
پاسپورت معتبر 5سالة رژيم را كه بهدستور وزارت اطالعات آخوندها صادر شده
است ،در دست دارد.
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سفر مالكي و فالح فياض به تهران
«شقالقمر» انتشار فيلمهاي جنايي پليسي
دربارة مخفيگاه مسعود رجوي
پس از تخليه و تحويل اشرف به سازمان ملل
در رسانههاي رژيم
مالكي و مشاور امنيتي او فالح فياض از  13تا 16آذرماه امسال به خدمت اربابان خود
در تهران شتافتند .يكي از دستاوردهاي رژيم از سفر 4روزة آنها كه با مالقاتهاي علني
و مخفي متعدد با وزير اطالعات و سركردة نيروي تروريستي قدس همراه بود ،دو هفته
بعد در شبكههاي تلويزيوني رژيم پخش شد .در اين فيلم با ژستهاي جيمزباندي ادعا
ميشود كه دوربين نظام براي اولينبار توانسته است به مقر فرماندهي ارتش آزاديبخش
در اشرف تحت عنوان «مخفيگاه رجوي» دست پيدا كند!
همچنين ادعا ميشود كه مسعود رجوي در سال 59با طارق عزيز ديدار داشته است! اين
در حاليست كه بيانية مشترك نايب نخستوزير عراق و مسئول شوراي ملي مقاومت
ايران در ديماه 1361در پاريس براي پاياندادن به جنگ ضدميهني و صلح عادالنه
منتشر شده است.

از راست ،آخوند حسن روحاني ،نوري مالكي
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دو ماه پس از همين ديدار و امضاي بيانية مشترك براي دستيافتن به يك صلح
عادالنه در جنگ ضدميهني ،طرح صلح شوراي ملي مقاومت ايران در اسفند1361
منتشر شد.
چند روز بعد ،دولت وقت عراق در اول فروردين 1362طرح صلح شوراي ملي
مقاومت را بهعنوان مبناي قابل قبولي براي آغاز مذاكرات صلح پذيرفت و اين
يكي از مهمترين دستاوردها و افتخارات تاريخچة مقاومت ايران عليه جنگطلبي
ضدميهني خميني است .جوابيه و موضعگيري رسمي دولت عراق نيز در همان
زمان منتشر شده است كه استقبال دولت عراق را از طرح صلح شوراي ملي
مقاومت ايران اعالم ميكند.
در تلويزيون رژيم تصاوير ديدار رهبر مقاومت با رئيسجمهور پيشين عراق
در سال 1365در ديدار صلح در بغداد كه در همان ساليان بارها از برنامههاي
تلويزيوني «سيماي مقاومت» پخش شده است ،كشف جديدي جلوه داده ميشود!
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طرح صلح شوراي ملي مقاومت
«بهدنبال مالقات آقاي طارق عزيز نايب نخستوزير عراق با آقاي مسعود رجوي
مسئول شوراي ملي مقاومت و صدور بيانية مشترك 19ديماه 1361مبني بر
استقرار صلح عادالنه و حلوفصل مسالمتآميز اختالفات دو كشور از طريق
مذاكرات مستقيم براساس تماميت ارضي ،استقالل كامل ،عدم مداخله در امور
داخلي يكديگر،احترام به ارادة آزاد دو ملت ايران و عراق،روابط حسن همجواري
و همكاري متقابل در خدمت آزادي ،صلح و ترقي و ثبات منطقه؛ شوراي ملي
مقاومت قرارداد ( 1975الجزاير) و مرزهاي زميني و رودخانهيي مندرج در اين
قرارداد را مبناي صلح عادالنه و پايدار اعالم ميكند .لكن بديهي است اين پذيرش
مالزم با عدم هرگونه مداخله در امور داخلي يكديگر است .بنابراين شوراي ملي
مقاومت در عين تأكيد بر ضرورت مصونيت مرزها از هرگونه تجاوز ،هرگونه
مقاولهنامه و يا پروتكل مداخلهجويانه و سركوبگرانه منضم به قرارداد 1975را
مردود ميشناسد .اعم از اينكه چنين مقاولهنامه يا پروتكلي سرّي يا علني باشد.
شوراي ملي مقاومت كه براي استقالل و صلح و آزادي در ايران مبارزه ميكند،
در پي 6ماه بررسي و پس از انجام مطالعات و مشورتهاي جامع بهمنظور دستيابي
به يك صلح عادالنه كه در قدم اول به مالقات نايب نخستوزير عراق با مسئول
شورا و صدور بيانية مشترك منجر گرديد ،اكنون پيشنهاد خود دربارة “طرح
كلي صلح” را براي اطالع دولت عراق ،سازمان ملل متحد ،جنبش كشورهاي
غيرمتعهد ،كنفرانس اسالمي و نيز براي آگاهي دو ملت ايران و عراق و همة
طرفداران صلح در منطقه و جهان به شرح زير اعالم مينمايد:
1ـ اعالن فوري آتشبس بين كلية نيروهاي دو كشور در زمين ،هوا و دريا.
2ـ تشكيل كميسيون نظارت بر آتشبس و عقبنشيني تحتنظر يك مرجع
مرضيالطرفين يا دبيركل ملل متحد.
3ـ عقبنشيني نيروهاي دو كشور تا پشت مرزهاي مشخصشده در پروتكلهاي
راجع به عالمتگذاري مجدد مرز زميني ايران و عراق و پروتكل راجع به تعيين
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مرز رودخانهيي بين ايران و عراق و صورتجلسات نقشهها و عكسبرداريهاي هوايي
ضميمة آن دو كه به امضاي دو طرف رسيده است .زمان الزم براي عقبنشيني
به مرزهاي بينالمللي مذكور به تشخيص كميسيون نظارت بر آتشبس ،قبل از
اعالن آتشبس تعيين ميشود.
4ـ مبادلة كلية اسراي جنگي ،حداكثر ظرف سه ماه پس از اعالن آتشبس با
رعايت مقررات بينالمللي ،تحتنظر صليبسرخ بينالمللي.
5ـ ارجاع مسألة تعيين خسارتهاي ناشي از جنگ به ديوان بينالمللي الهه جهت
تعيين خسارتهاي ناشي از جنگ و نحوة تأدية حقوق ايران .رأي ديوان در اين
مورد الزماالجرا خواهد بود.
6ـ تعهد طرفين به فراهمنمودن موجبات بازگشت پناهندگان و راندهشدگان دو
كشور به يكديگر ،با اعالم عفو عمومي و تضمين امنيت مالي و جاني آنها.
7ـ تنظيم قرارداد قطعي صلح بين دو كشور ،بر مبناي احترام كامل به حاكميت
و استقالل ملي ،تماميت ارضي ،عدم مداخله در امور داخلي يكديگر ،حسن
همجواري و مصونيت مرزها از تجاوز.
طرح حاضر در يك مقدمه و 7بند به اتفاق آرا در شوراي ملي مقاومت به
تصويب رسيده است.
مسئول شوراي ملي مقاومت
مسعود رجوي
22اسفند1361

254

رجزخواني سركردگان و مزدوران جبهة واليت

255

اكنون به روايت جنايي ـ پليسي
در شهرفرنگ تلويزيون آخوندي
توجه كنيد:

شبكه 2ـ 27آذر92
گويندة خبر  2030شبكة :2خوب از
2030امشب دو گزارش خوب مانده كه
توصيه ميكنم كه هيچكدامشان را از
دست ندهيد .در گزارش اول دوربين
مرآتي براي اولين بار تونسته از يك
مخفيگاه مخوف تصاوير عبرتآموزي را
بيرون بكشد.
كالم گزارش روي تصاوير اشرف:
اردوگاه اشرف ،مخفيگاه اصلي سركردة
خونخوار مسعود رجوي است.
سركردة گروهك منافقين سال 59پس
از اولين ديدارش با طارق عزيز عم ً
ال در
چاه دام صدام افتاد و از سال 64براي
جنايتها ،ترورها و آدمكشيهايش صدام
دژي به او داد به نام اشرف .شعار اصلي
مسعود اينجا حك شده .نگاهي كن و
با من بيا.
مزدور سنجابي خائن 81 :قبل
از جنگ اينجا آخرين نشستش را
گذاشت .همه ديدنش .بعد از اون ديگر
خودش را مخفي كرد.

كالم گزارش :چشمهايت را باز كن كه
فقط اينجا چند ثانية اولش را ميتواني
ببيني .بعد تاريك ميشود ،ظلمات
است اينجا.
گزارشگر صحنه (مرواتي) خطاب
به يكي از مزدوران :پيدا شد درش؟
خوب براي اولين بار است كه گروههاي
خبري وارد مقر اصلي مسعود رجوي
ميشوند.
مزدور :و مخفيگاهش
مزدور :شش تا در گذاشته .يعني
از ترس جونش 6تا در الكترونيك و
عايقبنديشده با عايقهاي مختلف
گذاشته و با همين قطر .االن اين درب
دوم بود ،اين در سوم است .همين چند
متر باز دوباره يك در هست .يك در
ديگر اينجا است.
گزارشگر :تمامش برقي هست درها؟
مزدور :تمامش هم الكترونيك و برقي
است .زيرزمينيم االن .يعني 20متر
زيرزمينيم .ارتفاع اين ساختمان را االن
4متر بگيريم16 ،متر ديگرش بتون
است .يعني 16متر بتونه ،آنهم بتون
مسلح .هر دربش را هم كه نگاه كني،
اگر اين باال را چراغت را بيندازي آن
باال .هر درش را نگاه كني يك قفل
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اينطور دارد .قفل الكترونيكي اينطوري دارد.
گزارشگر :افراد جداشده از اردوگاه اشرف ميگويند هيچكدام از اعضا نميدانستند
كه مسعود رجوي همچين مقري براي خودش درست كرده.
يك مزدور ديگر :شايد در ميان 4هزار نفري نيرويي كه داشته باشه بيش از
20نفر از اين مخفيگاه خبر نداشتند.
مزدور اول :فقط خود رجوي ميدانسته و رجوي و مژگان پارسايي و صديقه و
فهيمه ارواني
گزارشگر :داشتين عكس ميگرفتيد خودتان (مزدور خائن سنجابي :گرفتم)
يعني براي اولين بار بود خودتان ميديديد اينجا را .چي فكر ميكرديد قبلش
رجوي كي باشد؟
سنجابي مزدور خائن :هيچي ماتزده شديم ،واقعًا نميدونستيم .رهبري كه
اينقدر به فكر جون خودشه ،همين.
گزارشگر :تمام اين سالها تلف شد مال شما؟
سنجابي مزدور خائن :تلفشده كه بود ،ميدونستيم ،االن بهتر فهميديم.
كالم گزارش :همهچيز اين پايين ضدلرزش است.
مزدور :ضدارتعاشه و ضدصدا كه صدايش نرود بيرون.
گزارشگر :خوب ميشود گفت كه همينجا پناهگاهي زير پناهگاه است .هم
محلي براي خروج اضطراري اين مردان نترس و شجاع .از هر سوراخي براي
حفاظت خودشون استفاده كردند .هرچي هم كه دژت مستحكم باشد .عاقبت
خيانت و زورگويي و ظلم جز اين نيست.
گزارشگر :پرچم منافقين.
مزدور سوم :پرچم منافقينه.
اين چيه؟ پرچم منافقين .من اين پرچم رو بهت بدهم چكارش ميكني؟
مزدور :نخير من اين پرچم را دستم نميگيرم .نزديك 15ساله زندگيمو به باد
داد و االنم در غفلتي كه در زندگيم كردم ،بهشدت پشيمان هستم.
گزارشگر :ولش كني ميافته زمينها
258

نميافته ،بيفته زمين بيفته پرچم
منافقين ،زمين هم بيفته ديگه.
كالم گزارش :خبرهاي موثقي
ميگويد رجوي اين مزدور ترسو
تا اين اواخر در مخفيگاه فوقسري
خودش در قرارگاه اشرف بوده و حاال
هم در اردوگاه ليبرتي است .ميگويند
آقاي تروريست از ترس مرگ و
بهدامافتادن نخ سيگار ميكشد و قدم
ميزند .باالي مخفيگاه رجوي بهشتي
جهنمي ساخته براي خودش.
كالم :شكنجهگاههاي اشرف
مزدور مرد :دست نفر زنجير
ميكردند و اينجوري ميبستند كه
نفر اينجوري آماده باشد كه شالق
ميخواهند بزنند.
كالم گوينده :گورستان جمعي
آره اين واقعيت دارد.
حمايتهاي مالي ،تبليغات قرارگاه،
تبعيضها ،قرصهاي سيانور
و بخشهاي جديدي را از اين اردوگاه
رمزگشايي كند.
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شبكة يك تلويزيون آخوندها نيز با يك روز تأخير در روز 28آذر عينًا همين
روايت آخوندي و فيلم جنايي پليسي را تكرار كرد با اين تفاوت كه بر روي
شعار «مرگ بر اصل واليت فقيه» نوار سياه انداخته بودند.
افكت ـ شبكة يك ـ مجلة خبري ـ 28آذر:1392
مجري استوديو« :نميدانم مستند مختصات جهنمي يادتان ميآيد يا نه؟
مستندي كه در رابطه با اردوگاه اشرف سال گذشته تقديم حضورتان كرديم ،اما
همكارم احمدي توانست روز گذشته وارد اين اردوگاه بشود و بخشهاي جديدي
را از اين اردوگاه رمزگشايي كند.
مجري دوم :آقاي نوروزي اول بايد اين نكته را بگويم كه ما ديروز تمام تالشمان
را كرديم اين گزارش را از عراق دريافت كنيم ،اما بهخاطر يكسري مشكالت فني
در ارسال و دريافت ميسر نشد و به همين دليل اين گزارش را تقديم حضورتان
ميكنيم .االن هم برويم اردوگاه اشرف و گزارش همكارمان محمدرضا احمدي.
گزارشگر احمدي( :روي فيلم نوشته است :زمستان )91ميدان منشور آخرين
نقطه از كمپ اشرف پادگان گروهك منافقين .همانطور كه در تصوير مشاهده
ميكنيد تعدادي از آنها كه در كيوسك نگهباني هستند ،در حال تصويربرداري از
ما هستند .بنا به گفتههايي كه تا به امروز شنيديم اين منطقه هم در روزهاي آتي
قرار است كه آزاد شود و با اخراج منافقين ،اين زمينها به صاحبان اصلي خودش
يعني مردم عراق برگردد.
كالم :حاال يكسال از آن روز ميگذرد ،پادگان اشرف بهكلي تخليه شده از
منافقين و من دوباره آنجا هستم ،اما اين بار براي ديدن زواياي پنهان مختصات
جهنمي.
يك مزدور :اين سه تا خيابان وصل ميشود به  100كه ميره بهسمت مقرات
اصلي.
گزارشگر :اينجا درب اسد پادگان اشرف است و همانطور كه ميبينيد شيرهايي
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كه يك روزي نماد بهاصطالح فرقة رجوي بود االن نشان از زوال هميشگي اين
فرقة تروريستي داره.
كالم :مقصد اول ما ورودي بلوك 49مقر سري اسكان رجوي در پادگان اشرف
نفر مزدور :اين قسمت درواقع  49ما بايد از 5درب اصلي عبور كنيم تا برسيم
به در اصلي كه ميرسد به در مسعود رجوي .از اينجا به بعد تو ميخواستي
بروي بايستي ويزاي فرمانده باال را ميداشتي .اينجا ورودي كاخ مسعود است كه
درواقع جايگاه خاص مسعود رجوي است كه اين ورودي است.
مزدور :االن وارد مخفيگاه مسعود رجوي در پادگان اشرف ميشويم.
گزارشگر :بوي تعفن ميآيد .االن وارد مخفيگاه مسعود رجوي ميشويم.
ميرويم زيرزمين .قطر درب را نگاه كنيد .اين يكي.
ميرويم داخل يكي از مخفيگاه كام ً
ال سري مسعود رجوي كه فكر كنم براي
انفجار طراحي شده است.
مزدور :بمب 10تني هم بخورد هيچ اثري نميگذارد .االن سيستمهاي ژنراتور را
ميرويم نگاه ميكنيم .براي يك نفر ببينيد چقدر هزينه گذاشتند.
اينجا آخرين خروجي دخمة مسعود رجوي است كه اين ابتكار را بهكار برده كه
همچين خروجي ديگري هم وجود دارد.
مسعود رجوي خائن كه ميخواست از اينجا خارج بشه با اين نور ميرفت تا
انتهاي اين درب.
گزارشگر :قلعة محافظ رجوي كه االن ديگه تبديل شده به يك گور دخمهيي از
خاطرات ننگين فرقة رجوي.
كالم :انبوه خودروهاي مختلفي كه االن به گورستان ماشين جنگي رجوي تبديل
شده بود.
مزدور :ماشينهايي كه االن اينجا ميبينيد رجوي هميشه ميگفت كه ما اين را از
پول قلك نيروهايمان خريدهايم ،در صورتي كه اين ابعاد ماشنيها و خودروها تمامًا
با نصف درآمد نفتي كه صدام حسين به رجوي ميداد خريداري ميشد .خيلي از
ماشينها نظامي هستند مثل جيپهاي تويوتا .ولي بعد از سقوط صدامحسين شروع
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كرد به خريدن ماشينهايي كه االن ميبينيم ماشينهاي شخصي سواري هستند
كه براي فرماندهان ردهباال استفاده ميشد.
گزارشگر :شايد بشود گفت كه ميليونها ادواتي كه با پول ملت عراق خريداري
شد كه به ضرر ملت ايران استفاده بشه .اما امروز حال و روزش اين است آماده
برگرداندن به صاحبان اصليش مردم عراق.
كالم :قبرستان مرواريد در دل خود رازهاي نهان دارد ،رازهايي از مرگهاي
مشكوك.
گزارشگر :مسعود رجوي زنده است؟
زن مزدور :من فكر ميكنم زنده است بله ،زنده و مردهبودنش هيچ فرق نميكند.
گزارشگر :كجاست االن ميگن ليبرتي است يك عده ميگويند آلباني.
زن مزدور :من فكر ميكنم ليبرتي است ولي هيچ ارزشي ندارد رهبري كه
خودش رو 12سال قايم كند چه ارزشي دارد بودنش وقتي نيروهايش را مياندازد
جلو ميكشد چه ارزشي دارد؟ هر جايي باشد روي اين كرة خاكي هيچ ارزشي
ندارد.
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فصل يازدهم

تخلية اشرف
و قول و قرارهاي
خيانتشده

حكومت عراق و رژيم ايران بر آن بودند تا قبل از سفر آخوند روحاني و ظريف به
نيويورك و گفتگوهاي رژيم با آمريكا دربارة ترتيبات كنفرانس ژنو و توافقاتي كه
بين طرفين صورت گرفت ،مجاهدان باقيمانده در اشرف ،يا قتلعام يا به گروگان
گرفته شوند.
اما پس از حملة 10شهريور ،هر چند 52تن بهشهادت رسيدند و 7تن به گروگان
گرفته شدند ،اما هنوز 42مجاهد خلق ،كه نيمي از آنها در نقاط مختلف زير آتش
دشمن بودند ،بهطرز معجزهآسايي جان بهدر بردند.
اين 42نفر از نقاط مختلف به ساختمان مقر فرماندهي آمده و در آنجا سنگر
گرفته بودند و بههيچوجه حاضر به ترك اشرف نبودند .در شبها و روزهاي بعدي،
وحوش و گردان عراقي ،بارها به محاصرة فيزيكي و تهديد آنها به كشتار ديگري
مبادرت كردند .اما مجاهدين ،به تهديدها و آوردن نيرو و اذيت و آزار دشمن تا
دندان مسلح ،هيچ وقعي نگذاشتند.
4روز بعد از حملة 10شهريور ،در روز 14شهريور (5سپتامبر )2013جانشين
نمايندة ويژة دبيركل طرح سازمان ملل ،طرح مشترك سازمان ملل و دولت
آمريكا و حكومت عراق را به زبانهاي انگليسي و عربي براي تخلية اشرف و انتقال
42نفر به ليبرتي ارائه داد.
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طرح سازمان ملل با توافق دولتهاي آمريكا و عراق
براي انتقال 42مجاهد اشرفي به ليبرتي
5سپتامبر14( 2013شهريور)1392

ترتيبات امنيتي در كمپ ليبرتي
 .1دولت عراق سالمت و امنيت ساكنان كمپ ليبرتي را تضمين ميكند.
 .2دولت عراق كلية اقدامات امنيتي الزم ،براي جلوگيري از هرگونه حملة موشكي
يا تهديد امنيتي عليه كمپ ليبرتي را اتخاذ خواهد كرد.
 .3دولت عراق با نصب تيوالها موافقت ميكند و پيرو توصية امنيتي سازمان ملل
اجازة كيسههاي شني افزوده براي حفاظت ساكنان در كمپ ليبرتي را ميدهد.
 .4يك مالقات مديريت كمپ ،بالفاصله بين ساكنان و نمايندگان دولت عراق
براي بحث حول جزئيات در حضور سازمان ملل تشكيل خواهد شد.
كمپ اشرف
 .1دولت عراق تقبل ميكند كه نهايت تالشش را براي تعيينتكليف سرنوشت
7تن از ساكنان مفقود اشرف ،بهعمل آورد.
 .2متخصصان مواد انفجاري دولت عراق ،براي جمعكردن و خنثيكردن مواد منفجره
در كمپ اشرف در حضور نفر متخصص سازمان ملل وارد اشرف خواهند شد.
داراييهاي اشرف
 .1ساكنان ،كلية اموالشان را در يك منطقة واحد كوچك در اشرف جمعآوري
خواهند كرد.
 .2دولت عراق به ساكنان اجازة فروش اموالشان را در هر زمان خواهد داد.
 .3دولت عراق صورتبرداري از داراييهاي ساكنان را با حضور سازمان ملل بازبيني
خواهد كرد.
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 .4دولت عراق حفاظت از كلية داراييهاي ساكنان اشرف را تضمين و تعهد ميكند.
انتقال باقيماندة ساكنان كمپ اشرف
بالفاصله بعد از تحويل صورت داراييها به نمايندگان دولت عراق ،در حضور ناظران
سازمان ملل ،باقيماندة ساكنان اشرف با حضور ناظران ملل متحد به كمپ ليبرتي
منتقل خواهند شد .اما مجاهدين همان شب در اشرف ،طرح خود را براي انتقال
از اشرف به سازمان ملل و سفارت و وزارت خارجة آمريكا ارائه دادند .در طرح
مجاهدين ،خواستة نخستين ،آزادي 7گروگان و سپس تضمين امنيت ليبرتي،
آزادي فروش اموال منقول و غيرمنقول ،توسط سناتور توريسلي نمايندة قانوني
آنها و موضوعات حلوفصلنشده ،در انتقال ستونهاي پيشين از اشرف به ليبرتي
تصريح شده بود.
قدم نخستين  15شهريور92
1ـ دولت عراق ،آزادي فوري 7ساكني را كه روز اول سپتامبر دستگير شدند،
بهعنوان زير بناي مذاكرات ترتيب ميدهد.
ترتيبات امنيتي در كمپ ليبرتي
1ـ دولت عراق امنيت و سالمت ساكنان را در ليبرتي تضمين ميكند؛ از جمله
در ميان ساير چيزها ،موافقت با حضور دائمي (7روز هفته و 24ساعت شبانهروز)
يونامي و يك واحد كالهآبي سازمان ملل در داخل كمپ ليبرتي.
2ـ دولت عراق همة اقدامات ضروري امنيتي را براي جلوگيري از حملة راكتي يا
تهديدات امنيت به كمپ ليبرتي بهعمل ميآورد .دولت عراق فورًا الزامات امنيتي
را كه ساكنان در 18ژوئن به مقامات ذيربط ارائه كردند ،اجرا ميكند .اين شامل
مصالح ساختماني براي دواليهكردن سقفهاي بنگالهاي اقامت (از جمله انتقال
ميلهاي چوبي و آهني خودشان از اشرف يا خريد آنها) ،بازگرداندن 17.500تيوالي
كه سابقًا براي امنيت در ليبرتي بود ،بازگرداندن 150سنگر 2در 2متر (با وروديهاي
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سيماني حفاظتكننده) و كيسهشنهاي ضروري .به ساكنان همچنين اجازه داده
ميشود كه در ليبرتي ساختمانسازي كنند و كالهها و جليقههاي حفاظتي و
تجهيزات پزشكي را براي استفاده از اشرف به ليبرتي ببرند.
كمپ اشرف و مالكيتها
1ـ دولت عراق يك تيم متفجرات براي خنثيكردن مواد انفجاري كه در جريان
حملة اول سپتامبر در اشرف كار گذاشته شد ،در حضور متخصصان يونامي
ميفرستد.
2ـ ساكنان ،اموال منقولشان را متمركز ميكنند و محل اقامت خودشان را محدود
ميكنند به يك محوطة 2كيلومتر در 2كيلومتر .آنها تا زمان تعيينتكليف نهايي
اموال منقول و غيرمنقول در آنجا خواهند بود.
3ـ دولت عراق صورتبرداري از همة اموالي را كه به انبارها ميرود ،در حضور
سازمان ملل و سناتور توريسلي كه از سوي ساكنان بهعنوان نمايندة قانوني انتخاب
شده انجام ميدهد.
4ـ فروش اموال به تجار عراقي فورًا شروع ميشود و از سوي دولت عراق ممانعت
ايجاد نميشود .مشتريان عراقي قادر خواهند بود كه بدون هيچ محدوديتي از سوي
نيروهاي عراقي ،وارد اشرف شوند .مذاكره روي اموال غيرمنقول فورًا توسط سناتور
توريسلي با دولت عراق شروع ميشود .مبالغ حاصل از فروش اموال غيرمنقول
در حساب خيريهيي كه توسط سناتور توريسلي براي استفادة ساكنان ليبرتي و
بازاسكان آنان در سوييس باز ميشود ،واريز ميگردد.
جابهجايي به كمپ ليبرتي
1ـ پس از اتمام خريد تجار و حلوفصل مسألة اموال غيرمنقول از طريق مذاكره با
سناتور توريسلي و حصولتوافقي با تأييد دولت عراق ،كميسارياي عالي پناهندگان
ملل متحد ،نمايندة ويژة دبيركل و دولت آمريكا ،ساكنان اشرف به ليبرتي منتقل
خواهند شد .تا زمان جابهجايي يونامي ،يك تيم مانتيورينگ در همة زمانها7 ،روز
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هفته و 24ساعت شبانهروز در اشرف نگه ميدارد.
موضوعات ديگر
1ـ موضوعاتي كه در ستونهاي  5و  6و  7و  8از جمله 17تريلي متعلقات فردي،
ليفتراكها5 ،ژنراتور12 ،تانكر آب و فاضالب ،فورًا اجازة انتقال به ليبرتي پيدا
ميكنند.

271

فصل 11

گزارش مستند حمله به اشرف

در 15شهريور (6سپتامبر )2013خانم اليزابت جونز ،معاون وزير خارجة آمريكا
در امور خاور نزديك ،نامهيي از جانب وزير خارجة آمريكا براي رئيسجمهور
برگزيدة مقاومت ايران خانم مريم رجوي ارسال كرد كه ترجمة آن را در زير
مالحظه ميكنيد:

نامة معاون وزير خارجة آمريكا در امور خاور نزديك
به رئيسجمهور برگزيدة مقاومت ايران
وزارت خارجة اياالت متحد آمريكا
معاون وزير خارجة در امور خاور نزديك
واشينگتن
6سپتامبر2013
خانم رجوي عزيز؛
من اين نامه را از جانب وزير خارجه كري ،در رابطه با وضعيت فعلي در كمپ
اشرف در عراق مينويسم.
اياالت متحدة آمريكا ،به شديدترين شكل ممكن حملهيي را كه در روز اول
سپتامبر در اشرف رخ داد ،محكوم نموده و تسليت خود را به دوستان و خانوادههاي
قربانيان ابراز ميدارد.
ما از يونامي و تالشهاي آن براي انجام يك تحقيقات حقيقتياب در مورد اين
واقعة دردناك و مستندكردن آنچه رخ داده است ،حمايت ميكنيم.
ما به دولت عراق فراخوان دادهايم كه بهطور كامل از اين تالشها حمايت كند.
ما در مورد اينكه مرتكبين اين عمل بربريت در مقابل قانون قرار بگيرند و هر
آنچه ممكن است براي يافتن مفقودين انجام شود ،اصرار داريم.
در اين رابطه ،ما به اطالعيههاي آزاردهنده صادره توسط سپاه پاسداران ايران كه
اين حمله را مورد ستايش قرار دادهاند توجه كرده و از دولت ايران ميخواهيم
كه از تمام نفوذ خود بر گروههايي كه ممكن است مفقودين را در دست داشته
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باشند ،براي تضمين آزادي بالدرنگ آنها استفاده كند.
عالوه بر اين ،ما از دولت عراق ميخواهيم كه تحقيقات كاملي بهعمل آورد و به
يافتن مفقودين كمك كند.
در رابطه با وضعيت عاجل در اشرف ،ما از شما مصرانه خواهان پذيرش طرح
هيأت مساعدت ملل متحد در عراق هستيم ،تا باقيماندة ساكنان اشرف به سالمت
و بدون تأخير تحت نظارت سازمان ملل و در اتوبوسهاي زرهي سازمان ملل ،در
اسرع وقت منتقل شوند .اين براي سالمت بازماندگان ضروري است كه آنها اين
طرح را بپذيرند و با جابهجايي در اسرع وقت ،موافقت كنند زيرا اين يك موضوع
حياتي و مبرم است.
اگر شما با اين رويكرد موافقت نماييد ،سازمان ملل به فراهمكردن حفاظت از
اموال در اشرف از طريق بهكارگيري يك شركت نگهداري مورد اعتماد محلي،
كمك خواهد كرد .سفارت آمريكا تمامي توان خود را براي حمايت از اين تالشها
بهكار خواهد بست.
ما در نهايت توافق دولت عراق با يونامي را ،براي نصب تيوالهاي بزرگ ،طبق طرح
امنيتي يونامي و همچنين اقدامات حفاظتي افزودة ديگر ،مدنظر داريم .اين اقدامات
همزمان با انتقال امن و سالمت از اشرف ،تحت نظارت يونامي انجام ميگيرد و ما
حداكثر كاري را كه ميتوانيم بكنيم در اين روند بهعمل خواهيم آورد.
ما همچنين تالشهاي خود را براي يافتن محلهاي امن و ايمن در خارج از عراق،
تشديد خواهيم كرد .وزارت خارجه يك مقام ارشد براي نظارت بر همين روند
بهطور تماموقت برگزيده است.
ما از شما ،پذيرش كامل روند يونامي را ،در اسرع وقت ،درخواست ميكنيم تا به
هدف مشتركمان براي حفاظت از جان باقيماندگان اشرف نائل شويم و از عزيمت
سالم و بهموقع آنان از عراق اطمينان حاصل كنيم.
ارادتمند بت جونز
رونوشت :جورجي باستين جانشين رئيس يونامي
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پاسخ رئيسجمهور برگزيدة مقاومت ايران
7سپتامبر16( 2013شهريور)92

«سركار خانم بت جونز
من نامة شما و پيام وزير جان كري را دريافت كردم و از زحمات شما و ايشان و
اشتياقتان براي حفظ جانها در اشرف بسيار سپاسگزارم.
من نهايت تالشم را براي هدف مشتركمان بهعمل ميآورم.
لطفًا سفارش كنيد كه يك مسئول از سفارت آمريكا با آقاي جورجي باستين ،در
اسرع وقت به ليبرتي بروند و با رهبري كمپ و نمايندة ساكنان و مشاوران حقوقي
در مورد ترتيبات اجرايي گفتگو كنند.
اما من قبل از هر چيز ميخواهم توجه شما را به اجراي هرچه سريعتر نيازهاي مبرم
امنيتي براي انتقال ساكنان اشرف به ليبرتي جلب كنم .بهخصوص كه ميدانيد با
توجه به وضعيت سوريه ،رژيم ايران بهمحض انتقال ساكنان اشرف به ليبرتي بر روي
ادامة حمالت به كمپ ليبرتي و ساكنان بيدفاع آن متمركز ميشود .در اين رابطه
مهمترين نكته ،برگرداندن 17500تيوال 4متري ،و انتقال تجهيزات مبرم پزشكي از
اشرف به ليبرتي و كالهخودها و جليقههاي حفاظتي براي 3هزار تن ساكنان است.
من توجه شما را جلب ميكنم كه آزمايش جديت دولت عراق در حفظ جانها مقدمتًا
موكول به اجراي اين امر است كه اگر موافق باشيد ،من ترجيح ميدهم همين فردا
قبل از انتقال بقية ساكنان اشرف به ليبرتي به هزينة ما انجام شود.
پس از اجراي اين اقدامات ،كلية ساكنان اشرف به ليبرتي خواهند رفت .آنها با خود
متعلقات شخصيشان از جمله اسناد داراييهاي منقول و غيرمنقول اشرف ،كتابها و
كامپيوترها و پول و تجهيزات حفاظت شخصي و وسايل پزشكي و كلية تجهيزات
ارتباطي خود را خواهند برد.
بقية درخواستهاي مبرم ما كه اميدوارم شما به كمك سفارت و سازمان ملل ،همزمان
براي اجراي آنها تالش كنيد به شرح زير است:
1ـ ترتيبدادن آزادي فوري 7گروگان
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2ـ مستقركردن يك واحد كاله آبي و حضور تيم ناظران آمريكا در داخل كمپ
ليبرتي در 7روز هفته و 24ساعت شبانهروز
3ـ تأمين الزامات مبرم حفاظتي در ليبرتي توسط دولت عراق شامل نيازمنديهاي
مبرم براي دوجدارهكردن سقف بنگالها طبق ليست نيازمنديها ،در 18ژوئن2013
پس از سومين حملة موشكي كه ليست آن ضميمه است ،شامل برگرداندن تيوالها،
برگرداندن150جانپناه 2در2متر سيماني باقيمانده از تعهد نخستين حملة موشكي
در فوريه ،2013حق سازندگي در ليبرتي و كيسههاي شن به تعداد كافي و مورد
نياز ساكنان
4ـ ما همچنانكه شما در نامهتان نوشتهايد ،با ترتيبات فروش اموال منقول و
غيرمنقول در اشرف موافقيم اما خواهشمنديم تحت نظارت سناتور توريسلي بهعنوان
نمايندة قانوني ساكنان انجام شود .عالوهبر اين ما ميخواهيم ليست داراييها توسط
دولت عراق و آمريكا و سازمان ملل و سناتور توريسلي امضا شوند .دولت عراق نبايد
از امروز براي فروش اموال منقول به تجار و خريداران عراقي محدوديت ايجاد كند،
زيرا ساكنان به پول آن براي هزينههاي ليبرتي و بازاسكان نياز دارند.
 5ـ ترتيبات اجرايي گردآوري اموال منقول در اشرف در يك مكان كوچك براي
فروش بايد در محل با گفتگو بين نمايندة دولت عراق و نمايندة ساكنان مورد توافق
قرار گيرد .اما ساكنان اقالم و نيازمنديهاي باقيمانده از ستونهاي  5و  6و  7و  ،8را با
خود به ليبرتي خواهند برد .شامل 17تراك ،مايملك شخصي5 ،ژنراتور برق12 ،تانكر
آب و فاضالب و ليفتراكها براي حمل اشياي سنگين در ليبرتي.
بسيار محترمانه
مريم رجوي
رونوشت :آقاي جورجي باستين رئيس هيأت مساعدت ملل متحد در عراق
هر چند خانم رجوي با اجراي همزمان طرح سازمان ملل و دولت آمريكا و همچنين
طرح انتقال ساكنان اشرف موافقت كرده بود ،اما هيأت سازمان ملل در عراق ،مجددًا
اطالعيهيي صادر كرد و خواستار انتقال هرچه سريعتر 42نفر باقيمانده شد.
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اطالعية يونامي
ابراز نگراني از حملة مجدد
و اصرار براي تخلية سريعتر اشرف
7سپتامبر 16( 2013شهريور )1392

«يونامي از همة طرفهاي درگير در جابهجايي به كمپ حريه ،خواستار اقدام
مسئوالنه شد.
بغداد 7سپتامبر2013
هيأت همياري سازمان ملل در عراق مطلع شده است كه دولت عراق دستوري
براي جابهجايي باقيماندة ساكنان كمپ اشرف به كمپ حريه صادر كرده است.
سازمان ملل معتقد است كه دولت عراق بدون تأخير براي اعمال اين دستور اقدام
خواهد كرد.
جانشين نمايندة ويژة دبيركل ملل متحد براي عراق ،آقاي جورجي باستين گفت:
“ما قويًا اميدواريم كه تمامي طرفها مسئوالنه عمل كنند و پروسة جابهجايي به
كمپ حريه داوطلبانه و آرام باشد”.
فرستادة ملل متحد مكررًا هر دو طرف را به اقدام مسئوالنه و خويشتندارانه
فراخواند تا از هرگونه خشونت در پروسة جابهجايي ممانعت بهعمل آيد.
آقاي باستين اضافه كرد“ :سازمان ملل بهطور خستگيناپذيري تالش كرده است
تا توافق بين دو طرف را تسهيل كند ،و به اين منظور هر راهي را براي جابهجايي
مسالمتآميز رفته است”.
آقاي باستين نتيجهگيري كرد“ :درصورتيكه تمامي طرفهاي درگير به توافق
برسند ،سازمان ملل آماده است كه جريان جابهجايي داوطلبانه به كمپ حريه را
رصد كند”.
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اطالعيه و ابراز نگراني سازمان ملل در بغداد ،كميسارياي عالي پناهندگان در ژنو
را هم بهصدور اطالعيه زير برانگيخت:

اطالعية كميسارياي عالي پناهندگان
ابراز نگراني عميقدر رابطه با تحوالت در اشرف
7سپتامبر 16( 2013شهريور )92
كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل همچنان عميقًا در مورد كمپ عراق
جديد نگران باقي مانده است.

اطالعيه مطبوعاتي
7سپتامبر 2013
«كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در مورد تحوالت در رابطه با كمپ عراق
جديد ،بهويژه امنيت ساكنان باقيمانده با توجه به وقايع دردناك هفتة گذشته كه
منجر به كشتهشدن 52تن از آنها گرديد ،عميقًا نگران است .كميسارياي عالي
پناهندگان سازمان ملل به يافتن يك راهحل صلحآميز فراخوان داده و بهطور
مشخص از دولت عراق ميخواهد كه امنيت ساكنان را تضمين كند».
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سرانجام 42مجاهد باقيمانده در اشرف به درخواست خانم رجوي در شبانگاه
20شهريور ،پس از 27سال رزم و پايداري در اشرف ،به ليبرتي رفتند .اشرف در
روز 21شهريور 1365از دولت سابق عراق تحويل گرفته شده بود.

بمبگذاري دژخيمان مالكي و رژيم
بر سر راه مجاهدين در مسير ليبرتي
در ساعت 22و 30دقيقة چهارشنبهشب ،در خروجي شهر خالص به جانب بغداد،
اتوبوس حامل مجاهدين بهرغم اينكه متعلق به سازمان ملل و تحت پرچم آن
بود ،هدف بمبگذاري دژخيمان مالكي و رژيم كه نتوانسته بودند اين 42نفر را
هم در اشرف قتلعام كنند ،قرار گرفت .اما مجاهدين در ميان انفجار و دود ناشي
از آن ،خونسردي و تسلط كامل خود را حفظ كردند و راننده به حركت ادامه داد
و خوشبختانه هيچ خسارت انساني وارد نشد .اما بر اثر اصابت بمب به يكي ديگر
از تريليها ،اين تريلي از حركت بازماند و تخريب شد.
از اين پيشتر مجاهدين به جانشين نمايندة ويژة دبيركل و سفارت آمريكا هشدار
داده بودند كه افراد عراقي و نيروهاي مالكي مجاز نيستند زمانبندي و ساعت
حركت ستون را علني كنند زيرا اين بهمثابه دعوت آشكار به توطئه و شليك و
بمبگذاري است.
سرلشكر دژخيم جميل شمري سركردة پليس ديالي كه هماهنگي و فرماندهي
صحنة قتلعام و اعدام جمعي در روز 10شهريور را تحتامر سپبهد دژخيم فاروق
االعرجي ،رئيس دفتر نظامي مالكي برعهده داشت ،ابتدا اين تعهد را در برابر
سازمان ملل پذيرفت كه تا رسيدن ستون به ليبرتي ،از هرگونه علنيكردن آن و
دعوت از مزدوران رژيم ايران تحت پوش خبرنگار خودداري خواهد كرد.
اما دو ساعت قبل از حركت ،سرلشكر دژخيم ،ساعت دقيق حركت را علني و
اعالم كرد و همزمان تروريستهاي مالكي و عوامل رژيم در پوشش خبرنگاران و
فيلمبرداران رسانههاي شناختهشده وابسته به رژيم ايران از قبيل عصائبالحق و
282

تخليه اشرف و قول و قرارهاي خيانتشده

سرلشكر دژخيم جميل شمري ،سركردة پليس ديالي سپهبد دژخيم فاروق االعرجي ،رئيس دفتر نظامي مالكي
283

فصل 11

گزارش مستند حمله به اشرف

9بدر و الفرات و تلويزيون رژيم به مركز پليس خالص رفته و از آنجا با حفاظت
پليس به اشرف رفتند و در انتظار نشستند.
بهنظر ميرسد كه دژخيمان پس از انفجار در مسير اتوبوس اول در انتظار توقف
آن بودند تا قدمهاي بعدي را بردارند اما اتوبوس حامل مجاهدان اشرفي بياعتنا
به انفجار ،به راه خود ادامه داد.
مراتب بالدرنگ به اطالع مقامات آمريكايي و ملل متحد رسيد و آنان هم از اين
ماجرا شوكه شدند و به صحت آنچه مجاهدين از اين پيشتر هشدار داده بودند،
پي بردند.
يك روز پس از رسيدن 42مجاهد خلق از اشرف به ليبرتي كميسر عالي پناهندگان
ملل متحد بيانية زير را صادر كرد:

بيانية كميسر عالي پناهندگان ملل متحد
ساكنان اشرف و روند پروندهها و راهحلها
13سپتامبر22( 2013شهريور)92
«بهدنبال حملة مرگبار اول سپتامبر به اشرف ،كه در آن بيش از 50تن از ساكنان
كشته شدند ،كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد بهشدت نگران سالمت
ساكنان است.
طبق گزارشهاي رسيده به كميساريا7 ،تن از ساكنان ربودهشده از ساكنان اشرف
كه در اول سپتامبر ناپديد شدهاند ،در جايي در عراق نگهداري ميشوند و در
خطر اين هستند كه برخالف ارادة خودشان به ايران بازگردانده شوند .اين هفت
تن همگي براي كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد بهعنوان پناهجو شناخته
شدهاند و كميساريا خواستار مصاحبه با آنهاست.
در پرتو گزارشهاي متعدد و مستمر در هفتة گذشته كه اين افراد ممكن است در
خطر بازگرداندن به ايران باشند ،كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد از دولت
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عراق ميخواهد جاي آنها را مشخص كند ،و امنيت فيزيكي آنها را تضمين كند،
و از آنها در برابر بازگرداندنشان به ايران برخالف خواست خودشان حفاظت كند.
كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد از اينكه 42تن باقيماندگان كمپ اشرف
به سالمت به كمپ ليبرتي منتقل شدهاند ،خوشنود است و بر ضرورت نياز به
افزايش حفاظت فيزيكي در آن محل تأكيد ميكند و از دولت عراق ميخواهد
هر كاري كه از دستش ساخته است ،انجام دهد تا امنيت ساكنان ليبرتي تضمين
يابد.
قانون بينالملل ايجاب ميكند كه پناهجويان از حفاظت بنيادين امنيت و بهبود
وضعيت زندگي برخوردار باشند .اين شامل حفاظت از هرگونه اخراج يا بازگشت
به سرزميني است كه در آن ،جان يا آزادي آنها در معرض تهديد باشد (اصل
نانرفولمان).
اين همچنين رفتار با آنها را طبق استانداردهاي بنيادين انساندوستانه شامل
امنيتشان ،كه مهمتر از همه است ،ايجاب ميكند.
مسئوليت مقدماتي براي اطمينان از احترام به اين استانداردها بهعهدة دولت
عراق است.
آزادي تردد سزاوارترين وضعيت براي ليبرتي است».
كميساريا همچنين در دوم مهرماه (24سپتامبر )2013طي يك نشست توجيه
مطبوعاتي در كاخ ملل متحد در ژنو ،توسط سخنگوي رسمي خود اعالم كرد:
«كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد عميقًا نگران سالمت 7تن از ساكنان
سابق اين محل است كه همچنان ناپديد ماندهاند .طبق گزارشهاي رسيده به
كميساريا ،افراد ناپديدشده در محلي در عراق نگهداري ميشوند و ممكن است
در معرض خطر بازگردانيدن به ايران برخالف خواست خودشان باشند ،كه اين
ميتواند يك نقض جدي قانون بينالملل باشد .همة اين 7تن از نظر كميساريا
پناهجو شناخته ميشوند و كميساريا ميخواهد فرصت مصاحبه با آنها را داشته
باشد.
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در پرتو گزارشهاي متعدد و مداوم كه طي هفتة گذشته رسيده ،اين افراد ميتوانند
در معرض بازگشت اجباري به ايران باشند .كميساريا از دولت عراق ميخواهد
جاي آنها را مشخص كند ،امنيت فيزيكي آنها را تضمين كند و از آنها در قبال
بازگرداندهشدن به ايران برخالف خواست خودشان حفاظت كند .كميساريا عالوه
بر اين از دولت ميخواهد كه حفاظت ساكنان كمپ “حريه” محل عبور موقت
را تضمين نمايد و از جامعة بينالملل ميخواهد بهعنوان يك مسألة فوري،
راهحلهايي براي آنها در خارج از عراق بيابد».
در همان روز (دوم مهرماه )92خانم پيالي ،كميسر عالي حقوقبشر ملل متحد از
طريق سخنگوي رسمي خود به دولت عراق فراخوان داد كه هرچه در توان دارد
براي تعيين موقعيت 7ساكن مفقود اشرف ،انجام دهد.
روپرت كولويل ،سخنگوي كميسر عالي حقوقبشر در ژنو ،با ابراز نگراني عميق
نسبت به سرنوشت 7نفر ربودهشده افزود:
«اگر آنها بهطور واقعي ربوده شده باشند ،بايد تالش كامل براي تأمين آزادي
بدون آسيب آنها بهعمل آيد».
آقاي كولويل ضمن استقبال از انتقال باقيماندة ساكنان به ليبرتي گفت:
«اكنون با گذشت 3هفته ،ما بر فراخوان خود به دولت براي انجام حداكثر
تالشش براي روشننمودن اينكه بهطور دقيق چه اتفاقي افتاد و تعيين عامالن
آن كشتارها تأكيد ميكنيم».
وي افزود:
«كميسارياي عالي پناهندگان و سايرين در اين نگراني نسبت به ساكنان مفقود
مشترك هستند و دولت عراق را به تضمين سالمت آنها و جلوگيري از بازگرداندن
اجباري آنها به ايران ،فرا ميخواند».
4روز بعد در روز 6مهر (28سپتامبر) بانكيمون دبيركل سازمان ملل در ديدار
با هوشيار زيباري وزير خارجة عراق ،دولت عراق را فراخواند تا تحقيقات حول
وقايع تراژيكي كه روز اول سپتامبر در كمپ عراق جديد رخ داد را كامل كرده
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و عامالن را مورد حسابرسي قرار دهد .او بر روي نياز فوري بازاسكان ساكنان به
خارج از عراق تأكيد كرد.
بانكيمون 3هفته بعد ،در  23اكتبر (اول آبان )92در همين رابطه تأسيس يك
صندوق اعتماد براي تأمين هزينههاي سازمان ملل بهمنظور انتقال مجاهدين از
ليبرتي به كشورهاي ديگر را ،همراه با تعهداتش براي حلوفصل مسائل ليبرتي،
طبق حقوقبشر بينالمللي و استانداردهاي انساندوستانه اعالم كرد.

تعهد دبيركل سازمان ملل
در قبال ساكنان ليبرتي
طبق حقوقبشر بينالمللي و استانداردهاي انساندوستانه
و تأسيس صندوق اعتماد براي تأمين هزينههاي ملل متحد
براي انتقال مجاهدان ليبرتي بهكشورهاي ديگر

تأكيد دبيركل بر استمرار مسئوليت دولت عراق
در مورد تضمين سالمت و امنيت ساكنان اشرف
طي دوران اقامت آنها در ليبرتي

«نيويورك23 ،اكتبر 2013ـ اول آبان 1392ـ سخنگوي دبيركل بانكيمون از
تشكيل يك صندوق اعتماد براي پشتيباني از انتقال ساكنان ليبرتي به خارج از
عراق بهمنظور تأمين امنيت آنها خبر داد.
وي تأكيد كرد :دبيركل نسبت به حلوفصل وضعيتي كه ساكنان اشرف و ليبرتي
با آن روبهرو هستند طبق حقوقبشر بينالمللي و استانداردهاي انساندوستانه،
متعهد است.
دبيركل ،نامهها و ديگر اظهار نگرانيها از سوي پارلمانترها ،شخصيتهاي سياسي،
گروههاي جامعة مدني و شخصيتهاي خصوصي را در مورد ايمني و سالمت ساكنان
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ليبرتي مالحظه نموده است.
به اعتقاد دبيركل ،توانها بايد بر تأمين فوري امنيت و سالمت ساكنان ليبرتي و
روي انتقال آنان به خارج از عراق متمركز گردد و اين تنها راهحل پايدار و بادوام
است .در همين خصوص سرعت انتقال بايد افزايش يابد و دبيركل كشورهاي
عضو ملل متحد را به تبعيت از كشورهايي مانند آلباني و به ارائة پيشنهادات و
فرصتهاي انتقال امن براي ساكنان ليبرتي فراميخواند.
در همين رابطه سازمان ملل به ابتكار جديدي مبادرت كرده است كه تأسيس
يك صندوق كمك براي پرداخت هزينههاي ملل متحد در پروژههاي انتقال است.
دبيركل از كشورهاي عضو ميخواهد كه به اين صندوق كمك كنند.
دبيركل همچنين بر استمرار مسئوليت دولت عراق در تضمين سالمت و امنيت
ساكنان ليبرتي طي دورة اقامت آنها در اين كمپ تأكيد ميكند».
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دولت آمريكا اعالم كرد
يك ميليون دالر به صندوق تأسيس شده
از جانب دبيركل پرداخت ميكند
 24اكتبر  2( 2013آبان)92
دولت آمريكا يك كمك يكميليون دالري را به صندوق اعتماد پيشنهادشده از
سوي دبيركل بانكيمون اعالم كرد.
سخنگوي وزارت خارجة آمريكا در اينباره طي بيانيهيي گفت:
اياالت متحده از تأسيس صندوق سازمان ملل براي پشتيباني از بازاسكان ساكنان
ليبرتي استقبال ميكند.
سخنگوي وزارت خارجه گفت ما خوشوقتيم اعالم كنيم كه اياالت متحده در
نظر دارد در اين خصوص يكميليون دالر به صندوق سازمان ملل بپردازد .دولت
به كار با كنگرة آمريكا در مورد تأمين اين مبالغ ادامه خواهد داد .اياالت متحده
اميدوار است كه ساير كشورها نيز از اين تالش انساندوستانة مهم پشتيباني كنند.
بهدنبال حمالت موشكي ُكشنده عليه كمپ ليبرتي در فوريه و ژوئن امسال و
بهدنبال حملة دهشتناك سپتامبر به ساكنان اشرف ،ما با سازمان ملل در اين
موضوع همعقيده هستيم كه انتقال ساكنان ليبرتي به خارج از عراق ،تنها وسيلة
پايدار تضمين امنيت و سالمت ساكنان است و اين يك الزام عاجل انساندوستانه
است.
در بيانية وزارت خارجة آمريكا آمده است كه دولت آمريكا فعاالنه درگير كار
با جامعه بينالمللي براي جلوراندن روند انتقال ،تحت هدايت كميسر عالي
پناهندگان ملل متحد است .عالوه بر اين ،به همين منظور ،وزارت خارجه اخيرًا
جاناتان واينر را بهعنوان مشاور ارشد براي مجاهدين خلق منصوب كرده است
تا بر تالشهاي دولت آمريكا در جهت انتقال هرچه سريعتر ساكنان ليبرتي به
مكانهاي سالم ،دائمي و امن در خارج از عراق نظارت داشته باشد.
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متعاقبًا سازمان مجاهدين خلق ايران امروز در همين خصوص ،مجددًا با تشكر
از ابتكار دبيركل و كمك يكميليون دالري اياالت متحده به سازمان ملل كه
البته صرف هزينهها و كاركنان ملل متحد ميشود ،بر آمادگي خود براي پرداخت
يكصدميليون دالر از محل فروش اموال و داراييهاي اشرف به صندوق اعتمادي
كه دبيركل براي تأمين هزينههاي سازمان ملل و كاركنانش تأسيس كرده ،تأكيد
كرد .مبلغ كل فروش داراييها و اموال ساكنان اشرف طبق قرارداد منعقده با
كمپاني انگليسي در مجموع 600ميليون دالر بود كه با 50ميليون دالر تخفيف
براي سرعت در كار ،به550ميليون دالر تنزل يافت.
سازمان مجاهدين خلق ايران همچنين خاطرنشان كرد ما نميدانيم دهها ميليون
دالر پولهاي دريافتشده توسط كوبلر از صندوق سازمان ملل به چه مصرفي
رسيده ،زيرا حتي يك دالر از آن نيز به مجاهدين داده نشده است.
سازمان مجاهدين از دبيركل و دولت آمريكا خواست حكومت عراق را وادار كنند
طبق طرح 5سپتامبر 2013سازمان ملل كه دولت عراق آن را پذيرفته بود و
مبناي انتقال 42تن مجاهدان باقيمانده در اشرف به ليبرتي قرار گرفت ،به تعهد
خود در مورد فروش داراييها و اموال اشرف عمل كند و از هرگونه كارشكني و
ممانعت در اين زمينه دست بردارد .در طرح سازمان ملل كه مورد تأييد دولت
آمريكا و حكومت عراق قرار گرفته بود ،بهوضوح خاطرنشان شده است كه حكومت
عراق ميپذيرد ساكنان ميتوانند در هر زمان به فروش داراييهاي خود مبادرت
كنند.
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بيانية كميتة بينالمللي در جستجوي عدالت
آلخو ويدال كوادراس ـ بروكسل  30اكتبر2013

فراخوان به شوراي امنيت براي آزادي گروگانها
و تأمين حداقل استانداردهاي حفاظتي و امنيتي در ليبرتي
مجاهدين در صورت فروش اموال اشرف
 100ميليون دالر به صندوق اعتماد بينالمللي دبيركل ميپردازند
«كميتة بينالمللي در جستجوي عدالت دو ماه پس از اعدام جمعي 52تن از
ساكنان اشرف وگروگانگيري 7تن از آنان از فقدان حداقلهاي حفاظتي در ليبرتي
شديدًا ابراز نگراني ميكند .متأسفانه مالحظات سياسي با ايران و تمايل آشكار
غرب براي نگهداشتن نوري المالكي بهعنوان نخستوزير عراق ،بر پرنسيپهاي
انساني و حقوقبشري پيشي گرفته است .اين در حاليست كه ملل متحد بارها
درقبال امنيت و سالمت همة قربانيان و ساكنان ليبرتي متعهد شده است .همة
اين افراد به گواهي كميسارياي عالي پناهندگان (يو.ان.اچ.سي.آر) پناهنده يا
پناهجو و افراد مورد نگراني هستند و در همان حال حفاظتشده تحت كنوانسيون
چهارم ژنو ميباشند.
21ماه است ساكنان در ليبرتي هستند و چشماندازي براي انتقال آنها وجود
ندارد .اين كمپ نه موقت است و نه ترانزيت ،بلكه طبق دو گزارش گروه كار
بازداشتهاي خودسرانه ملل متحد در  ،2012يك زندان است .البته شرايط آن در
 2013از هر نظر خطرناكتر شده و 3بار هدف حملة موشكي قرار گرفته كه بر اثر
آنها10 ،تن كشته و 170تن مجروح شدهاند.
بهرغم قولهاي متعدد از جمله طرح 5سپتامبر 2013ملل متحد ،دولت عراق از
تأمين حداقل الزامات امنيتي براي ليبرتي جلوگيري ميكند .از 17500تيوال
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تنها 1170عدد به داخل كمپ برگردانده شده اما پليس اجازة نصب 192عدد
آنها را داده است .به ساكنان اجازه داده نشده كالهها و جليقههاي حفاظتي و
تجهيزات پزشكي خود را به ليبرتي منتقل كنند .آنها در مقابل موشك و خمپاره
بينهايت آسيبپذيرند.
محاصرة كمپ بهخصوص پس از حملة اول سپتامبر اشرف تشديد شده و يك
هفته است از انتقال بيماران به بيمارستان هم جلوگيري ميشود .تاكنون در اثر
محاصرة ضدانساني پزشكي15 ،بيمار در اشرف و ليبرتي جان سپردهاند.
من و آقاي استرون استيونسون ،رئيس گروه رابطه با عراق در پارلمان اروپا ،طي
نامهيي به دبيركل ضمن تشكر از ابتكار دبيركل براي تشكيل صندوق اعتماد به
اطالع او رسانديم كه بنا به گزارش و اسناد سازمان مجاهدين خلق ايران ،سازمان
مجاهدين خلق ايران طي 21ماه20 ،ميليون دالر هزينة بازسازي ليبرتي كرده
است .اين شامل كار تخصصي و يدي ساكنان كه نقش مهمي در بازسازي داشته،
نميشود .سازمان مجاهدين خلق ايران تاكنون حدود 10ميليون دالر هزينة
بازاسكان كرده است .همة هزينههاي انتقال افراد به آلباني و آلمان (تاكنون
230نفر) توسط سازمان مجاهدين خلق ايران پرداخت شده است .سازمان
مجاهدين خلق ايران به ما اطمينان داد كه اگر دولت عراق اجازه دهد قراردادش
با كمپاني انگليسي در مورد اموال اشرف عملي شود100 ،ميليون دالر به صندوق
اعتماد ابتكاري شما بپردازند».
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خانم رجوي بار ديگر بر پرداخت 100ميليون دالر
به صندوق ابتكاري دبيركل
از محل فروش داراييهاي اشرف
براي انتقال مجاهدين بهكشورهاي ديگر تأكيد كرد
 11آبان2( 1392نوامبر)2013

«خانم مريم رجوي ،رئيسجمهور برگزيدة مقاومت ايران ،ضمن تشكر از ابتكار
دبيركل ملل متحد در تشكيل يك صندوق اعتماد براي انتقال ساكنان ليبرتي
به كشورهاي ديگر ،بار ديگر بر پرداخت 100ميليون دالر به اين صندوق از محل
فروش داراييهاي ساكنان اشرف تأكيد كرد.
وي گفت اين موضوع پيش از اين ،از سوي دكتر آلخو ويدال كوادراس ،نايبرئيس
پارلمان اروپا و رئيس كميتة بينالمللي در جستجوي عدالت و آقاي استرون
استيونسون ،رئيس گروه رابطه با عراق در پارلمان اروپا ،به اطالع دبيركل ملل
متحد ،معاون سياسي و نمايندة ويژة او در عراق نيز رسيده است.
خانم رجوي در همين خصوص ،حكومت عراق را به همكاري با سناتور توريسلي،
نمايندة قانوني ساكنان براي فروش اموال ساكنان اشرف ،فراخواند.
ساكنان اشرف در سپتامبر 2012با يك كمپاني انگليسي براي فروش كلية اموال
منقول و غيرمنقول به مبلغ 550ميليون دالر قرارداد بستند .اين قرارداد به تأييد
وزارت خارجة انگلستان ،سفارت عراق در اين كشور و اتاق بازرگاني عرب و
انگلستان رسيد .اما نيروهاي عراقي با تهديد نمايندة كمپاني در عراق به مرگ و
تهديد به مصادرة اموال كمپاني ،مانع اجراي قرارداد شدند.
فروش اموال ساكنان در طرح 5سپتامبر 2013ملل متحد و همچنين در نامة
6سپتامبر خانم بت جونز ،دستيار وزير خارجة آمريكا در امور خاور نزديك ،مورد
تأكيد قرار گرفته است .اما متأسفانه بهرغم گذشت دو ماه دولت عراق اجازة
فروش اموال ساكنان را نميدهد .در طرح 5سپتامبر ملل متحد تصريح شده است:
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“دولت عراق به ساكنان اجازة فروش اموالشان را در هر زماني خواهد داد”.
“دولت عراق كلية اموال اشرف را حفاظت و ضمانت خواهد كرد”.
در همين رابطه خانم بت جونز ،دستيار وزير خارجة آمريكا در امور خاور نزديك،
قبل از انتقال باقيماندة ساكنان اشرف به كمپ ليبرتي ،در روز 15شهريور
(6سپتامبر) به خانم رجوي نوشت :اگر شما با طرح يونامي براي انتقال باقيمانده
ساكنان اشرف موافقت كنيد “سازمان ملل نگهداري داراييهاي اشرف را با
بهكارگرفتن يك شركت حفاظت مورد اعتماد محلي تسهيل خواهد كرد و سفارت
آمريكا آنچه را در توان دارد در حمايت از اين تالشها مبذول خواهد نمود”.
اما پس از تخلية اشرف و انتقال 42تن مجاهدان باقيمانده به ليبرتي ،حكومت عراق
بار ديگر طرح مورد توافق سازمان ملل ،آمريكا و حكومت عراق را زير پا گذاشت و
به اجراي هيچيك از تعهدات خود در هيچ زمينهيي تن نداد .آمريكا و سازمان ملل
هم بهروي خود نياوردند.
نمايندة ساكنان اشرف و ليبرتي در 6دسامبر 2013دربارة همين قول و قرارهاي
خيانتشده به جورجي باستين جانشين نمايندة ويژة دبيركل ملل نوشت:
«اين اولين نامه نيست ،قبل از آن دهها نامه و گزارشهاي روزانه از ليبرتي براي شما
ارسال شده است .آقاي براعي نمايندة ساكنان در 24نوامبر از ليبرتي به شما نوشت
كه مدتي است تالش ميكنم با شما تماس بگيرم ولي پاسخي دريافت نميكنم.
امروز صبح يك ايميل براي شما فرستادم و خواستم كه زماني را براي تماس مشخص
كنيد ولي باز هم هيچ پاسخي از جانب شما دريافت نكردم .روز گذشته از انتقال
يكي از بيماران (اعتصابي) به بيمارستان كه وضعيت سختي داشت ،ممانعت بهعمل
آوردند ،همين امروز نيز مانع رفتن يكي از مترجمين شدند و دهها مشكل ديگر ،اما
متأسفانه در اين شرايط ،يونامي غايب است و هيچ اقدامي انجام نميدهد و ساكنان
بايد روزانه مورد فشار و آزار و اذيت قرار بگيرند… چرا شما بعد از اينكه اشرف بسته
شد ،ديگر حتي يكبار نيز به ليبرتي نيامديد؟ آيا هدف صرفًا بستن اشرف بود؟!»
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شهردار رودي جولياني:
«آنها بهخاطر تصميمهاي بسيار بسيار ناشايست سازمان ملل و اياالت متحده
کشته شدند و به همين خاطر من واقعًا احساس شرم ميكنم.
دولت آمريکا قول داد که وقتي آنها تسليحات خود را تحويل دهند ،از ساکنان
حفاظت خواهد نمود .از نظر من اين يک تعهد صادقانه و رسمي از طرف کشور
من است .تعهد صادقانهيي که ما اکنون و بهكرات آن را زيرپا گذاشتهايم .آمريکا
بايد بهخاطر خلف وعده شرم کند چون آمريکا نقش بهسزايي در مجبورکردن
ساکنان به ترك اشرف داشت و طي دو سال فشار فوقالعادهيي بر آنها وارد آورد
تا به اردوگاه کار اجباري بروند .وزير وقت امور خارجه ،در حقيقت آنها را تهديد
کرد که اگر نقلمکان نکنند ،نام آنها از ليست تروريستي حذف نخواهد شد».
پائولو كاساكا ،نمايندة پيشين پارلمان اروپا:
«كاري كه آمريكا و جامعة بينالمللي بايد انجام دهند اين است كه مطابق قول و
ي مكرري كه دادهاند ،اين افراد را فورًا از اين محل و از
قرارهايشان ،مطابق ضمانتها 
اين قتلگاه خارج كنند ،بدون تأخير و بالفاصله .اگر آنها صادق هستند بايد هواپيما به
بغداد بفرستند و آنها را بهجاي ديگر منتقل كنند .بايد آنها را فورًا از آنجا خارج كرد.
و متأسفانه سازمان ملل بايد عذر جوكي بهنام يونامي را بخواهد.
...در پايان بهعنوان يك مسئول اروپايي من شرمسار هستم اين مطلقًا شرمآور
است .من از اين بابت شرمنده هستم».
ژنرال جيمز جونز ،اولين مشاور امنيت ملي پرزيدنت اوباما
كنفرانس سناي اياالت متحده آمريكا:
«سال گذشته ،من بههمراه 10مقام ارشد سابق آمريكا به مالقات نخستوزير
مالكي رفتيم .اين يكي از مأيوسكنندهترين مالقاتهايي بود كه من در آن شركت
داشتهام .نخستوزير به ما يك توضيح نيمساعته از نقطهنظراتش دربارة سياست
خارجي عراق تحويل داد كه اساس آن اين بود كه عراق در موضوعات منطقهيي
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و بينالمللي بهاصطالح “بيطرف” است .او به ما گفت“ :ما زندگي ميكنيم و
اجازه ميدهيم بقيه هم زندگي كنند .ما در امور ساير كشورها دخالت نميكنيم
و نميگذاريم ديگران در امور ما دخالت كنند” .با توجه به حمايت آشكار عراق از
اسد و روابط بيش از حد نزديك با حاكمان ايران دو رژيمي كه از نامشروعترين
و سركوبگرترين رژيمهاي جهان هستند چنان ادعاي احمقانه و مضحكي فراتر از
مسخره است كه اگر بهصراحت صحبت كنم ،با توجه به فداكاري عظيم ما ظرف
10سال گذشته ،توهينآميز است.
…كساني كه ما قول داديم از آنها حفاظت كنيم ،كساني كه حق برخورداري از
عدالت را دارند ،كماكان در شرايط وخيمي بهسر ميبرند .آنها كماكان بيخانمان
هستند ،حقوقشان ضايع شده و زير تهديد مستمر حمله و قتل ،در بازداشت بهسر
ميبرند زيرا آنها به اميد آيندة بهتري براي ميهنشان در همسايگي عراق دارند.
بهرغم تعهدات آمريكا ،قولهاي عراق و تعهد جامعة بينالمللي براي حفاظت از
اين پناهندگان بدون سالح ،يك بحران انساني دهشتناك و غيراخالقي در جريان
است؛ اما جهان با بيتفاوتي شوكهكنندهيي واكنش نشان داده است.
من فكر ميكنم اين بررسي كه ما چگونه به وضعيتي كه امروز در آن هستيم
رسيديم ،خيلي كمككننده خواهد بود تا بهروشني واقعيتها را درك كنيم و
سپس بر اقداماتي كه بايد صورت گيرند تا اين وضعيت شرمآور را تصحيح كنيم،
خط تأكيد بكشيم».
ژنرال جيمز جونز
گردهمايي بزرگ مقاومت ايران در پاريس
«در سال 2004نيروهاي چندمليتي به رهبري آمريكا ساكنان كمپ اشرف را
بهعنوان افراد حفاظتشده بهرسميت شناختند .در  2009دولت جديد عراق
مسئوليت امنيت آنها را پذيرفت .اين پذيرش مسئوليت از يكسو و عملكردشان از
سوي ديگر ،يك شكست شرمآور بوده است .بنابراين از نظر جغرافياي استراتژيك،
آخرين حملة بزدالنه به كمپ ليبرتي در 15ژوئن عالمت ترس واقعي و مستمر
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رژيم از ارادة شرافتمندانة شماست».
هيو شلتون ،رئيس ستاد مشترك نيروهاي مسلح آمريكا (1997ـ)2001
گردهمايي بزرگ مقاومت ايران در پاريس
«امروز ،بيتفاوتي شوكهكنندة دولت اوباما نسبت به وضعيت وخيم انساني ،در
ليبرتي بهواقع شرمآور است.
براي من دردناك است كه ببينم دولت من اينچنين پشت كرده و بيتفاوتي خود
را بهنمايش گذاشته و فراتر از اينها ،تعهدات و قولهايش را ناديده گرفته است .اين
رسم آمريكاييان نيست».
آلخو ويدال كوآدراس ،نايب رئيس پارلمان اروپا
گردهمايي بزرگ مقاومت ايران در پاريس
«بيعملي در برابر كشتار ،همدستي با قاتل است .ولي عمل ،شراكت در جرم است.
اميدوارم روزي مارتين كوبلر بهخاطر رفتار شرمآورش مورد حسابرسي قرار بگيرد.
اما دوستان عزيز فراموش نكنيد چرا سازمان مجاهدين شيطانسازي ميشود؟ زيرا
طي سالها در مواجهه با ابتالئات بيشمار نهتنها دست از مبارزهشان نكشيدهاند ،بلكه
به مبارزه براي يك ايران دموكراتيك ادامه دادهاند .آنها تهديد واقعي رژيم ايران
هستند .حمله به ليبرتي نشاندهندة ضعف و هراس رژيم است».
ديويد ايمس ،نمايندة پارلمان انگلستان
گردهمايي بزرگ مقاومت ايران در پاريس
«شرم بر جهان كه سكوت كرد درحاليكه ميتوانست كاري انجام دهد تا جان آن
انسانها را نجات دهد .لذا از جانب پارلمانترهاي انگليسي كه امروز اينجا جمع شدهاند،
ما در كنار شما خواهيم ايستاد تا عدالت و صلح براي مردم ايران محقق شود».
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كارول فانتين ،استاد اديان و تاريخ در آمريكا
كنفرانس پارلمانترها و نمايندگان
«...بگذار باشد (دربارة قساوت 20ژوئن)،
بدنهايشان درهمپيچيد،
مانند بنگالهاي ارزان و نازك كه در آن
توسط دشمنانشان نگهداشته شده بودند،
جهان ،با شجاعت تسليمناپذير شما شرمگين شده و بهحركت درميآيد
تا به تمام نيازهاي شما پاسخ دهد
با پايداري شما ،قدرتها و توطئهگران تمامًا افشا شده
و با عدالتي سريع ،قطعي و هراسناك روبهرو خواهند شد
و دستشان از توان فريب تهي شده است».
سرهنگ وسلي مارتين ،فرمانده حفاظت اشرف
كنوانسيون جوامع ايرانيان در آمريكا
«من اكنون يك كارت افراد حفاظتشده را در دستم دارم .مجاهدين به تمامي
توافقات صد روي صد پايبند بودهاند .اما متأسفانه ،اياالت متحده حتي به يك
توافق عمل نكرده است و من از اين بابت شرم ميكنم».
سناتور ژان پير ميشل ،عضو سناي فرانسه
كنفرانس در پاريس
«محكوميتها از همهطرف سرازير شد اما اقدامات عملي كجاست؟ دولتهاي ما چه
كردند؟ سازمانهاي بينالمللي چه كردند؟ تاامروز ،هيچ!
اين ادامة بزدلي است و بايد اذعان نمود كه در زمانة بدي هستيم .چرا بد است؟
چون رژيم ايران قصد دارد بار ديگر با يك ظاهر فريبنده طرفحسابهايش را
بازي بدهد و متأسفانه من از بابت كشورم شرمنده هستم ،طرفهاي فرانسوي و
آمريكايي دارند يك بار ديگر وارد اين بازي ميشوند .اما همان داليل باعث ايجاد
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همان تأثيرات خواهد شد».
سناتور تيني كوكس ،رئيس گروه سياسي اتحاد چپ اروپا ،عضو سناي هلند
كنفرانس پاريس
«اين يك شرمساري بزرگ براي جامعة بينالمللي است زيرا اگر ما نتوانستهايم
كساني را كه تحت حفاظت بينالمللي هستند ،حفاظت كنيم چگونه ميتوانيم
حكومت قانون و حقوقبشر را در جهان حفاظت كنيم».
دينا روهرا باكر ،رئيس زيركميتة اروپا ،آسيا در كنگرة آمريكا
كنفرانس در واشينگتن
«مدت زيادي است که ما در رابطه با اين موضوع بحث و تبادلنظر کردهايم .در
اين رابطه هشدارهاي زيادي داده شد و اياالت متحده آمريکا فشار ديپلوماتيک و
فشارهاي ديگر را بر روي دولت عراق اعمال نکرد تا چنين رويدادي اتفاق نيفتد.
اين رويدادي شرمآور است .براي دولت عراق شرمآور است اگرچه شرم براي آن
موضوعيت ندارد اما براي اياالت متحده هم شرمآور است».
فرماندار اد رندل ،رئيس حزب دموكرات آمريكا ()2001
كنفرانس بينالمللي در پاريس
«… من امروز با دو احساس به پاريس برگشتم .يكي شرم و ديگري سرخوردگي.
شرم بهخاطر اينكه وزارت خارجة آمريكا ،خودم و ساير شخصيتهاي برجستة
آمريكايي مانند وزراي دادگستري ،قضات ،مديران اف.بي.آي ،مديران اطالعات
مركزي ،فرمانداران ،سران احزاب سياسي ،ژنرالهايي كه در عراق خدمت كردهاند
و مجاهدين خلق را بهخوبي ميشناسند ،همة ما را بهخدمت گرفت تا خانم
رجوي را راضي كنيم و با راضيكردن وي ساكنان اشرف را راضي كنيم كه به
كمپ ليبرتي نقل مكان كنند…».
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پيام پروفسور دهان
تظاهرات در الهه براي آزادي گروگانها
«من اين اميد را دارم كه تالشهاي شما و فراخوانهاي ما ،سرانجام گوش شنوايي
پيدا كند و ما دوباره شاهد نمايش بيشرمانة سياستمداراني نباشيم كه مسئوليت
دارند ،اما خود را به آن راه ميزنند و به طرف ديگري نگاه ميكنند».
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گزارش ارتش آزاديبخش ملي ايران

فصل دوازدهم

نشاندن قاتل
بهجاي قاضي تحقيق
داستان مسخرة تحقيقات
و سپردن آن
به حكومت عراق

داستان تحقيقات حكومت عراق در حمالت پنجگانه به اشرف و ليبرتي
از سال 1388تابهحال ،يك طنز تاريخي و در عين حال افشاگر عملكرد
شرمآو ر سازمان ملل و دولت آمريكا و سياستگذاران اتحادية اروپاست.
يك افشاگري تاريخي و البته بسيار ضروري در روند تكامل مبارزات
خلقهاي تحت ستم كه مجاهدين حرف بهحرف و سطر بهسطر آن را با
خون خود نوشتند.

اظهارات طاهر بومدرا،
رئيس حقوقبشر يونامي و مسئول پروندة اشرف در سازمان ملل

كنفرانس نمايندگان اردن15 ،نوامبر2013ـ «شما توجه كنيد كه افسران ارتش
وابسته به سازمان ملل كه اهل استراليا و بريتانيا و آمريكا بودند ،در يك جلسه
برنامهريزي كردند كه دفتر مالكي را قانع كنند يك روز به اشرف بروند و در گوشهيي
از اشرف با مسئوالن سازمان مجاهدين خلق صحبت و اين فرماندهي را قانع و آنها هم
به سهم خودشان ساير افراد را قانع كنند كه به ايران برگردند .من كه داشتم روي اين
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طرح كار ميكردم ،به آنها گفتم اين امكان ندارد سازمان ملل برخالف قانون بينالملل
مجاهدين خلق را به ايران عودت بدهد چرا سازمان ملل دارد اين كار را ميكند و
آنها را تشويق به بازگشت ميكند؟ اين درست نيست و امكان ندارد .سازمان ملل
ديگر دستش در معامله براي ايجاد تسهيل جهت سركوب ساكنان اشرف رو شده بود.
من خدا را گواه ميگيرم و اين شهادت را بيان ميكنم كه سازمان ملل و همچنين
كميسارياي عالي امور پناهندگان و سفارت آمريكا و بريتانيا در بغداد و سفارت آلمان
در بغداد ،همه دستشان در سركوب ساكنان اشرف بوده است .همة آنها تا همين امروز
هم پذيرش اعضاي سازمان مجاهدين را در خاك كشورشان رد ميكنند .چرا؟ چون
سازمان ملل اينطور استدالل ميكند كه چنانچه رهبران مجاهدين را از دور خارج
كنيم ،بقية ساكنان اشرف به كشورشان برميگردند .به همين دليل است كه حمالت
عليه آنها در كمپ تكرار ميشود.
من در اينجا در پاريس با برادران صحبت كردم و گفتم كه حمالت ادامه خواهد
يافت چون تا زماني كه رهبري از ساكنان جدا نشده ،اين حمالت ادامه خواهد يافت.
هدف جداكردن رهبري از ساكنان است .در نتيجه ،در روز اول سپتامبر حمله به
اشرف صورت گرفت چون فكر ميكردند رهبري در اشرف باقي مانده است لذا حمله
عليه اشرف صورت گرفت تا همة كساني را كه در اشرف باقي ماندهاند از بين ببرند».
قبل از هر چيز بايد دانست كه ارتجاع دستنشاندة حاكم بر عراق كه پيوسته انباني
از اتهامات ارتجاع حاكم بر ايران را عليه مجاهدين و مقاومت ايران غرغره ميكند،
براي يك دهه از فراخوانهاي مستمر مجاهدين و مقاومت ايران ،براي حضور در يك
دادگاه بينالمللي يا الاقل كميسيون حقيقتياب بينالمللي ،روي برتافته و دعوتهاي
پياپي مقاومت ايران و برجستهترينحقوقدانان و وكالي بينالمللي در اين خصوص
را ناديده گرفته است.
بهعنوان مثال در سال ،1386فراخوان قانوني لرد اسلين فقيد از جانب شوراي ملي
مقاومت ايران به حكومت مالكي دربار ة دعاوي و اتهامات مسخرة آن عليه مجاهدين
به تاريخ 26فوريه سال 2008منتشر شد .اما حكومت عراق هيچگاه جرأت نكرد بهرغم
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همة ياوهگوييها و اكاذيب ،به كميسيون حقيقتياب بينالمللي ملل متحد جواب
مثبت بدهد و تحقيقات مستقل بينالمللي دربارة پروندهسازيهاي خود را بپذيرد.
ليدي والري كوربت
كنفرانس در پارلمان انگلستان
«من سرشار از روحية رابين ،ولي بسيار برآشفته هستم .چرا اينقدر عصباني هستم؟
من بهخاطر ميز ايران در وزارت خارجه عصباني هستم.
اما من تنها بهخاطر ميز ايران عصباني نيستم ،من از دست انگلستان ،سازمان ملل،
اتحادية اروپا و دولت آمريكا نيز عصباني هستم .بهنظر ميرسد كه آنها كناري ايستاده
و وقتي كه اين جنايتها در مورد افراد كمپ ليبرتي رخ ميدهد هيچ كاري نميكنند.
اين پناهندگان تحت حمايت كنوانسيون چهارم ژنو هستند و ميبايد از لرد اسلين
تشكر كنيم كه با كار سخت و طوالني ،اين مهم را به انجام رساند .اما اين مسأله
بهنظر فراموششده ميرسد .كام ً
ال آشكار است كه شرايط در كمپ ليبرتي براي يك
سكونت انساني مناسب نيست و پناهندگان ميبايد به كمپ اشرف بازگردانده شوند.
اين كمپ با مداخله مالها بهاجبار بسته شد و يونامي هيچ اقدامي عليه آن انجام نداد.
شرم بر آنها باد!».
طاهر بومدرا

كنفرانس بروكسل  16اكتبر 2013
«… من به شما ميگويم كه چند پرونده را شخصًا دنبال ميكردم و با قضات ديدار
كردم و از آنها سؤال كردم كه در مورد پروندههاي مشخصي ،شواهد و مدرك مادي و
شواهد قانوني به من نشان دهند .چيزي كه نشان داده ميشد ،اغلب شواهدي مبني
بر شايعات بود .نه دست اول و دست دوم بلكه داستانهاي دست سوم و دست چهارم
كه در يك پرونده گردآوري شده بود.
آقاي نايب رئيسجمهور (طارق الهاشمي) ،شما ممكن است قاضي عبودي كه پروندة
بهاصطالح مجاهدين تروريست را در دست داشت ،بهياد داشته باشيد .من در دفترش
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از وي خواستم هر نوع مدركي را كه عليه اين افراد دارد ،نشان دهد .او پروندههاي
زيادي را روي ميز قرار داد و منشي وي اسناد را براي من ميخواند .حتي يك پرونده
سندي نداشت كه دادگاه بتواند به استناد آن فرد را محكوم كند .همة آنها شايعات
دست سوم و دست چهارم بود .اين وضعيت دستگاه قضايي است».
مقاومت ايران ،وكالي بينالمللي و خانوادههاي شهيدان در سالهاي بعد ،به دادگاه
اسپانيا شكايت كردند و طبق احكام اين دادگاه ،علي الياسري مشاور امنيتي مالكي
(قبل از فالح فياض العامري) ،سپهبد علي غيدان ،فرمانده نيروي زميني ارتش تحتامر
مالكي ،سرلشكر داموك شمري ،قاتل مجاهدين در اشرف در  6و 7مرداد ،1388
دژخيم سرهنگ صادق محمد كاظم ،دبير كميتة سركوب اشرف ،سرهنگ لطيف
العنابي ،فرمانده گردان سركوبگر در اشرف ،سرهنگ جنايتكار نزار ،ستوان دژخيم
حيدر عذاب ،سرگرد قاتل جاسم التميمي كه با تير مستقيم شماري از مجاهدان
اشرف را در 19فروردين 1390هدف قرار داد و مهمتر از همه شخص مالكي (پس از
رفع مصونيت نخستوزيري) تحت پيگرد بينالمللي قرار گرفتند.
در 21نوامبر 2013نيز حكم اين دادگاه دربار ة فالح فياض ،مشاور امنيت مالكي
بهعنوان باالترين مقام سياسي و نظامي ،بهخاطر جنايت عليه جامعه بينالمللي صادر
شد.
موضوع شكايت عليه فالح فياض بهعنوان رئيس «كميتة اشرف» در نخستوزيري
عراق عبارت بود از35 :قتل و 337مورد جراحت عمدي در 8آوريل.2011
52قتل و 7مورد گروگانگيري در اول سپتامبر 2013همراه با اعمال شكنجه و
واردآوردن آسيبهاي جسمي به ساكنان اشرف.
همچنانكه در قانون مجازات توصيف شده است ،دادگاه در احضارية خود تصريح
كرد :كشتارها ،جراحتها ،بمباران صوتي ،محرومكردن از مواد غذايي و مراقبتهاي
پزشكي… هيچ چيزي بدون اطالع فالح فياض ،كه بهدستور نوري مالكي عمل
ميكرد ،نميتوانست در اشرف اتفاق بيفتد.
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دژخيم سرهنگ
صادق محمد كاظم
دبير كميتة سركوب اشرف
علي الياسري
مشاور امنيتي مالكي
(قبل از فالح فياض)

سپهبد علي غيدان
فرمانده نيروي زميني
ارتش تحت امر مالكي

سرلشكر داموك شمري
قاتل مجاهدين در اشرف
در  6و  7مرداد 1388

سرهنگ لطيف العنابي
فرمانده گردان سركوبگر
در اشرف

سرهنگ جنايتكار
نزار

ستوان دژخيم
حيدر عذاب
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در 12آوريل 2011وزارت خارجة آمريكا اعالم كرد حكومت عراق متعهد شده
است تحقيقاتي را در مورد اينكه بهطور دقيق چه اتفاقي در 8آوريل افتاد كه
به مرگ تعدادي و مجروحشدن آنها منجر گرديد ،انجام بدهد .ما از اعالم آن
استقبال ميكنيم و مصرانه خواستاريم به يونامي اجازه داده شود از كمپ ديدار
كند و به ارزيابي وضعيت بپردازد.
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سناتور جان كري رئيس كميتة روابط خارجي سناي اياالت متحده نيز در
14آوريل 2011خواستار انجام تحقيقات كامل و جدي بهمنظور حسابرسي از
طرفهاي مسئول در كشتار 19فروردين اشرف شد .سناتور جان كري اعالم كرد:
«تأييد سازمان ملل در مورد ابعاد تراژدي در كمپ اشرف ،بسيار آزاردهنده است.
اقدام نظامي عراق مطلقًا غيرقابل قبول است .اوالً دولت عراق ميبايد خونريزي
را متوقف كرده و از هرگونه اقدام نظامي بعدي عليه اشرف خودداري كند .ثانيًا
دولت عراق يك تحقيقات تمامعيار در مورد اين قتلعام اعالم نموده است .اين
تحقيقات ميبايد همهجانبه و جدي باشد .اين تحقيقات ميبايد طرفهاي مسئول
را پاسخگو دانسته و تضمين كند كه اين وقايع هولناك ادامه نيابد .ثالثًا وضعيت
فعلي در اشرف غيرقابل قبول است .آمريكا بايد تالشهاي خود را همراه با طرفهاي
ذيربط از جمله دولت عراق ،سازمان ملل ،اتحادية اروپا و خود مجاهدين خلق
مضاعف كند تا يك راهحل صلحآميز و پايدار و يك مأواي دائمي براي ساكنان
كمپ اشرف پيدا شود».
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در روز 15آوريل ،2011يك هفته بعد از جنايت 19فروردين 90در اشرف ،ناوي
پيالي ،كميسر عالي حقوقبشر ملل متحد ،عمليات مرگبار ارتش عراق در كمپ
اشرف را كه دستكم 34كشته و دهها مجروح برجاي گذاشت ،محكوم كرد و
گفت بايد يك تحقيقات مستقل انجام شود .خانم پيالي افزود:
«ارتش عراق بهخوبی از خطرات مرتبط با انجام عملياتی مانند آنچه در كمپ
صورت گرفت آگاه بود .يك عمليات مشابه توسط نيروهاي امنيتي عراقي در
11 ،2009كشته و دهها مجروح در اشرف برجاي گذاشت .هيچ عذر و بهانة
ممکنی براي اين تعداد تلفات وجود ندارد .يك تحقيقات كامل ،مستقل و شفاف
بايد صورت گيرد و هر فردي كه دراستفاده از نيروي قهر مفرط مسئول شناخته
شود ،بايد مورد محاكمه قرار گيرد».
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در 11مه 2011كاترين اشتون بهعنوان رئيس سياست خارجي 27كشور اتحادية اروپا
وقايع انزجارآور در اشرف را محكوم كرد و خواستار تحقيقات مستقل در اينباره شد.
خانم اشتون تصريح كرد :محكوميت و تحقيقات در اينباره يك امر مطلق است.
همچنين در 13مه 2011خوزه مانوئل باروسو ،رئيس كميسيون اروپا ،كه باالترين
ارگان اجرايي 27كشور عضو اتحادية اروپاست در نامه به استرون استيونسون ،رئيس
هيأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا ،نوشت:
«سرويسهاي نمايندة عالي اشتون دربار ة تالشهاي شديد ديپلوماتيك و تماسهاي
اتحادية اروپا قبل و بعد از وقايع 8آوريل شما را مطلع كرده است .كاترين اشتون
با حمايت از جانب تمامي كشورهاي عضو اتحادية اروپا ،بهطور رسمي و علني،
ازدسترفتن جان انسانها را كه آن روز رخ داد ،محكوم كرد و از دولت عراق خواست
تا به ناظران مستقل بينالمللي اجازة ورود به كمپ را بدهد تا آنها بتوانند ارزيابي
جامعي از وضعيت ارائه دهند… استقالل عمل كميسيون تحقيقي كه در پي آن
اعالم گرديد بايد تضمين داشته باشد و كار خودش را بدون هرگونه تأخيري انجام
دهد .شما مطمئن باشيد كه من اين موضوع را از نزديك دنبال خواهم كرد .اتحادية
اروپا اين موضوع را با قدرت با مقامات عراقي مطرح خواهد كرد…».
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بانكيمون ،دبيركل سازمان ملل ،نيز در 7ژوئيه 2011خود به شوراي امنيت
ملل متحد گزارش كرد كه هيأت مساعدت سازمان ملل در عراق (يونامي) و
كميسارياي عالي حقوقبشر به تحقيقات دربارة قتل 34تن از ساكنان اشرف
فراخوان دادهاند كه قرار است انجام شود.
اينبار نيز 5روز پس از حمله به اشرف در 10شهريور ،92معاون وزير خارجة
آمريكا در امور خاور نزديك به خانم رجوي نوشت:
«ما از يونامي و تالشهاي آن براي انجام يك تحقيقات حقيقتياب در مورد اين
واقعة دردناك و مستندكردن آنچه رخ داده است ،حمايت ميكنيم.
ما به دولت عراق فراخوان دادهايم كه بهطور كامل از اين تالشها حمايت كند.
ما مصريم كه مرتكبين اين عمل بربريت در مقابل قانون قرار بگيرند و آنچه
ممكن است براي يافتن مفقودين انجام شود…
عالوه بر اين ما از دولت عراق ميخواهيم كه تحقيقات كاملي صورت داده و به
يافتن مفقودين كمك كند».
اما اين تحقيقات هيچگاه انجام نشد .سازمان ملل ،آمريكا و اتحادية اروپا ،هرگز
حكومت دستنشاندة عراق را از اين بابت مورد حسابرسي قرار ندادند .از اينرو پس
از قتلعام 10شهريور در اشرف نيز ،مالكي و جالدان و دژخيمانش به مبتذلترين
صورت ،تحقيقاتي را كه متعهد به انجام آن شده بودند ،بهسخره گرفتند.
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ي در ژنو
الرش ريسه ،نمايندة پيشين پارلمان نروژ ـ كنفرانس بينالملل 
«…اين يك شرم بزرگ است و ما اكنون در حال تماشاي يك فيلم درام بسيار
بزرگ هستيم كه بهنظر ميرسد هنرپيشههاي اصلي آن كم و بيش در توافق با هدف
مربوطه هستند».
برايان بينلي ،نمايندة مجلس عوام انگلستان
«اجازه دهيد بگويم مانند شما ،من اينجا هستم كه نخستوزير عراق را به قويترين
صورت محكوم كنم ،بهخاطر اعزام يك تيم نيروي سوات در روز اول سپتامبر براي
كشتار در كمپ اشرف .اين فردي است كه بهيمن نيروهاي ائتالف غرب در اين
موقعيت قرار دارد .اين تراژدي بزرگ اين ماجراست .اين شرمندگي زيادي است.
اما شرمندگي بيشتر اين است كه نظارهگر قتلعام  52زن و مرد و 7تن ديگر كه
بهعنوان گروگان ربوده شدند ،باشيم .اما اشتباه نكنيد ،تيم سوات اعزام شد تا ساكنان
آن كمپ را نابود سازد و به اين دليل است كه ديويد كامرون ،باراك اوباما و رهبران
كشورهاي اروپايي مسئوليت دارند .صرفًا محكومكردن كافي نيست ،بلكه همانطور
كه سخنگوي سابق مجلس عوام انگلستان بهدرستي گفت ،بايد تضمين كنند و به هر
طريقي مسأله را روشن سازند .اين كاري است كه رهبران كشورهاي جهان بايد در
همين لحظه انجام دهند .مالحظات ديپلوماتيك را كنار بگذاريد ،همة آنها را فراموش
كنيد ،آن موانع را بشكنيد و به مالكي بگوييد كه جوانان ما براي او جان خود را فدا
كردند و او با اعمال جنايتكارانه به ما پاسخ ميدهد و اين كام ً
ال غيرقابل قبول است».
مارگارت اوئن ـ لندن
«بايد بگويم بهعنوان يك وكيل حقوقبشر ،هيچوقت به اين ميزان در مورد دولت
خودم شرمسار نشدهام .اين عادالنه نيست ،اين سكوت ،اين دروغ و اين رفتار كه
انگار نميدانستند چه رخ داده است و ميگفتند آري كشتار صورت گرفته ،اما حاضر
نبودند بگويند ميدانند چه كساني مرتكب اين اعمال شدند و اينكه مالكي و رژيم
ايران بودند…».
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تحقيقات نمايشي دولت عراق
دربار ة قتلعام و اعدامهاي جمعي در اشرف
براي فريب جامعة بينالمللي ،شستن دستهاي خونين مالكي
و زمينهسازي براي كشتارهاي بعدي
اطالعية دبيرخانة شوراي ملي مقاومت ـ 3مهر1392

مقاومت ايران از دبيركل و كميسر عالي حقوقبشر ميخواهد مسئوليت تحقيقات
دربار ة قتلعام 10شهريور را بهعهده بگيرند و از آمريكا ميخواهد آن را از طريق
شوراي امنيت به دادگاه بينالمللي كيفري ارجاع دهد.
روز چهارشنبه 3مهر (25سپتامبر) يك گروه 3نفره از سوي سرلشكر جميل
شمري ،سركردة پليس ديالي كه فرماندهي قتلعام و اعدام جمعي در اشرف در
روز 10شهريور را بهعهده داشت ،به كمپ ليبرتي مراجعه كردند تا پيرامون حملة
مزبور با برخي از 42شاهد جنايت عليه بشريت كه از اشرف به ليبرتي منتقل
شدهاند ،تحقيق كنند .اين گروه عبارتند از:
سرهنگ عبداالمير شمري ،معاون جميل شمري كه خود نيز از مسئوالن قتلعام
10شهريور است.
سرتيپ خالص التميمي از پليس بعقوبه و از معاونان جميل شمري .سرتيپ
خالص نيز در حملة 10شهريور شركت داشته است.
سرهنگ دوم عمر ،مسئول امور قانوني پليس ديالي ،كه بهعنوان بازپرس و براي
بهاصطالح تحقيق مراجعه كرده است.
درحاليكه در هيچ جاي دنيا مظنون به ارتكابيك جنايت نميتواند در مسئوليت
تحقيق سهيم شود ،بهعهدهگرفتن مسئوليت تحقيقات قتلعام 10شهريور از
سوي دولت عراق كه بنا به داليل متقن ،باالترين مقاماتش در اين جنايت دست
داشتهاند ،بهسخرهگرفتن عدالت و بيطرفي است و ميبايد از سوي آمريكا و
ملل متحد قاطعانه رد شود .هدف اين تحقيقات نمايشي از سوي دولت عراق و
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كساني كه بهطور مستقيم در جنايت دست داشتهاند ،آنهم در شرايطي كه هنوز
7گروگان اشرفي آزاد نشدهاند ،شستن دستهاي خونين مالكي و راهبازكردن براي
كشتارهاي بيشتر است.
وكالي ساكنان ليبرتي بهاتفاق اين تحقيقات غيرقانوني را رد كردند و تأكيد نمودند
تحقيقات بايد توسط دبيركل يا كميسر عالي حقوقبشر يا شوراي امنيت ملل متحد
صورت گيرد .با اين حال براي جلوگيري از هرگونه بهانهگيري و اتهام عدمهمكاري،
يكي از شاهدان قتلعام اشرف بهمدت 4ساعت و نيم به شرح مشاهدات خود از
صحنة قتلعام و اعدام جمعي ساكنان توسط نيروهاي عراقي مبادرت كرد .جالب
اينجاست كه در همين بهاصطالح تحقيقات هم وقتي ساكنان از نقش افسران
پليس يا مقامهاي عراقي در اين كشتار سخن بهميان ميآورند ،گروه مزبور ،ميگويند
كسي حق ندارد به مقامات دولتي و پليس چنين اتهاماتي وارد كند!
جامعة جهاني خشمگين و منزجر از جنايت بزرگ عليه بشريت در اشرف ،در
هفتههاي گذشته ،بهطور مستمر به تحقيقات مستقل و شفاف فراخوانده است،
در همين رابطه سخنگوي وزارت خارجه و سفارت آمريكا در روز 10شهريور (اول
سپتامبر) در اطالعيههاي جداگانهيي اعالم كردند:
«ما از تالشهاي يونامي در انجام برآوردهايش از وضعيت حمايت ميكنيم و از دولت
عراق ميخواهيم تا بهطور كامل اين تالشها را حمايت كند… ما روي خواست
يونامي براي يك تحقيقات كامل و مستقل در رابطه با اين اتفاق تراژيك و بد تأكيد
ميكنيم .آنهايي كه مسئول شناخته ميشوند بايد بهطور كامل مؤاخذه شوند».
وزير خارجة كانادا و وزير شهروندي و مهاجرت كانادا در اطالعية مشتركي روز اول
سپتامبر نوشتند:
«كانادا حملهيي كه جان شماري از ساكنان را در كمپ ايرانيان تبعيدي در شمال
شرقي بغداد گرفته است ،محكوم ميكند…كانادا خواستار آن است كه كساني كه
مسئول بودهاند در برابر عدالت قرار گيرند».
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عفو بينالملل در روز 11شهريور (2سپتامبر) اعالم كرد:
«تحقيقات حول خشونت روز گذشته بايد بهسرعت انجام شود و مستقل ،شفاف
و در انطباق كامل با استانداردهاي بينالمللي باشد… زيرا مقامات عراقي آنچه
را اتفاق افتاده جنگ داخلي بين ساكنان توصيف كردهاند».
عفو بينالملل در اطالعيهيي براي اقدام فوري (ارجنت اكشن) خود بهتاريخ
20شهريور ،نيز تأكيد كرد:
«عفو بينالملل كشتهشدن 52ساكن را محكوم كرده و به يك تحقيقات مستقل
و بيطرف در مورد اين كشتار فراخوان داده است».
خانم كاترين اشتون ،نمايندة عالي اتحادية اروپا در روز 2سپتامبر طي اطالعيهيي
گفت:
«من بهقويترين وجه كشتاري را كه روز گذشته در كمپ اشرف رخ داد ،محكوم
ميكنم .شرايطي كه اين واقعة بيرحمانه در آن انجام شده ،بايد روشن شوند و
آنها كه مقصر بودهاند ،بهطور كامل در مقابل عدالت قرار بگيرند… من بهطور
كامل از تصميم يونامي بنا به وظيفة انساندوستانهيي كه دارد ،حمايت ميكنم تا
يك ارزيابي مستقل و شفاف از اين حادثة تراژيك بهدست آورد .من از همة طرفها
بهويژه دولت عراق ميخواهم تالشهاي حقيقتيابي يونامي را تسهيل نمايد».
وزارت خارجة اسپانيا روز 4سپتامبر اعالم كرد:
«اسپانيا ابراز اميدواري ميكند كه مقامات عراقي و هيأت همياري سازمان ملل
در عراق اجازه بدهد تحقيقاتي را كه مجرمان اين وقايع بهدست عدالت سپرده
شوند ،بهپايان برسانند».
خانم «بت جونز» ،دستيار وزير خارجة آمريكا در امور خاور نزديك در روز
6سپتامبر به خانم رجوي نوشت:
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«ما از يونامي و تالشهاي آن براي انجام يك تحقيقات حقيقتياب… حمايت
ميكنيم و به دولت عراق فراخوان دادهايم از اين تالشها بهطور كامل حمايت
كند».
گروه ليبرال دموكرات پارلمان اروپا در روز 10سپتامبر نوشت:
«كشتار 52تن از ساكنان اشرف ،توسط نيروهاي نخستوزير عراق نوري مالكي
را قويًا محكوم ميكند .خشونت عليه غيرنظاميان ،جنايت عليه بشريت است…
هيأت تحقيقاتي مستقل سازمان ملل بايد هرچه زودتر اين جنايت عليه بشريت
را افشا كند و خواستار محاكمة مجرمان در دادگاه جنايي بينالمللي الهه باشد».
گروه احزاب مردم اروپا ،بزرگترين گروه پارلمان اروپا روز 10سپتامبر به«رهبران
اروپايي ،سازمان ملل و دولت آمريكا براي يك تحقيقات كامل از اين جنايت»
و اينكه «از دولت عراق بخواهند تا گروگانها را سالم آزاد كنند» فراخوان داد.
گروهي از نمايندگان ارشد گروه سوسياليست دموكرات پارلمان اروپا در روز
11سپتامبر نوشتند:
«ضروري است كه يك تحقيقات مستقل توسط سازمان ملل دربارة اين قتلعام
انجام شود و افرادي كه مسئول هستند محاكمه گردند».
در روز 11سپتامبر 35شخصيت برجستة آمريكايي از جمله 10ژنرال5 ،تن
از افسراني كه مسئوليت حفاظت اشرف را بهعهده داشتند ،رؤساي كنگره و
كانديداهاي رياستجمهوري و وزيران و سفيران سابق ،در نامة سرگشادهيي به
وزير خارجة آمريكا نوشتند:
«اينكه از دولت عراق که مرتکب اين جنايت ،شده بخواهيم تحقيقات بيطرفانه
را انجام دهد و نتايج آن را منتشر سازد ،کام ً
ال مضحک است .ما حتي تظاهر
به بيطرفي را هم نديدهايم .نخستوزير مالکي بهسادگي درخواست را ناديده
ميگيرد و پاسخ ضعيف اياالت متحده و سازمان ملل متحد را بهعنوان يک چراغ
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سبز به ارتكاب جنايتهاي بيشتر قلمداد ميكند .نسلکشيهاي انجامشده تحت
حمايت عراق و تمام فاكتهايي كه ما ميدانيم ،تأييد ميکنند که قتلعامهاي
ديگري قريبالوقوع است».
سناتور منندز ،رئيس كميتة خارجي سناي آمريكا در روز 23سپتامبر به مالكي
نوشت:
«هيأت همياري سازمان ملل در عراق (يونامي) بايد تحقيقات مستقل خود را
انجام دهد .من از شما ميخواهم با اين تالشها همكاري كامل كنيد و قاطعانه
عمل كنيد تا عامالن اين عمل وحشيانه را هرچه زودتر بهپاي عدالت بياوريد».
اين شو مسخرة پليسي زير عنوان تحقيقات ،در حالي است كه خانم مريم رجوي
در روز 28شهريور (19سپتامبر) در مقر ملل متحد در ژنو اعالم كرد:
«ساعتها فيلم با موبايل و دوربين از هجوم نيروهاي مالكي و عوامل رژيم ايران
به اشرف وجود دارد .من شخصًا تلفني با شهود صحبت كردم .دوربينها از دست
همانهايي كه دستبسته اعدام شدهاند ،گرفته شده است .يكي از خواستهاي ما
اينست كه حكومت عراق موبايل و دوربين و فيلمهايي را كه از دست شهدا و
مجروحان در اشرف ربوده است ،آزاد كند و به ما برگردانده شود .بهوضوح براي
هر تحقيقات بيطرفي چنين اسنادي بياندازه ضروري است.
مقاومت ايران نيز ضمن محكومكردن اين تحقيقات قالبي و نمايشي ،از دبيركل
بانكيمون و كميسر عالي پيالي ميخواهد مسئوليت تحقيقات دربارة قتلعام و
اعدام جمعي 10شهريور را بهعهده بگيرند و از دولت آمريكا كه در قبال امنيت و
سالمت ساكنان مسئوليت پذيرفته ،ميخواهد كه اين جنايت بزرگ عليه بشريت
را از طريق شوراي امنيت ملل متحد به دادگاه بينالمللي كيفري (آي.سي.سي)
ارجاع دهد».
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تدوين و ارائة شهادتهاي دروغ
بهكارگرفتن قاتالن براي تحقيق
اعمال فشار بر دادگاهها و قضات و نمايشهاي بينالمللي
چهار حلقه از تحقيقات به سبك مالكي و خامنهاي
اطالعية دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ـ  12مهر1392

«…يكي از حلقات اين سناريو عبارت از اين است كه از جنايتكاران و قاتالني كه
در قتلعام 10شهريور دست داشتهاند ،شهادتهاي كتبي يا شهادت در حضور يك
قاضي حكومتي و مورد اعتماد مالكي و فالح فياض ،تهيه شود .اين جنايتكاران
كساني هستند كه مقاومت ايران مشاركت آنها را در حمله اعالم كرده و حضورشان
در اشرف ،در زمان حمله قابل كتمان نيست و افرادي مانند سرگرد احمد خضير،
سروان حيدر عذاب ،سرلشكر جميل شمري ،سرهنگ نهاد و…را شامل ميشود.
طبق سناريو ،مضمون مشترك شهادتها اين خواهد بود كه از خودشان و از دولت
عراق سلب مسئوليت كنند و بگويند هيچ اطالعي از حمله نداشتند ،آنها وارد
اشرف نميشدند ،تنها صداي انفجار شنيدند ،ساكنان با ورود آنها به داخل كمپ
مخالفت كردند و…
حلقة مهم ديگر ،اعمال نفوذ در دادگاههاي محلي و بهكارگرفتن “قضات مورد
اعتماد” در استان ديالي است تا با تحقيقات فرمايشي مالكي همراهي نموده و
نتايج آن را مورد تأييد قرار دهند و خود آنها درصدد هيچ تحقيق مستقل از
پليس و دستگاههاي اجرايي برنيايند و اگر هم كسي را مأمور تحقيق ميكنند،
وظيفهاش اين باشد كه همان تحقيقات مأموران حكومتي را “بهطور مستقل”
مورد تأييد قرار دهد و در نهايت قاضي مربوطه گزارش مطلوب مالكي را زيرعنوان
“تحقيقات مستقل” دستگاه قضايية عراق امضا نمايد .در اين حلقه اگر قاضي
مطلوب در ديالي وجود نداشت ،برخي قضات ويژه كه كارهاي كثيف مالكي را
انجام ميدهند ،به محل اعزام خواهند شد…
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مقاومت ايران با تأكيد بر اين اصل حقوقي ،منطقي و عقالني كه بيطرفي و صحت
تحقيقات ايجاب ميكند كه مظنونين به جنايت در آن دست نداشته باشند ،بار
ديگر دبيركل و كميسر عالي حقوقبشر ملل متحد را به انجام تحقيقات مستقل
و همهجانبه دربار ة قتلعام و اعدام جمعي 10شهريور فراميخواند و خواستار
قراردادن مجرمان در مقابل عدالت است و از آنها ميخواهد به مالكي و خامنهاي
اجازه ندهند اين جنايت بزرگ عليه بشريت را نيز الپوشاني كرده ،جنايتكاران
بزرگ را بهدر ببرند و راه را براي يك قتلعام بزرگتر هموار كنند».

در تحقيقات به سبك مالكي
قربانيان بهمسخرهترين صورت
عامل و مقصر كشتار خود جلوه داده ميشوند!
اطالعية دبيرخانة شوراي ملي مقاومت 15مهر 92

«عوامل جميل شمري ،سركردة پليس ديالي بهدستور مالكي و كميتة سركوب
نخستوزيري موظف شدهاند تحتعنوان كميتة تحقيق با صحنهسازي و
سرهمبندي گزارشهاي ساختگي ،هرگونه تحقيقات بيطرف و مستقل در مورد
جنايت بزرگ عليه بشريت در اشرف را خنثي كنند و آمران و عامالن ،از جمله
مالكي ،فالح فياض و سرلشكر شمري و ديگر جنايتكاران را از عواقب اين جنايت
بزرگ عليه بشريت در امان نگهدارند .در تحقيقات به سبك مالكي ،قربانيان به
مسخرهترينصورت عامل و مقصر كشتار خود جلوه داده ميشوند!
طبق اين اسناد ،محورها و نكات زير بايد در بهاصطالح تحقيقات جميل شمري
درج شود:
1ـ ساكنان اشرف در هنگام وقوع حادثه و روزهاي بعد از آن به پليس و نيروهاي
عراقي اجازة ورود به قرارگاه براي تحقيقات را ندادند و با جابهجايي اجساد
شهيدان آثار جرم را تغيير داده و دستكاري كردهاند!
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2ـ اعدام و تيرخالصزدن با دستهاي بسته صحت ندارد .هنگام تحويل اجساد
به نيروهاي عراقي دستبندي مشاهده نشده و ساكنان اشرف دستبندها را باز
كردهاند!
3ـ ساكنان اشرف اجازه ندادند نيروهاي عراقي بعد از تهاجم وارد اشرف شوند،
زيرا نميخواستند طرف عراقي از تجهيزات و سالحهاي آنها مطلع شود!
4ـ كارگذاري مواد و بستههاي انفجاري كار خود مجاهدين است و دستگاههاي
موبايلي كه همراه مواد انفجاري كار گذاشته شده از نوع موبايلهايي است كه
ساكنان داشته و تعدادي از آنها را با خود به ليبرتي بردهاند .كارگذاري اين ميزان
مواد منفجره زمان زيادي ميخواسته و قاعدتًا كار ساكنان اشرف است!
5ـ هنگام حضور نيروهاي عراقي و يونامي در اشرف ،مجاهدين قصد انفجار يكي
از بستههاي انفجاري را با كنترل از راه دور داشتند كه كارشناسان عراقي مانع
آن شدند!
6ـ ساكنان هيچكدام از فيلمهايي را كه با دوربينهاي حفاظتي خود گرفته بودند
به نيروهاي عراقي جهت تحقيق تحويل ندادهاند!
7ـ عالئمي وجود دارد كه ساكنان قبل از حمله از وقوع آن اطالع داشتهاند ،اما به
نيروهاي عراقي حفاظت اشرف خبر ندادهاند!
دروغ و صحنهسازي و تحقيقات به سبك مالكي در مورد جنايت خودش ،روش
شناختهشدهيي است و هيچ كودكي را نميفريبد…
مقاومت ايران با تأكيد مجدد بر اين اصل حقوقي ،منطقي و عقالني كه مظنون
به جنايت نبايد در تحقيق دربارة آن مشاركت داشته باشد ،بار ديگر دبيركل و
كميسر عالي حقوقبشر ملل متحد را به انجام تحقيقات مستقل و همهجانبه در
مورد قتلعام 10شهريور و قراردادن مجرمان در مقابل عدالت فرا ميخواند و از
آنها ميخواهد به مالكي و خامنهاي اجازه ندهند اين جنايت بزرگ عليه بشريت
را الپوشاني كنند ،جنايتكاران بزرگ رادر ببرند و راه را براي يك قتلعام بزرگتر
هموار كنند».
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ي در جستجوي عدالت
نامة رئيس كميتة بينالملل 
ب ه كاترين اشتون
«استراسبورگ  24اكتبر 2013
خانم اشتون ،نمايندة عالي اتحادية اروپا براي امور خارجي
من اين نامه را براي شما از سوي كميتة بينالمللي در جستجوي عدالت و بسيار
از همكارانم در پارلمان اروپا مينويسم.
54روز از حملة جنايتكارانه نيروهاي عراقي به اشرف و كشتن 52تن از ساكنان
و بهگروگانگرفتن 7تن ميگذرد .ساكنان ليبرتي و خانوادههاي آنها در ژنو و
لندن و برلين و اتاوا و ملبورن قريب 8هفته است در اعتصاب غذا بهسر ميبرند
و در وضعيت خطرناكي هستند .اما اتحادية اروپا در مورد اين جنايت كه يكي
از بزرگترين تراژديهاي قرن حاضر است ،هيچ اقدام مؤثري بهعمل نياورده
است( .بيانية مشترك امروز بيش از 150تن از نمايندگان پارلمان اروپا شامل
5نايبرئيس پارلمان ضميمه است).
شما بهدرستي در نامة مورخ 19سپتامبر نوشتيد ،گروگانها در عراق هستند.
اما متأسفانه هيچ اقدام متناسبي در متقاعدكردن دولت عراق براي آزادكردن
آنها بهعمل نيامد .در فقدان يك رويكرد قاطع ،مالكي دليلي براي سرپيچي از
دستورات رژيم ايران و آزادكردن گروگانها ندارد .عالوهبر اين ،يك تالش شوم
وجود دارد تا مالكي در اين حمله بياطالع و بيتقصير جلوه داده و وانمود شود كه
گروگانها در اختيار او نيستند .اين يك زمينهسازي آشكار براي استرداد گروگانها
به فاشيسم ديني حاكم بر ايران يا كشتن و سربهنيستكردن آنهاست .واقعًا
افتضاح است كه هرگونه ترديدي در نقش مالكي و دولت و نيروهاي تحتامرش
در قتلعام ساكنان بهوجود بيايد…
هر محقق بيطرفي بهسادگي و بهسرعت به اين نتيجه ميرسد كه مسئوليت
مستقيم حمله بهعهدة مالكي و نيروهاي اوست و گروگانها هم توسط نيروهاي
مالكي ربوده شدهاند .متأسفانه شما بهجاي تأكيد بر روي يك تحقيق مستقل،
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از سوي ملل متحد ،يا يك كميتة حقيقتياب بينالمللي دولت عراق را مسئول
تحقيق قلمداد ميكنيد .كدام قاتل يا مظنون به قتلي ميتواند مسئوليت تحقيق
در مورد همان قتل را عهدهدار شود؟ تابهحال چنين چيزي شنيده نشده!
كارنامة مالكي در زمينة حقوقبشر بسيار سياه است .بعد از رژيم ايران ،باالترين
رژيمي است كه حقوقبشر را سيستماتيك و بهطور وخيمي نقض ميكند .در
روزهاي  9و 10اكتبر همزمان با روز جهاني عليه حكم اعدام42 ،زنداني را اعدام
كرد .بهضميمه نمودار اعدامهاي سياسي در اين كشور را بههمراه اظهارنظرهاي
ملل متحد ،عفو بينالملل و ديدبان حقوقبشر براي شما ارسال ميكنم».

نتيجة مسخرة تحقيقات دربارة قتلعام در اشرف
توسط حكومت عراق
و پروندهيي كه مالكي براي فريب دادن مقامات آمريكايي
ب ه واشينگتن برد
فوري 8آبان1392
اطالعية دبيرخانة شوراي ملي مقاومت

در يك سناريوي مسخره و ديكتهشده از سوي قاسم سليماني ،سركردة نيروي
تروريستي قدس ،نتيجة تحقيقات حكومت عراق دربار ة قتلعام و اعدامهاي جمعي
در اشرف در روز اول سپتامبر ،بهشرح زير طراحي شده و مضمون پروندهيي را
تشكيل ميدهد كه مالكي و مشاور امنيتي او بايد آن را براي فريب مقامهاي
آمريكايي با خود به واشينگتن ببرند.
طبق اين سناريوي رسوا و مضحك ،قتلعام و اعدامها همچنانكه رژيم آخوندها،
از نخستين روز ،به حكومت عراق رهنمود داده ،يك تصفية درونگروهي توصيف
ميشود كه طراحان آن 7گروگان مفقود و مجريان آن 42نفر ساكنان باقيمانده
در اشرف بودهاند!
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استراون استيونسون ـ پارلمان اروپا
استراسبورگ  11سپتامبر 2013
«ما بايد يك تحقيقات كامل و مستقل به رهبري سازمان ملل در مورد اين
قتلعام اخير داشته باشيم .نه تحقيقات مسخرة نوري مالكي كه بهجايي نرسد،
مانند اينكه از يك قاتل بخواهيم در مورد قتلهاي خودش تحقيق كند .اين
شرمآور است .يك تحقيقات بيطرفانة سازمان ملل (ضروري است) .آنها همة
52جسد را با خود بردند تا كالبدشكافي كنند .آنها ميبايد اين تحقيقات را
به سرانجام برسانند ،چرا آمريكاييها كه امنيت اين افراد را تضمين كردند و به
هر يك از اين افراد يك كارت دادند كه نوشته بود ما امنيت و سالمت شما را
تضمين ميكنيم ،چرا همة آنها را با هواپيما به آمريكا نميبرند؟ چرا آمريكاييها
در برابر مسئوليت خودشان جاخالي ميدهند و اينها را بهعنوان اهداف آسان براي
قتلعامشدن قرار ميدهند ،همانگونه كه در اول سپتامبر اتفاق افتاد».

تحقيقات به سبك مالكي و نيروي قدس با دروغهاي گوبلزي
معرفي بازماندگان و گروگانها بهعنوان عامل قتلعام اشرف
بهمنظور فرار از عواقب جنايت عليه بشريت
فراخوان بهملل متحد براي يك تحقيقات بيطرفانه
10آبان 1392

اطالعية دبيرخانة شوراي ملي مقاومت

«نوريالمالكي در جريان سفر به آمريكا يك گزارش مسخره از نتايج “كميتة
تحقيق” دربار ة قتلعام و اعدام جمعي در اشرف ،با خود بههمراه برده است تا
با فريبكاري و صحنهسازي ،با خشم و نفرت جهاني عليه قتلعام 10شهريور
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و اعتراضهاي گستردة نمايندگان و سناتورهاي آمريكايي و فراخوان آنها به
رئيسجمهور آمريكا براي مشروطكردن كمك نظامي به مالكي به آزادي 7گروگان
اشرفي و تضمين امنيت و حقوق مجاهدين در ليبرتي ،مقابله كند.
بنا بهگزارشها و اسنادي كه از داخل ايران بهدست مقاومت رسيده است« ،نتيجة
تحقيقات مالكي» مملو از دروغهاي گوبلزي است كه هدفش چيزي جز شستن
دستهاي خونين او نيست .او قصد دارد با شيادي جاي جالد و قرباني را عوض
كند و سناريوي مسخرة قاسم سليماني ،سركردة نيروي تروريستي قدس را به
آمريكاييها قالب كند و گروگانها و 42مجاهد نجاتيافته از قتلعام را بهعنوان
عامالن حمله 10شهريور معرفي كند…
گزارش مالكي مدعي است ساكنان اشرف فيلمهاي گرفتهشده را به كميتة تحقيق
ندادهاند .اين درحاليست كه بيشتر فيلمهايي كه از صحنه گرفته شده بود ،توسط
نيروهاي عراقي به سرقت رفته تا آثار جرم را از بين ببرند .خانم مريم رجوي ،روز
28شهريور در مقر ملل متحد در ژنو اعالم كرد“ :ساعتها فيلم با موبايل و دوربين
از هجوم نيروهاي مالكي و عوامل رژيم ايران به اشرف وجود دارد .دوربينها از
دست همانهايي كه دستبسته اعدام شدهاند ،گرفته شده است .ما ميخواهيم
حكومت عراق اين فيلمها را كه از دست شهيدان و مجروحان در اشرف ربوده
است ،به ما برگرداند” .بخش كمي از تصاوير كه قاتالن فرصت بردن آنها را
نداشتند و در اشرف باقي مانده بود ،همه منتشر شده و روي يوتيوب نيز موجود
است و براي همگان قابل دسترس است .همين بخش اندك نيز بهخوبي نشان
ميدهد نيروهاي ويژة مالكي عامل قتلعام اشرف بودهاند.
گزارش مدعي شده كه ساكنان به نيروهاي عراقي اجازة ورود و ثبت حادثه را
ندادهاند .اين يك دروغ ديگر است .بعد از قتلعام ،نيروهاي عراقي به سركردگي
سرتيپ خالص ،معاون جميل شمري ،وارد اشرف شده و براي ازبينبردن آثار جرم
از جمله جمعآوري مواد انفجاري كار گذاشتهشده ،به همة اماكن مراجعه كردند.
ساكنان تنها بازديد نيروهاي عراقي از محل استقرار 42ساكن باقيمانده را بهداليل
واضح مشروط به همراهي آنها با هيأت يونامي كردند.
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تحقيقات مالكي مدعي است 42ساكن باقيمانده مواضع دفاعي داشتند كه اطراف
آن كيسة شن چيده شده بود ،اين نشان ميداد آنها از قبل اطالع داشتند كه
كار مشخصي قرار است صورت گيرد ولي به مقامات عراقي اطالع نداده بودند.
اين فقط مقاصد شوم مالكي را برمال ميكند .ساكنان اشرف با توجه به حمالت
جنايتكارانه و متعدد نيروهاي عراقي به اشرف ،در هفتههاي قبل از 10شهريور،
بارها به آمريكا و ملل متحد اطالع داده بودند نيروهاي عراقي قصد حمله به آنها
را دارند.
ـ گزارش مالكي بهنحو مسخرهيي مينويسد“ :بين ساكنان اشرف يك درگيري در
داخل كمپ بين كساني كه ميخواستهاند به كشور خود بازگردند و كساني كه
ميخواستهاند در كمپ بمانند ،وجود داشته است .علت اين است كه آنها تعداد
واقعي ساكنان باقيمانده در اردوگاه را بيان نكردند و به مقامات عراقي تعداد
82نفر ساكن داده شده است درحاليكه مشخص شد تعداد آنها بيشتر است”.
اين در حاليست كه تمامي اسناد سازمان ملل و اظهارات مقامات آمريكايي مبين
اين است كه 100نفر در اشرف باقي ماندهاند .نامة 6سپتامبر 2012كوبلر به
ساكنان تصريح ميكند كه 100نفر در كمپ براي نگهداري از اموال باقي خواهند
ماند .مشاور ويژة وزير خارجة آمريكا در مورد اشرف نيز در تاريخ 3اكتبر2012
به خبرگزاري فرانسه گفت كه باقيماندن 100نفر در اشرف تا حلوفصل مسألة
مالكيتها محدوديت زماني ندارد.
گزارش مالكي مدعي است كارگذاري مواد انفجاري در اشرف كه ميليونها دالر
خسارت وارد كرده ،كار خود ساكنان بوده و مينويسد« :انواع مختلف مواد منفجره
در داخل اردوگاه وجود داشته است ،اين نشان ميدهد كه ساكنان اين اردوگاه
برعليه سيادت كشور عزيز ما عراق قصد بدي داشتهاند و كلية ادله و حقايقي كه
شرايط اين حادثه را نشان ميدهد ،مخفي كردهاند» .اين اراجيف در حاليست كه
در آوريل 2009افسران عراقي كه به اين منظور اشرف را طي روزهاي متوالي با
يكانهاي سگ تجسس كرده بودند ،در سند رسمي و كتبي اعالم كردند در اشرف
هيچ نوع سالح يا مادة انفجاري وجود ندارد…
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اين گزارش مدعي است كه در زمان حمله “ساكنان اردوگاه هيچ شكايتي را
ارائه نكردند و به نيروي حفاظتكننده و مركز پليس اين حادثه را اطالع ندادند
تا اقدامات قانوني براي آن اتخاذ شود” .بهگفتة شهود عيني ،آقاي حميد باطبي،
مشاور حقوقي ساكنان كه در همين حمله بهقتل رسيد و رابط شناختهشدة
نيروهاي عراقي و جميل شمري بود ،از اولين لحظات حمله تالش كرد با آنها
تماس بگيرد ،اما بهخالف هميشه آنها پاسخ نميدادند .حافظة تلفن وي نيز
همين تماسها را نشان ميدهد .جسد او نشان ميداد حتي در زمان تير خالص،
او تالش داشته با نيروهاي عراقي تماس بگيرد .حسين مدني ،يكي ديگر از
مشاوران حقوقي ساكنان اشرف ،نيز درحاليكه زخمي شده بود ،مقامات سازمان
ملل در بغداد را در لحظات اوليه از حمله مطلع كرد ،اما او كه شديدًا مجروح بود،
لحظاتي بعد با شليك تير بهصورتش بهقتل رسيد .همزمان نمايندگان ساكنان از
طرق مختلف دولت آمريكا را در جريان حمله قرار دادند و كمتر از يكساعت بعد
از شروع حمله باالترين مقامات اين دولت در جريان قرار گرفته و تأكيد كردند
موضوع را با مقامات عراقي در ميان ميگذارند .اما تا ظهر 10شهريور مقامات
عراقي وقوع هر حادثهيي در اشرف را تكذيب ميكردند تا فرصت كافي براي
تكميل قتلعام و گروگانگيري داشته باشند.
يك گزارش تحقيقي جامع 70صفحهيي كه بعد از بررسي همة اسناد جرم ،فيلمها
و مصاحبه با 42تن از بازماندگان قتلعام توسط يك گروه از حقوقدانان و محققان
آمريكايي تهيه و روز  30اكتبر به سازمان ملل ارائه شده ،تمامي جزئيات را دربارة
حمله و زمانبنديهاي آن ارائه داده است».
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نامة كميتة بينالمللي حقوقدانان در دفاع از اشرف
به دبيركل ملل متحد
 3نوامبر12( 2013آبان)1392

«من از سوي كميتة بينالمللي حقوقدانان در دفاع از ساكنان اشرف كه دربرگيرندة
8500حقوقدان از آمريكا و اروپاست و به نمايندگي از وكالي ساكنان اشرف ،اين
نامه را براي شما مينويسم ،تا نسبت به توطئة جديدي كه از سوي دولت عراق
و شخص مالكي براي سرپوشگذاشتن بر جنايت عليه بشريت در اول سپتامبر و
زمينهسازي براي كشتارهاي بعدي در جريان است ،هشدار بدهم.
درحاليكه ملل متحد بهرغم درخواستهاي مكرر ساكنان و نمايندگانشان دو ماه
است از انجام يك تحقيقات بيطرفانه و شفاف در مورد جنايت اول سپتامبر2013
خودداري ميكند ،دولت عراق بهدستور رژيم ايران و با تشكيل كميتهيي از عامالن
جنايت تحتعنوان كميتة تحقيق درصدد است “با صحنهسازي و سرهمبندي
گزارشهاي ساختگي ،هرگونه تحقيقات بيطرف و مستقل در مورد جنايت بزرگ
عليه بشريت در اشرف را خنثي كند و آمران و عامالن ،از جمله مالكي ،فالح فياض
و سرلشكر شمري و ديگر جنايتكاران را ،از عواقب اين جنايت بزرگ عليه بشريت
در امان نگهدارند .در تحقيقات به سبك مالكي ،قربانيان به مسخرهترين صورت
عامل و مقصر كشتار خود جلوه داده ميشوند!”.
پيش از اين ساكنان و نمايندگان آنها در مالقاتهاي متعدد با نمايندگان شما و
نمايندگان دولت آمريكا در ليبرتي ،ژنو ،نيويورك و واشينگتن هشدار داده بودند
و نمايندگان ساكنان ،حتي تركيب آن كميتة بهاصطالح تحقيق را به اطالع شما
رسانده بودند.
اين كميته تحتنظر سرلشكر جميل الشمري فرمانده پليس استان ديالي و فرمانده
صحنة قتلعام اول سپتامبر است .رئيس هيأت تحقيق ،سرتيپ خالص محمد
سهيل و عضو ديگر آن سرهنگ عبداالمير الشمري است كه هر دو از معاونان
جميل شمري هستند و هر دو در قتلعام اول سپتامبر شركت داشتهاند.
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طبق گزارشهايي كه از داخل كشور به شوراي ملي مقاومت رسيده و اسناد آن
موجود است ،نتيجة اين بهاصطالح تحقيقات كه براي نيروي قدس و اطالعات
رژيم ايران نيز ارسال شده است از جمله به شرح زير است:
● برخالف گفتة مجاهدين هيچ دستبندي در اشرف مشاهده نشده و به كميته
نشان داده نشده است.
● ساكنان اشرف فيلمهاي گرفتهشده را به كميتة تحقيق ندادهاند.
● ساكنان به نيروهاي عراقي اجازة ورود و ثبت حادثه را ندادهاند.
● 42ساكن باقيمانده در اشرف مواضع دفاعي داشتند كه اطراف آن كيسة شن
چيده شده بود كه نشان ميداد آنها از قبل اطالع داشتند كه كار مشخصي قرار
است صورت گيرد ولي به مقامات عراقي اطالع نداده بودند.
● يك درگيري در داخل كمپ بين كساني كه ميخواستند به ايران بازگردند و
كساني كه ميخواستند در كمپ بمانند ،وجود داشته است.
● كارگذاري مواد انفجاري در اشرف كار خود ساكنان بوده است .انواع مختلف
مواد منفجره در داخل اردوگاه وجود داشته است كه نشان ميدهد ساكنان كمپ
بر ضدسيادت كشور عزيز ما عراق قصد سوئي داشتهاند.
●7گروگان مفقود و 42ساكن باقيمانده در اشرف عامالن حمله و كشتار بودهاند!
بطالن مواد فوق براي هيچكس مبهم نيست .طبق موازين شناختهشدة حقوقي در
هيچ جاي دنيا متهم به ارتكاب به يك جنايت نميتواند در مسئوليت تحقيق سهيم
شود ،بهعهدهگرفتن مسئوليت تحقيقات قتلعام اول سپتامبر از سوي دولت عراق،
بهسخرهگرفتن عدالت و بيطرفي است .پيش از اين شوراي ملي مقاومت ايران
در اطالعيههاي مختلف و در نامة 30سپتامبر از شما و كميسر عالي حقوقبشر
خواست مسئوليت تحقيقات دربار ة قتلعام و اعدام جمعي 10شهريور را بهعهده
بگيرند ،اما دولت عراق چنين اجازهيي نميدهد…
درحاليكه دولت عراق بهسرعت دستاندركار پروندهسازي عليه ساكنان است،
موكلين ما ،يعني خانوادههاي مقتولين و گروگانها و شاهدان جنايت اول سپتامبر،
تاكنون 192فقره شكايت بهطور رسمي در مراجع قضايي خالص و بغداد بهثبت
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رساندهاند ،اما در كمال ناباوري به هيچيك از اين شكايتها تاكنون رسيدگي نشده
است .قبل از اين نيز موكلين ما در ارتباط با هجوم مرگبار نيروهاي عراقي در
ژوئيه 2009و آوريل 2011عليه اشرف كه 50كشته و 1072مجروح بهجاي
گذاشت و ساير تعرضهاي دولت عراق عليه اشرف ،از جمله محاصرة ضدانساني
پزشكي كه به مرگ 15نفر منجر شد ،بيش از 470شكايت در مراجع قضايي
بهثبت رساندهاند اما به يك مورد هم رسيدگي نشده است.
دبيركل عزيز
ميدانيد كه تحقيقات در هر جنايتي بهخصوص وقتي صحبت از جنايت عليه
بشريت باشد ،اولين قدم ضروري براي جلوگيري از تكرار جنايت است .كمااينكه
هدف از منحرفكردن تحقيقات ،مانند كاري كه اكنون دولت عراق به آن مشغول
است ،زمينهسازي براي ادامه و تكرار جنايت است.
رونوشت:
ـ جان كري ،وزير خارجة اياالت متحده آمريكا
ـ آنتونيو گوترز ،كميسر عالي پناهندگان
ـ ناوي پيالي ،كميسر عالي حقوقبشر
ـ كاترين اشتون ،نمايندة عالي اتحادية اروپا
ـ اسكات بيكرافت ،سفير آمريكا در عراق
ـ سليل ش ّتي ،دبيركل عفو بينالملل
ـ نيكوالي مالدنوف ،نمايندة ويژة دبيركل در عراق
ـ جورجي باستين ،جانشين نمايندة ويژة دبير كل
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مقاومت ايران
بار ديگر بهتحقيقات مستقل ملل متحد فراميخواند
تعلل در تحقيقات دربردن مسئوالن قتلعام
بهويژه مالكي و اربابانش در تهران است
 24آبان 1392

«در روز 22آبان (13نوامبر) آقاي برت مكگرك ،جانشين معاون وزارت خارجة
آمريكا در امور خاور نزديك ،در يك جلسة استماع در كنگرة اين كشور تأكيد
كرد“ :ما بعد از حملة اول سپتامبر… فراخوان براي تحقيقات داديم كه ملل
متحد درگير روند آن شود” .پيش از اين نيز وزارت خارجه و سفارت آمريكا در
بغداد و دستيار وزير خارجة آمريكا در امور خاور نزديك بر تحقيقات كامل و
مستقل در مورد حمله به كمپ اشرف تأكيد كرده بودند.
در همان جلسه ،نمايندگان كنگره تأخير در تحقيقات در مورد حمله به اشرف
را بهشدت مورد انتقاد قرار داده و گفتند“ :در 74روز گذشته ،هيچ كاري صورت
نگرفته چه رسد به تحقيقات مستقل… 5حمله روي اشرف و ليبرتي ،ظرف مدت
چند سال .حتي يك جنايتكار هم به عدالت كشيده نشده .حتي يك نفر هم نه…
چرا با هيچيك از شاهدان در مورد آخرين حمله صحبتي نشده؟”.
ساكنان ليبرتي در ديدار 25شهريور (16سپتامبر) آقاي مكگرك از ليبرتي كه
توسط جانشين دبيركل ملل متحد و نمايندگان كميسارياي عالي پناهندگان،
همراهي ميشد ،خواستار تحقيقات مستقل و همهجانبه دربار ة قتلعام توسط
يك كميتة حقيقتياب بينالمللي و قراردادن مسئوالن جنايت در مقابل عدالت
شدند .آنها تأكيد كردند اين ضرورت ممانعت از تكرار فاجعه است.
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وزير تام ريچ ـ 14سپتامبر 23( 2013شهريور)92
«واقعًا فکر ميكنم همة ما که از آغاز درگير اين موضوع بودهايم ،نسبت بهعملکرد
کشورمان احساس شرم ميکنيم و خجالت زده ايم که اعمال آن کافي نبوده است.
ما نسبت بهعملکرد کشورمان آزار و رنج ديدهايم ،نه آنگونه آزاري که خانوادهها
و دوستان قربانيان احساس ميکنند ،اما ما که بهحمايت از مبارزة مجاهدين
برخاستهايم ،رنج کشيدهايم چراکه تمام عمرمان را صرف خدمت به دولت و کشوري
کردهايم که عالقه بسيار زيادي به آن داريم.
… بايد به شما اعتراف کنم که دوستان آمريکايي شما بهاندازة هر کس ديگري
نسبت به مرگ اين افراد احساس مسئوليت ميکنند ،چون ما از آنها خواستيم که
به آمريكا اعتماد کنند .شرم بر همه!
… مالکي ،اگر تو و برادر شريرت وليفقيه رژيم خوب فکر کنيد ،شما آتش اين
ايده را از بين نبردهايد ،بلکه آن را سوزانتر کردهايد ،چون بعد از مرگ آنها اين ايده
و آرزو و ايمان براي محقق كردن قويتر خواهد شد .حتي يک دقيقه هم خيال نکن
که مرگ آنها شعلهها را خاموش خواهد کرد و اميد را از بين خواهد برد يا ايدة آنها
را تغيير خواهد داد».
پروفسور دانا هيوز ـ 14سپتامبر23( 2013شهريور)92
«بهعنوان يك آمريكايي ،من عميقاَ شرمندهام و همانطور كه تام ريچ گفت ،شرم
ميكنم كه آمريكا تا اين حد در ارائة حفاظتي كه قول آن را داده بودند ،سهلانگار است.
ما بايد به آزادي 6زن و يك مردي كه از اشرف ربوده شدند ،فراخوان بدهيم .دولت
مالكي بايد براي بازگرداندن آنها مسئول شناخته شود.
ي جنايي بهخاطر جنايت
رهبران رژيم ايران و سپاه پاسداران بايد در دادگاه بينالملل 
عليه بشريت ،مورد محاكمه قرار گيرند ،بهخاطر كشتار اين 52مرد و زن و بهخاطر
كشتار افراد غيرمسلح در حمالت قبلي در كمپهاي ليبرتي و اشرف ،و بهخاطر
سوءقصدهاي سياسي كه آنها از دهة 1980در سراسر جهان مرتكب شدهاند و بهخاطر
كشتار 30هزار زنداني سياسي در 25سال پيش».
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دروغهاي رسواي نمايندة مالكي
فرار از عواقب جنايت عليه بشريت در اشرف
زمينهسازي براي جنايت بزرگتر
فراخوان مجدد براي تحقيقات مستقل ملل متحد
 6آذر 1392

اطالعية دبيرخانة شوراي ملي مقاومت ايران
«روز سهشنبه 5آذر (26نوامبر) حيدر عقيلي ،عضو كميتة بهاصطالح تحقيقات
مالكي در مورد قتلعام 10شهريور ،طي يك رشته دروغهاي رسوا تالش كرد با
انزجار و محكوميت فزاينده و گستردة بينالمللي و فراخوانهاي جهاني براي آزادي
7گروگان و بهعدالت سپردهشدن آمران و عامالن اين جنايت ،مقابله نمايد و براي
جنايتهاي بعدي زمينهسازي كند .رويتر بهنقل از عقيلي كه به وزارت بهاصطالح
حقوقبشر مالكي تعلق دارد ،نوشت:
“اصل چيزي كه اين تحقيق تابهحال معلوم كرده اين است كه نيروهاي امنيتي
عراق در اين حمله دست نداشتهاند و يك گروه جنگجوي ناشناخته در پشت آن
بوده است”.
او امكان اينكه نزاعي در بين اين كمپ وجود داشته است و برخي از مهاجمان از
داخل اين كمپ بودهاند را مطرح كرد و گفت“ :سناريوي ديگر اين است كه 7نفر
مفقودشده پشت اين حمله بودند”.
اعضاي مجاهدين كه شاهد صحنة حمله بودند“ ،فقدان جدي” در همكاري با
مقامات را در تحقيق از خود نشان دادند.
رويتر ضمن درج اظهارات عقيلي افزود“ :براساس گفتة مقامات ،مقامات عراقي
حكم دستگيري 14عضو مجاهدين را بهخاطر جنايت عليه عراقيان در 1991
صادر كردهاند…”.
مقاومت ايران يادآوري نكات زير را دربارة دروغپردازيهاي باال ضروري ميداند:
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1ـ مقاومت ايران در اطالعيههاي پيشين خود از جمله در اطالعية  86در اول
نوامبر 2013تحقيقات مبتذل مالكي براي سرپوشگذاشتن بر جنايت را فاش
كرده و از جمله نوشته است“ :نتيجة تحقيقات مالكي” مملو از دروغهاي گوبلزي
است كه هدفش چيزي جز شستن دستهاي خونين او نيست .او قصد دارد با
شيادي جاي جالد و قرباني را عوض كند و سناريوي مسخرة قاسم سليماني،
سركردة نيروي تروريستي قدس ،را به آمريكاييها قالب كند و گروگانها و 42مجاهد
نجاتيافته از قتلعام را بهعنوان عامالن حملة 10شهريور معرفي كند.
2ـ تحقيقات مورد ادعاي دولت عراق كوچكترين ارزش حقوقي و سياسي ندارد
و در هيچ كجاي دنيا مجرم خود مسئول تحقيقات نميشود .حرفهاي عقيلي
صحت اين موضع مقاومت ايران را بهخوبي ثابت نمود .اگر دولت عراق 50سال
هم تحقيقات كند بهجايي نميرسد چون خود عامل اصلي اين جنايت بوده است.
تنها پاسخ در تحقيقات مستقل بينالمللي است كه مقاومت ايران بهطور مكرر در
نامههايي به سازمان ملل و مقامات آمريكا خواستار آن شده است.
3ـ نمايندة ساكنان ليبرتي در نامهيي بهتاريخ 8مهر (30سپتامبر) به دبيركل
ملل متحد ،وزير خارجة آمريكا ،كميسر عالي پناهندگان ملل متحد و ديگر
مقامهاي آمريكايي و ملل متحد نوشت“ :اگر هدف از تحقيقات دربارة جنايات
بزرگي مانند اول سپتامبر شناسايي عامالن جنايت و سپردن آنها به دست عدالت
و جلوگيري از تكرار جنايت است شما چگونه انتظار داريد دولت عراق مسئول
چنين تحقيقاتي باشد .واگذاري تحقيقات به دولت عراق نتيجهاش به بايگاني
سپردن پرونده ،در بردن جنايتكاران و شستن دستان خونين مالكي و باالخره
تشويق دولت عراق به تكرار جنايت است .تحقيقگران دولت عراق همانهايي
هستند كه روز اول سپتامبر اعالم كردند درگيري بين خود ساكنان اشرف بوده
و خودشان يكديگر را كشتهاند” .وي خواستار اين شد كه ملل متحد مسئوليت
تحقيقات دربارة قتلعام و اعدام جمعي 10شهريور را بهعهده بگيرد و اجازه ندهد
اين جنايت بزرگ عليه بشريت به فراموشي سپرده شود ،مجرمان اصلي جان بهدر
ببرند و راه براي يك قتلعام بزرگتر در ليبرتي باز شود…».
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در ادامة همين اطالعيه آمده است:
«احكام دستگيري 148تن از ساكنان ليبرتي ،احكام مجعولي است كه بهطور
مطلق فاقد ارزش حقوقي است و صرفًا براي ماستماليكردن جنايت دولت عراق
و گروگانگيري ساكنان اشرف ،كه همگي افراد حفاظتشده طبق كنوانسيونهاي
بينالمللي هستند ،علم شدهاند.
همكارينكردن شاهدان با تحقيقات بهطور كامل دروغ است… در روز 3مهر
يك هيأت 3نفره از سوي جميل شمري (فرمانده پليس ديالي و فرمانده حملة
اول سپتامبر به اشرف در صحنه) ،به ليبرتي مراجعه كردند تا پيرامون حملة
10شهريور با برخي از 42شاهد كه از اشرف به ليبرتي منتقل شدهاند ،تحقيق
كنند .دو نفر از آنها سرهنگ عبداالمير شمري و سرتيپ خالص التميمي از
معاونان جميل شمري و هر دو از فرماندهان حملة 10شهريور بودند .بهرغم
اينكه وكالي ساكنان اين تحقيقات غيرقانوني را رد كردند ،براي جلوگيري از
بهانهگيري و اتهام عدم همكاري ،يكي از شاهدان بهمدت 4ساعتونيم به شرح
مشاهدات خود از صحنه پرداخت ،اما در پايان اين شهادت ،گروه مزبور حتي
حاضر نشد نسخة شهادت را به خود شاهد بدهد .نمايندگان ساكنان به اين هيأت
تأكيد كردند هر 42نفر با حضور نمايندة ملل متحد يا سفارت آمريكا و به شرط
اينكه نسخهيي از شهادت به خود شاهد داده شود تا امكان دستكاري بعدي در
آن نباشد ،آمادة ارائه شهادت هستند.
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انيسه بومدين ،بانوي اول الجزاير در دوران پرزيدنت بومدين
بزرگداشت شهيدان در حملة موشكي به ليبرتي اورسوراواز
«آيا سازمان ملل دوباره بهقول ژنرال دوگل نقش “يك چيز بيارزش“را بازي
ميكند؟ اين شرمآور است .شرمآور است! تمام اين رفتارها شرمآور هستند.
انگار دوباره به زمان جنگ جهاني دوم بازگشتهايم كه افراد را در اتاقهاي گاز
ميگذاشتند و ميشد به هر كاري دست زد و نمايندگان مجمع ملل در آن زمان
چيزي نميگفتند .اين خيلي دردآور است .بايد حداقل به خبرنگاران و محققان
اجازه بدهند ،اگر ميخواستند كمي در قبال عملهايي كه از قبل انجام دادند
آبروداري كنند ،به كساني اجازة تحقيق ميدادند».
شهردار رودي جولياني ـ واشينگتن
«امروز مجبوريم با كشتار شقاوتباري که چند ساعت پيش (در ليبرتي) صورت
گرفتند برخورد کنيم .ننگ بر سازمان ملل! و ننگ بر وزارت خارجة آمريكا!
شرمتان باد!
كشتار امروز صبح قابل اجتناب بود و نبايد اتفاق ميافتاد .هيچ دليلي براي آنچه
اتفاق افتاد وجود ندارد .اين افراد بهدرخواست سازمان ملل و وزير خارجة آمريكا
جابهجا شدند .آنها تحت حفاظت سازمان ملل و اياالت متحده بودند .هيچ دليلي
براي اين جابهجايي نبود .ما اين را يک سال پيش گفتيم .هيچ دليلي براي آن
نبود .اين افراد در اشرف بودند .آنها ميتوانستند از اشرف به هر تعداد از کشورها
منتقل شوند .جابهجايي ميتوانست از اشرف با سرعت و بهطور معقول صورت
گيرد .هرگز دليلي براي اين حركت به ليبرتي نبود .ولي سازمان ملل ،وزارت
خارجة آمريكا و دولت عراق بر آن اصرار کردند.
… مسئوليت فقط به گردن سازمان ملل نيست .مسئوليت ،متأسفانه و قلبم
ميشکند که اين را بگويم ،به گردن کشور من هم هست .بهعهدة اياالت متحده
است».
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آلخو ويدال كوآدراس ،نايب رئيس پارلمان اروپا
«دولت آمريكا ميتواند گروگانها را آزاد كند و امنيت ليبرتي را تأمين كند ،اما بعد
از سه ماه هيچ اقدامي صورت نگرفته است .حتي اجساد 52نفري كه ترور شدند،
براي خاكسپاري برگردانده نشدهاند .اين خيلي شقاوتبار است .براي دولتهاي
ما شرمآور است كه گزينة ديگري جز اعتصاب غذا باقي نگذاشتهاند .تقصير اين
موضوع به گردن سازمان ملل ،آمريكا و اتحادية اروپا است.
… وقتي كه در سال 2008در اشرف بودم .در آن زمان گفتم كه اشرف يك
سمبل و يك مرجع و يك الگو است .و اين امروز بعد از فداكاري اين قهرمانان
آزادي بيش از پيش حقيقت دارد .من به آنها درود ميفرستم و قول ميدهم
و روي قولم تأكيد ميكنم كه ما با هم در اين مسير هستيم و بسياري از ما
نمايندگان پارلمان اروپا در اينجا يك اشرفي هستيم و تا زماني كه به يك ايران
آزاد دست پيدا كنيم ،چنين خواهيم بود».
گير هارده ،نخستوزي ر سابق ايسلند
7دسامبر16( 2013آذر)1392
«و از همه مهمتر قتلعام وحشتناك اول سپتامبر بود.
اين شرمآور است كه آمريكا بهوعدة خود براي حفاظت از تكتك اين افراد پايبند
نبوده است ،همانطور كه بسياري از سخنرانان امروز به آن اشاره كردند .من بهياد
ميآورم در كنفرانسي در همين سالن در ژانوية سال گذشته كه فكر كنم ژنرال
فيليپس گفت از دولت خود شرم ميكند .او يكي از ژنرالهايي بود كه شخصًا در
ترتيبدادن آن قرارداد نقش داشت.
وضعيت در ليبرتي نيز اسفناك است .اين شرمآور است و يك تناقض است كه
بايد ليبرتي ناميده شود .افراد متمدن جهان بايد در اين رابطه كاري كنند .نه در
آيندة نزديك ،بلكه فورًا! همچنين براي 7گروگان بايد اقدام فوري صورت بگيرد.
دولت عراق نميتواند اجازه يابد رفتاري را كه اكنون از خود نشان ميدهد ،داشته
باشد و مورد حسابرسي قرار نگيرد ،يعني در اسارت نگهداشتن اين افراد در زندان
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خود ،جايي كه ظاهرًا در مركز بغداد است .نبايد از چنين اعمالي چشمپوشي شود.
بنابراين ،ملل متحد بهطور خاص و همچنين دولت آمريكا ،مسئوليت خطيري در
آزادكردن آن افراد دارند».
لرد مگينس ،عضو مجلس اعيان انگلستان
10دسامبر19( 2013آذر)1392
«اكنون بهجاي اينكه به ايران هزاران مايل دورتر بروم ،ميخواهم به خياباني به
فاصلة چندصدمتري اينجا ،به دفتر وزارت خارجه و مشتركالمنافع خودمان،
به دفتر نخستوزير و دفتر كابينه بروم .ميخواهم بپرسم از آندسته از ما كه
شهروندان بريتانيايي هستيم ،آيا نبايد احساس مسئوليت كنيم! هر قدر هم كه
ممكن است شرمنده باشيم ،آيا نبايد اين واقعيت را بپذيريم كه ما در مورد مردم
ايران كوتاهي كردهايم!».
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نشاندن دزد
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در مرداد 1387بيش از 3400تن ساكنان اشرف در مصاحبههاي مجدد با نيروها
و مقامات آمريكايي ،يك به يك مخالفت خود را با انتقال حفاظت به وحوش حاكم
بر عراق كه قالدة واليتفقيه را بر گردن داشتند ،ابراز كردند .وكال و حقوقدانان
بينالمللي از جمله پروفسور اريك داويد در اشرف حضور يافتند و صليبسرخ را
به انجام مسئوليتهايش در مورد حفاظت ساكنان اشرف فراخواندند.
ياران اشرفنشان در ژنو نيز در اعتراض به همين موضوع در برابر سازمان ملل،
نزديك به 5ماه در تحصن شبانهروزي بهسر بردند.
اما گوشهاي آمريكا و سازمان ملل بسته بود و صليبسرخ هم كه بهتازگي روابط
گستردهيي با رژيم ايران ايجاد كرده بود ،در اينباره سكوت كرده بود .با اينكه
رئيس هيأت صليبسرخ در پايان ديدارش به نمايندگان ساكنان گفت ،ساكنان
نگرانيهاي مشروعي دربارة انتقال حفاظت به نيروهاي عراقي دارند ،اما هيچوقت
موضع علني نگرفت و آنطور كه بعدًا معلوم شد ،به تذكر خصوصي به آمريكا
بسنده كرده بود كه انتقال حفاظت به عراق خطرناك است.
وقتي دولت آمريكا بهگفتة خودش با گرفتن تضمينهاي مكتوب قانوني از حكومت
مالكي در عراق ،حفاظت اشرف را در ابتداي سال( 2009زمستان )1387بهرغم
مخالفتهاي مجاهدين و همة وكال و حقوقدانان ،به حكومت عراق سپرد ،مجاهدين
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براي ابراز حسننيت ،حدود 10ميليون دالر ساختمان و تأسيسات و تجهيزات در
اختيار نيروهاي عراقي قرار دادند .اين نيروها در زمان ورود به اشرف بهجز گلوله
و سالح و خودروهاي چرخدار و زرهي ،چيز ديگري با خود نياورده بودند و هيچ
جا و مكاني براي استقرار و حلوفصل مسائل يومية خود نداشتند .حتي برجهاي
مورد نياز نگهباني آنها هم توسط مجاهدين با هزينة سنگين ساخته و به آنها داده
شد .رسيد برخي از اقالمي كه آنها از مجاهدين هديه گرفتند و درواقع حاصل رنج
و زحمت هزاران مجاهد و خانوادههاي آنها در داخل ايران طي 23سال قبل از آن
بود ،موجود و قابل انتشار است.
كلية اين اسناد با حضور فرماندهان و افسران آمريكايي بهعنوان ناظر و واسطه
بين مجاهدين ،ارتش آزاديبخش ملي ايران با نيروهاي حفاظتي عراقي ،تنظيم
و امضا شده است.
در اين رابطه 17سند در مورد تحويل ساختمانها ،ژنراتور ،منابع آب ،برجهاي
8متري نگهباني ،بنگالهاي استقراري ،كيوسكهاي حفاظتي ،پاركينگ داراي
سقف ،سرويسهاي صحرايي ،پروژكتورها ،سنگرهاي زيرزميني  2اتاقه و حتي
ظرفشويي و حمام و آبدارخانه ،ضميمه است.
اما وحوش تحت امر مالكي ،در پاسخ به اين حسننيت مجاهدين ،در حملة  6و 7
مرداد  1388به اشرف ،كه 11تن را كشته و بيش از  500نفر را مجروح نمودند،
بيش از 3ميليون دالر از اموال مجاهدان اشرف را تخريب يا سرقت و غارت كردند.
اطالعية 24مرداد 88دبيرخانة شوراي ملي مقاومت ،جزئيات 2ميليون و 537هزار
دالر اموال مسروقه و تصرفشده را مورد به مورد ارائه داده و خاطرنشان كرده
است« :خسارتهاي وارده بر خودروها ،خيابانها و تأسيسات عمومي اشرف متعاقبًا
محاسبه و اعالم ميشود».
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در حملة 19فروردين 1390به اشرف نيز وحوش تحت امر مالكي كه 36نفر را
كشته و 350تن را مجروح كردند ،بيش از 9ميليون دالر اموال ساكنان اشرف
را به غارت و سرقت بردند يا تخريب كردند .اطالعية اول ارديبهشت1390
جزئيات و اقالم مربوطه را ذكر كرده است كه عالوه بر ساختمانها و تأسيسات و
كابلهاي انتقال برق و سيستم تلفن ،شامل 59بنگال57 ،چادر بزرگ15 ،ژنراتور
بزرگ17 ،ترانس بزرگ برق33 ،منبع بزرگ شبكة آبرساني اشرف ،مقدار زيادي
تجهيزات آب و برق23 ،دستگاه كاميون ،تانكر و كمرشكن19 ،خودرو189 ،كولر،
126شوفاژ برقي53 ،دستگاه كامپيوتر و چاپگر و ميزان زيادي لوازم كامپيوتري،
مقادير زيادي وسايل زندگي مانند ،تلويزيون ،پالسما ،يخچال ،فريزر ،موكت،
ماشين رختشويي ،ميز و صندلي و وسايل آشپزخانه ميشود.
در روز 31فروردين 1390نيز وحوش تحت امر مالكي نيروگاه برق اشرف شامل
6ژنراتور يك مگاوات جمعًا 6مگاوات و 6دستگاه ترانسفورماتور تبديل برق فشار
ضعيف به فشار قوي را كه با هزينة مجاهدان اشرف خريداري شده بود تصرف
كردند.
در اطالعية اول ارديبهشت 1390خاطرنشان شده است:
«تأسيس اين نيروگاه و خريد ژنراتورها و ساير تجهيزات آن جمعًا بيش از
5ميليون دالر هزينه داشته است كه اسناد آن موجود است .مساحت اين ايستگاه
برق 7800متر مربع است كه عالوه بر ژنراتورها و تأسيسات برق ،منبع سوخت
30هزار ليتري و يك مخزن روغن ژنراتور نيز در آن وجود دارد».
در حمله و قتلعام اشرف در 10شهريور 1392نيز ميليونها دالر ساختمان و
تأسيسات و خودروها در بيش از 200انفجار پياپي توسط وحوش تخريب و
منهدم شد.
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در تعهدنامة رسمي كوبلر بهعنوان نمايندة ويژة دبيركل ملل متحد ،بهتاريخ
28دسامبر7( 2011ديماه )1390خطاب به ساكنان اشرف براي انتقال به ليبرتي،
وي عذر تقصير خواسته بود كه در زمان امضاي يادداشت تفاهم با حكومت عراق
«با توجه به كمبود وقت ،ممكن نبود كه به همة درخواستهاي شما بپردازيم».
وي همچنين در مورد اموال منقول و غيرمنقول تصريح كرده بود:
«در مورد ساير موضوعات ،مانند داراييها و مايملك ،ما به گفتگوها براي رسيدن
به يك راهحل كه به حقوق ساكنان بر مايملكشان بهنحو سازمانيافتهيي براساس
قانون عراق احترام بگذارد ،ادامه ميدهيم».
اما 4ماه بعد ،دروغگويي كوبلر در همدستي با حكومت عراق به زنندهترين صورت
بارز شد و وزارت خارجة آمريكا هم بر آن چشم پوشيد.
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فراخوان به ملل متحد ،آمريكا و اتحادية اروپا:

از سرقت و غارت بيش از 500ميليون دالر
اموال و مالكيتهاي ساكنان اشرف جلوگيري كنيد
اطالعية دبيرخانة شوراي ملي مقاومت ـ اول ارديبهشت1391

«درحاليكه نيمي از ساكنان اشرف به ليبرتي منتقل شده و سايرين نيز براي
جابهجايي تحت فشار قرار دارند ،مسألة اموال منقول و غيرمنقول ساكنان
همچنان بالتكليف مانده و عالئم فزايندهيي وجود دارد كه دستنشاندگان رژيم
آخوندي در عراق درصدد سرقت ،غارت و تصرف آنها هستند.
در 20دسامبر 2011خانم مريم رجوي ،رئيسجمهور برگزيدة مقاومت ايران،
اعالم كرد ،الزمة انتقال ساكنان اشرف به ليبرتي انتقال خودروها و اموال منقول
آنان به ليبرتي و فروش داراييهاي غيرمنقولشان تحت نظارت ملل متحد بهمنظور
تأمين هزينههاي حفاظت و استقرار و انتقال آنها به كشورهاي ثالث است .در
28دسامبر 2011نمايندة ويژة دبيركل در نامة خود به ساكنان اشرف تصريح كرد:
“در مورد سرمايهها و داراييهاي اشرف ،به بحثهايمان ادامه ميدهيم تا به راهحلي
برسيم كه در آن حقوق مالكيت ساكنان اشرف به گونهيي سازمانيافته محترم
شمرده شود” .در 25ژانويه و در  6و 12فوريه 2012نمايندة دولت عراق در حضور
نمايندة ويژة دبيركل و معاونش موافقت دولت عراق را با فروش اموال و خودروها به
نمايندگان اشرف اطالع داد و متعاقبًا ليست داراييها به يونامي ارائه شد.
اما اكنون پس از 4ماه ،نه مالكيتهاي غيرمنقول تعيينتكليف شده و نه ساكنان
اجازه يافتهاند اموال منقول را به ليبرتي منتقل كنند يا بهفروش برسانند.
ليست از جمله شامل موارد زير است:
خودروها و انواع ماشينآالت (1200دستگاه)
ژنراتورها و تجهيزات توليد برق (700قطعه و دستگاه)
چاپخانه و پرينتر و دستگاههاي تكثير (300فقره)
دستگاهها و تجهيزات درماني (300فقره)
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دستگاهها و تجهيزات صنعتي و توليدي (بيش از 400فقره)
دستگاهها و وسائل خانگي (40هزار فقره)
دستگاهها و وسايل آشپزخانه ( 600قطعه و دستگاه)
دستگاههاي سرمايشي و گرمايشي (10هزار فقره)
دستگاهها و تجهيزات صوت و تصوير (3000قطعه و دستگاه)
دستگاهها و تجهيزات ارتباطات تلفني ( 200فقره)
بنگال و كانتينر ( 500عدد)
دستگاهها و الزامات آبرساني ( 2000فقره)
تجهيزات دفاع مدني ( 3000قطعه)
انبوه خودروها و ماشينآالت و تجهيزات مختلفي كه نيروهاي عراقي در حمالت
جنايتكارانة خود از جمله در ژوئية ،2009دسامبر 2010و آوريل 2011بهسرقت
بردهاند و ليست آنها پيش از اين منتشر شده ،در آمار فوق وارد نشده است.
ساكنان اشرف طي 26سال اشرف را از يك بيابان خشك ،به يك شهر مدرن با
ايستگاه برق و شبكة برقرساني ،دو ايستگاه پمپاژ آب از رودخانه و سيستمهاي
تصفية آب و آبرساني ،خيابانكشي ،دانشگاه ،كتابخانه ،موزه ،بيمارستان ،گورستان،
مسجد ،پارك ،درياچه ،مزارع ،كارگاههاي صنعتي ،تأسيسات ورزشي و تفريحي و
پناهگاههاي زيرزميني در برابر بمبارانها و حمالت مكرر رژيم ايران با موشكهاي
اسكاد.بي تبديل كردند .در اين شهر صدها ساختمان و سالن اجتماعات با صدهاهزار
مترمربع زير بنا و نزديك به100كيلومتر راه و خيابان آسفالته وجود دارد.
مالكي ،نخستوزير عراق ،در 21دسامبر ،2011اشرف را “شهري از عراق و نه
اردوگاهي آنچنانكه در رسانهها گفته ميشود” توصيف كرد .در 18مارس2012
سايت عراقي االستقامه بهنقل از مقامات استان ديالي نوشت“ :قرارگاه اشرف براي
ساختن يك فرودگاه بينالمللي يا ايجاد چندين پروژة كشاورزي و تجاري كه
اقتصاد استان را تقويت كند ،واجد شرايط است .اين قرارگاه يك شهر كامل است
و بهعنوان يك واحد اداري شايستة رساندن خدمات به ناحية العظيم در استان
است .خدمات عمومي آن براي ايجاد چندين پروژة استراتژيك و تقويت فرصتهاي
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سرمايهگذاري در استان در تمامي بخشها واجد شرايط است”.
آنچه در اشرف ساخته شده ،حاصل كار و تالش شبانهروزي هزاران تن از ساكنان
آن طي 26سال سرمايهگذاريهاي كالن است .قبل از محاصرة ظالمانة اشرف توسط
حكومت عراق در ابتداي سال 2009روزانه بهطور متوسط 1500كارگر عراقي و
صدها تكنيسين كه توسط ساكنان اشرف استخدام شده بودند ،در اين شهر به كار
مشغول بودند.
قيمت مالكيتهاي غيرمنقول در اشرف اكنون 500ميليون دالر ارزيابي ميشود كه
شامل زيرساختها ،تأسيسات ،ساختمانها ،جادهكشي و سيستمهاي آب و برق و
فاضالب است.
براي نيروگاه برق اشرف و تأسيسات و ژنراتورهاي آن بيش از 10ميليون دالر
هزينه شده است .هزينة دو ايستگاه پمپاژ آب و لولهكشيهاي آن از زرگانيه (در
30كيلومتري غرب اشرف) و مرفوع (در 6كيلومتري شرق اشرف) بيش از 15ميليون
دالر بوده است .انتقال خط ويژة برق از شهر خالص به اشرف ،دوميليون دالر
هزينه داشته و ساختمانها و تجهيزات و تأسيسات هديهشده به نيروهاي عراقي در
سال ،2009بالغ بر 10ميليون دالر بوده است .اسناد و مدارك اين مالكيتها موجود
و به هر مرجع ذيصالح قابل ارائه است…
مقاومت ايران نسبت به سرقت و چپاول اموال ساكنان اشرف هشدار ميدهد و از
دبيركل و شوراي امنيت ملل متحد ،دولت آمريكا ،اتحادية اروپا و مراجع ذيربط
بينالمللي ميخواهد تا از دزدي ،غارت و تصرف اموال منقول و غيرمنقول ساكنان
اشرف توسط ايادي رژيم ايران در عراق ممانعت كنند .اموال و مالكيتهاي ساكنان
اشرف بايد زير نظر ملل متحد بهفروش برسد و پول آن براي هزينههاي ساكنان
اشرف در ليبرتي و انتقال آنها به كشور ثالث پرداخت شود».
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حكومت عراق قصد دارد بيش از 500ميليون دالر
مالكيتهاي منقول و غيرمنقول ساكنان اشرف را تصاحب كند
مارتين كوبلر و يونامي نبايد بهعنوان عامل فشار حكومت عراق و رژيم
ماليان عليه اپوزيسيون ايران عمل كنند

اطالعية دبيرخانة شوراي ملي مقاومت
اول مرداد 1391ـ  22ژوئيه 2012

«يونامي پس از 7ماه گفتگوي بيهوده و نامهنگاري و ايميلهاي روزمره دربارة
فروش اموال ساكنان اشرف ،برخالف همة قول و قرارهاي پيشين ،روز شنبه
31تير (21ژوئيه) به نمايندگان اشرف اطالع داد:
امكان انتقال اموال به يك كشور ديگر يا كردستان عراق كه ساكنان اشرف
درخواست كرده بودند ،وجود ندارد.
ـ سازمان مهاجرت جهاني كه براي انتقال اموال ،خدمات الزم را ارائه ميدهد وارد
اين موضوع كه نيازمند اقدام جدي رئيس يونامي و موافقت دولت عراق است،
نخواهد شد.
ـ دولت عراق تنها به تاجراني كه مورد تأييد خودش باشند ،اجازة معامله و ورود
به اشرف ميدهد.
ـ يونامي حتي از آوردن يك ارزياب براي قيمتگذاري اموال اشرف عاجز است و
وارد اين موضوع نميشود.
اين در حاليست كه آقاي كوبلر در نامة 7دي28( 1390دسامبر )2011خود به
ساكنان اشرف نوشته بود“ :در مورد سرمايهها و داراييهاي اشرف ،به بحثهايمان
ادامه ميدهيم تا به راهحلي برسيم كه در آن حقوق مالكيت ساكنان اشرف
بهگونهيي سازمانيافته محترم شمرده شود”.
همچنين مشاور سياسي مالكي در 5بهمن25( 1390ژانويه )2012و در 17و
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23بهمن 6( 1390و 12فوريه )2012از جانب دولت عراق در حضور نمايندة ويژة
دبيركل و معاون او سفير جورجي باستين ،موافقت دولت عراق را با فروش اموال
و خودروها به نمايندگان اشرف اعالم كرده بود.
مارتين كوبلر در 8پيشنويس و سپس در نامة 2ارديبهشت21( 91آوريل)2012
خود تصريح كرد“ :ساكنان بخش اعظم داراييهاي منقول خود را به خارج از عراق
ميبرند يا آن را در عراق بهفروش ميرسانند”.
ساكنان اشرف در آوريل گذشته در راستاي جابهجايي هرچه سريعتر همة
ساكنان از اشرف به ليبرتي ،با يك تاجر عراقي قراردادي را با 55درصد تخفيف
براي حلوفصل موضوع اموال منقول و غيرمنقول امضا كردند .اما دولت عراق
از پرداخت بيعانه ممانعت كرد و سپس تاجر مزبور را تحت كنترل خود و عليه
ساكنان اشرف بهكار گرفت.
به قرار اطالع ،قاسم سليماني سركردة نيروي قدس به عوامل عراقي رژيم دستور
داده است “در برابر آگهيها و شكايتهاي پياپي منافقين در مورد فروش اموالشان،
بهعنوان آخرين راهحل ،تاجر همكار ميتواند به شيوة غيرمستقيم تا سقف
7ميليارد دينار عراقي وارد شود” .اكنون هدف حكومت عراق اين است كه با
پرداخت  5الي 6ميليون دالر از طريق “تاجر همكار” موضوع اموال و مالكيتهاي
اشرف را كه بيش از 500ميليون دالر ارزش دارد از طريق كوبلر و يونامي به
ساكنان اشرف تحميل كند.
پس از تشكر و تقدير آقاي كوبلر در شوراي امنيت از حكومت عراق و “صبر
نازكشونده” آن ،انتظار حل مسألة اموال و مالكيتها از جانب اين حكومت و
تسهيلكنندة سياستهاي سركوبگرانة آن عليه اپوزيسيون ايران بيهوده است.
بهرغم همة نامهها و قولهاي متعدد و مكرر در 7ماه گذشته هيچ پيشرفتي در
زمينة فروش اموال صورت نگرفته است .بدون شك اگر آقاي كوبلر وقايع و حقايق
را بيطرفانه به شوراي امنيت گزارش ميكرد ،وضعيت بهكلي متفاوت ميبود.
كميتة بينالمللي در جستجوي حقيقت اعالم كرده است ،كوبلر مأموريتي جز
بيخانمانكردن اجباري و تلنباركردن ساكنان بيدفاع در زندان ليبرتي ندارد».
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كارگاههاي ساخت لوازم آلومينيومي
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ميدان اشرف
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سالن امجديه

شهيدان مقاومت ايران
موزةايران
موزة شهيدان مقاومت
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نماد سيمرغ

نماد شمشير

نماد كشتي مقاومت در درياچة نور

نماد مشعل مرواريد نماد مشعل مرواريد
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نماد پيروزي
نماد موج و پرواز

تاالر بهارستان

ميدان كونئو (الله)

ميدان منشور
تاالر نمايشگاه
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پارك شهر مريم

درياچة نور
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كلينيكها ،بيمارستانها و اتاقهاي جراحي

مزارع مختلف در مناطق شهر

سالن مالقاتهاي اسلين (مصلحي)

پمپبنزين شهر
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در شير ـ ورودي اشرف

نماد همبستگي 5ميليون و 200هزارتن از مردم عراق با مجاهدين خلق ايران

نماد همبستگي 5ميليون و 200هزارتن از مردم عراق با مجاهدين خلق ايران
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پيشنهادات متعدد به آمريكا و سازمان ملل
براي تحويلگرفتن اشرف و داراييهاي مجاهدين
از زماني كه سر و كلة كوبلر در اشرف پيدا شد ،مجاهدين بارها به او و همچنين
مشاور ويژة وزير خارجة آمريكا پيشنهاد كردند كه براي حلوفصل مسألة اموال و
داراييها در اشرف ،ميتوانند به نشانة حسن نيت كلية اموال و داراييها را با پرداخت
هزينة سرويس و نگهداري آنها و استخدام كارمندان و كارگران الزم براي اين كار،
به سازمان ملل يا به سفارت آمريكا در عراق بسپارند و همگي به ليبرتي بروند،
بهنحويكه الزم نباشد كسي از مجاهدين براي نگهداري اموال و داراييها در اشرف
باقي بماند .اما سازمان ملل و وزارت خارجة آمريكا قبول نكردند و به حكومت عراق
ارجاع دادند كه عم ً
ال معنايي جز سرقت و غارت توسط مالكي و عوامل او نداشت.
از ميان اين پيشنهادات متعدد ،براي سپردن اموال و داراييها به هزينة مجاهدين
به يونامي يا سفارت آمريكا در بغداد ،قسمتهاي مربوط به همين موضوع را از دو
نامة نمايندة ساكنان اشرف كه يكي خطاب به مارتين كوبلر و ديگري خطاب به
دانيل فيريد ،مشاور ويژة وزير خارجة آمريكا در امور اشرف است ،يادآوري ميكنيم:

نامة نماينده ساكنان اشرف به مارتين كوبلر
دربارة سپردن اموال و داراييها به سازمان ملل يا سفارت آمريكا
 26مارس  7( 2012فروردين )1391

«خانم رجوي بهترين احتراماتش را به شما اظهار كرد و براي اطمينان خاطر شما
در مالقاتي كه با مالكي داريد و همچنين براي دادن تصوير واقعي از وضعيت به
دبيركل بانكيمون از من خواست نكات زير را به اطالعتان برسانم…
در مورد خودروها و مالكيتهاي منقول ،چنانچه دولت عراق سختگيري نكند و
همكاري نمايد و تسهيالت فراهم نمايد ،ساكنان اشرف مالكيتهاي منقول را از
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طريق شركتهاي خصوصي حملونقل به خارج از عراق ميفرستند .به اين ترتيب
 90الي 95درصد همة اموال منقول از عراق خارج ميشود و تقريبًا 5درصد براي
نيازمنديهاي زندگي روزانة 3200نفر كه به ليبرتي منتقل ميشوند باقي ميماند.
در مورد مالكيتهاي غيرمنقول اگر دولت عراق تفاهم نشان بدهد ما ميتوانيم
اشرف و ساختمانها و تأسيسات آن را به سازمان ملل يا سفارت آمريكا بسپاريم تا
بعدًا با توافق وكالي طرفين به كمپانيهاي ذيعالقه فروخته شود يا اجاره داده شود
و پول آن تدريجًا به ساكنان ليبرتي براي مخارج آنها در ليبرتي و انتقال به كشور
ثالث برگردانده شود .اگر دولت عراق اين را بپذيرد ،ما موافقيم كه پاراگراف زير
وارد موافقتنامة فيمابين شود:
“قبل از پايان آوريل ( )2013مالكيتهاي غيرمنقول ساكنان در اشرف ب ه سازمان
ملل يا سفارت آمريكا سپرده ميشود تا متعاقبًا وكال براي فروش يا اجارهدادن آنها
به شركتهاي خصوصي و برگرداندن پول به ساكنان ليبرتي براي مخارجشان در
ليبرتي و انتقال به كشورهاي ديگر اقدام كنند”».
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توافق چهارجانبه بين آمريكا ،سازمان ملل،
حكومت عراق و مجاهدين
براي انتقال ستونهاي  6و  7و  8از اشرف به ليبرتي
در نيمة ارديبهشت سال 91پس از انتقال پنجمين ستون از اشرف به ليبرتي
مجاهدين بهمدت 4ماه انتقال بقية ستونها را بهخاطر نقضعهدهاي پيوسته و
مكرر حكومت عراق و سازمان ملل و كوبلر و وزارت خارجة آمريكا كه پشتيبان
او بود ،متوقف كردند .آنها به هر قيمت عزم جزم كرده بودند كه نقشه و روياي
بهتسليم واداشتن مجاهدين را كه كوبلر و همگنان او كشيده بودند ،در يك «درس
پايدار» ،نقش بر آب كنند و اينقبيل خوابهاي پنبهدانه را از سر او بپرانند .كوبلر
چنانكه خودش در مصاحبههاي متعدد بهصراحت ميگفت ،انتظار داشت كه
1600نفر از ساكنان اشرف به رژيم تسليم شوند .بنابراين بايد از جانب مجاهدين
تودهني محكمي دريافت ميكرد .نامههاي تهديدآميز او ،موضعگيريها و جلسات
توجيه هفتگي نمايندة ويژة وزير خارجة آمريكا با مطبوعات و خبرنگاران كه
آكنده از تهمت و تهديد عليه مجاهدين بود ،اثر نكرد و مجاهدين در اشرف
آمادة «درس پايدار» باقي ماندند .در يك مقطع حتي وزارت خارجه تاريخ حملة
نيروهاي عراقي پس از عيد فطر را به مجاهدين اطالع داد اما باز هم مجاهدين
خم به ابرو نياوردند.
سرانجام ميانجيها براي رسيدن به يك توافق وارد شدند و كالن توافق انتقال به
ليبرتي در ازاي خروج از ليست صورت گرفت.
در توافق چهارجانبه ،دربارة داراييهاي ساكنان اشرف تصريح شده است كه پس از
انتقال ستونها ،از نيمة دوم سپتامبر ،تعداد توافقشدهيي از مجاهدين براي فروش
داراييهايشان كماكان در اشرف باقي خواهند ماند.
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تضمين وزارت خارج ه
از طريق سه شخصيت برجستة آمريكايي
از آنجا كه به قولهاي دولت آمريكا اعتمادي نبود ،وزارت خارجه از طريق
سه شخصيت برجستة آمريكايي در نامهيي بهتاريخ اول سپتامبر2012
(11شهريور )1391خطاب به رئيسجمهور برگزيدة مقاومت كه رونوشت آن
براي خواهر مجاهد مژگان پارسايي ،جانشين رهبري مقاومت در اشرف و خواهر
مجاهد زهره اخياني ،مسئول اول مجاهدين فرستاده شده بود ،اطمينانخاطر
دادند كه در مورد فروش امالك ساكنان در اشرف بهصورتي معقول عمل خواهد
شد و تعدادي از مجاهدين كماكان براي حفظ و نگهداري و فروش امالك در
اشرف باقي ميمانند.
«پرزيدنت رجوي گرامي،
در هفتههاي اخير ،ما در گفتگوهاي مستمر با مقامات ارشد وزارت خارجة اياالت
متحدة آمريكا بودهايم .اين گفتگوها شامل معاون وزير نايدز و سفير دن فیريد
بوده است كه مشاور ويژة وزير خارجه كلينتون در مورد كمپ اشرف است .هدف
ما اين بوده كه رابطهيي معتبر بين جنبش شما و دولت اياالت متحده با توجه
به خدمات قبلي خود به دولتمان و همينطور تعهد شناختهشدة ما نسبت به
نيازهاي انساني ساكنان كمپهاي اشرف و ليبرتي بهوجود بياوريم.
ما اكنون به اين باور رسيدهايم كه مقامات وزارت خارجه از شرايط در كمپ ليبرتي
از جمله مسألة ساكنان مطلع هستند و عزم خالصانهيي در وزارت خارجه براي حل
اين مسأله وجود دارد .آنها به ما اطمينانخاطر دادهاند كه به تأمين نيازهاي انساني
آب و برق متعهد هستند… بعد از انتقال آخرين كاروان ،چالش در حفاظت و بعد
فروش امالك ساكنان در اشرف بهصورتي معقول خواهد بود.
مقامات وزارت خارجه همچنين روي تعهدشان براي امنيت و حفاظت ساكنان در
طول پروسة جابهجايي آنها به خارج از عراق ،تأكيد دارند…

402

نشاندن دزد به جاي نگهبان

403

فصل 13

گزارش مستند حمله به اشرف

در نهايت ،گفتگوهاي ما با مقامات ارشد از جمله معاون وزير نايدز و سفير فيريد،
اهميت خروج از ليست مجاهدين را در پروسة بازاسكان بهرسميت ميشناسند.
آنها به ما اطمينانخاطر دادهاند بعد از آنكه ساكنان تا اواسط سپتامبر اشرف
را ترك كنند (بهغير از آنهايي كه براي حفظ و نگهداري و فروش امالك باقي
ميمانند) ،سازمان مجاهدين ظرف چند روز از ليست خارج خواهد شد .آنها در
مورد اين موضوع خيلي صريح بودند و ما را متقاعد كردندكه وزارت خارجه به
خروج مجاهدين از ليست متعهد است و ميخواهيم به شما اطمينان بدهيم از
باور عميقمان كه خروج مجاهدين از ليست قريبالوقوع است…
همانطور كه به ما بهطور مستقيم اطمينان داده شده ،ما مطمئنيم كه وزارت
خارجه شرافتمندانه عمل خواهد كرد.
ما رهبري شما در ادارة اين موضوع پيچيدة سياسي و انساني را با مهارت فوقالعاده
و اهميت براي ارزشهاي انساني تحسين ميكنيم .ما همچنين از رهبري كمپ در
مقابله با چنين شرايط سخت و غيرقابل تحملي قدرداني ميكنيم.
ما به فداكاريهايي كه ساكنان در اين موضوع كردهاند ،احترام ميگذاريم و تعهد
آنها به يك ايران آزاد را ستايش ميكنيم .ما تنها ميتوانيم اطمينانخاطر خود
را به شما بدهيم كه گفتگوهايمان با وزارت خارجه ما را به استمرار تعهد آنان
به بهبود شرايط و پاياندادن به ليستگذاري ناعادالنة مجاهدين در ليست
سازمانهاي تروريستي ،متقاعد كرده است.
با احترام
فرماندار اد رندل ،سناتور رابرت توريسلي ،وزير تام ريچ
رونوشت:
خانم مژگان پارسايي ،وايس پرزيدنت ،كمپ اشرف
خانم زهره اخياني ،دبيركل مجاهدين ،كمپ اشرف»
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6روز بعد ،كوبلر هم عقبماندگي خود را جبران كرد و در نامهيي بهتاريخ
6سپتامبر 2012به نمايندة ساكنان نوشت:
«دولت عراق توافق كرده است كه 200نفر تا آخر سپتامبر در اشرف بمانند .در
صورتي كه اين مسأله تا آنزمان حل نشده باشد100 ،نفر ميتوانند در كمپ
اشرف بمانند.
اكنون حل موضوع اموال و تحويل منظم و توافقشده اماكن اشرف ،مهمترين
مسأله است…»
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كوبلر متعاقبًا همان روز در يك سند رسمي تحت عنوان ترتيبات نهايي براي
جابهجايي ساكنان كمپ اشرف ،توافق چهارجانبه را مكتوب و براي نمايندة
ساكنان ارسال كرد:
چنانكه در اين سند بهامضاي كوبلر بهعنوان نمايندة ويژة دبيركل با صراحت
آمده است:
«اوالًـ 5ژنراتور يك مگاواتي مجاهدين (جمعًا به ميزان 5مگاوات) كه حكومت
عراق آنها را از طريق يك تاجر موهوم كه ادعاي مالكيت آنها را داشت ،توقيف
كرده بود ،بايد آزاد و به ليبرتي منتقل شود.
ثانيًا ـ  200نفر بهمنظور حفاظت از اموال در اشرف باقي ميمانند.
ثالثًا ـ اگر موضوع اموال تا آخر سپتامبر حلوفصل نشود ،آنگاه يك گروه
100نفره از ساكنان در اشرف بهعنوان حافظان اموال باقي خواهند ماند.
رابعًا ـ دولت عراق بايد حفاظت از اموال و ساكنان باقيمانده در اشرف را تا
هنگاميكه موضوع اموال كامل حلوفصل شده باشد ،تأمين كند.
خامسًا ـ در صورتي كه ساكنان با تاجر فعلي (كه عامل حكومت عراق بود) به
توافق نرسند دولت عراق به ساير تجار اجازة ورود به اشرف را خواهد داد».
طبق توافق چهارجانبه ،باقيماندن 100نفر در اشرف بهعنوان حافظان اموال
تا حلوفصل نهايي داراييهاي منقول و غيرمنقول ادامه داشته و مشمول هيچ
محدوديت زماني نيست .حفاظت از اين 100نفر و اموال نيز برعهدة حكومت
عراق است و بايد در قبال آن پاسخگو باشد.
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مشاور ويژة وزارت خارجه آمريكا در امور اشرف:

براي 100نفر باقيمانده در اشرف
هيچ محدوديت زماني وجود ندارد
 3اكتبر 2012
يك هفته قبل از اينكه ستون هشتم از اشرف به ليبرتي برود ،دانيل فيريد مشاور
ويژة وزير خارجة آمريكا در امور اشرف در بروكسل اعالم كرد كه باقيماندن
100نفر آخر در اشرف ،تا حل وفصل مسألة اموال و داراييها محدوديت زماني
ندارد.
خبرگزاري فرانسه و سايت تجارت اتحادية اروپا روز 12مهر3( 91اكتبر)2012
گزارش كردند:
«ارزش داراييهاي ناشي از كار و رنج و زحمت 26سالة هزاران نفر در اشرف
500ميليون دالر است اما دولت عراق مانع فروش آنهاست و بنابراين آمريكا و
اتحادية اروپا بايد حكومت عراق را با فشار هرچه بيشتر وادار كنند حق مالكيت
ساكنان اشرف را كه اكنون از ليست تروريستي هم خارج شدهاند ،بهرسميت
بشناسد و بگذارد كه آنها اموال منقول و غيرمنقول خود را بهفروش برسانند».
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نقض توافق چهارجانبه از سوي حكومت عراق و كوبلر
نامة نمايندة ساكنان به مشاور ويژة وزيرخارجة آمريكا
دربارة سپردن اموال و داراييها به سازمان ملل يا سفارت آمريكا
 13اكتبر  22( 2012مهر )91

«خانم رجوي ضمن ابراز احتراماتش از شما خواست كه نامهاش در مورد مسألة
داراييهاي ساكنان و 100نفر باقيمانده در اشرف را به وزير كلينتون برسانيد.
از آنجا كه خانم رجوي در اين نامه وارد جزئيات نشده است ،من صرفًا جهت اطالع
خود شما نكاتي را يادآور ميشوم .هدف ،جستجوي راهحل ،جلوگيري از بحران و
خشونتهاي بعدي و آشناكردن شما ،با ارزيابي و نگاه ما به بنبست كنوني است:
بهخوبي ميدانيد كه سياست رسمي و اعالمشدة دولت عراق تحملناپذيركردن
شرايط زندگي براي اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران و واداركردن آنها به
تسليم در برابر رژيم ايران است .اين سياست از سال 2009با سلسلهيي از حمالت
همراه بوده است :با 50كشته12 ،نفر كه در اثر فشارهاي محاصرة همهجانبه
درگذشتند و مجروح يا مصدومشدن 1131نفر ،يعني بيش از يكسوم ساكنان.
تنها در قتلعامهاي ژوئيه 2009و آوريل 2011دولت عراق بيش از 12ميليون
دالر اموال ساكنان را ربود .از فوريه تا آوريل 2009ما به نشانة حسننيت حدود
10ميليون دالر تأسيسات و تجهيزات و ساختمان به نيروهاي عراقي هديه كرديم
كه اسناد آن موجود است.
آقاي مالكي هميشه براي سركوب ساكنان ،به نامگذاري تروريستي توسط شما
استناد ميكرد اما همزمان با لغو اين نامگذاري ،در سايت رسمي نخستوزيري
عراق اعالم كرد در مورد سازمان مجاهدين خلق ايران چيزي فرق نخواهد كرد و
موضع دولت او در قبال اين سازمان “ثابت” باقي ميماند كه تأكيدي است بر همان
سياست تحملناپذيركردن زندگي…
آقاي كوبلر بهكرات در محافل خصوصي و به دوستان مشترك ما اين اتهام شرمآور
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رژيم ايران و دولت عراق را تكرار كرده است كه گويا اموال ساكنان اشرف متعلق
به دولت عراق است زيرا با پولهاي صدام حسين خريداري شده است!
اين درحاليست كه تاكنون حقوقدانان و وكالي ما دهها بار از مالكي خواستهاند
در برابر انواع و اقسام اتهاماتي كه به ما وارد ميكند ،از جمله اسناد خود را
ارائه كند يا در همين خصوص به يك دادگاه بينالمللي يا كميسيون بينالمللي
حقيقتياب انساندوستانه بيايد ،اما او پيوسته امتناع ميكند (اسناد موجود است).
اگر اتهامات رژيم ايران و رله كنندگان عراقي آن را باور كنيم ،بهتازگي در
9اكتبر 2012رژيم ماليان در روزنامة قدس ادعا كرد كه سازمان مجاهدين خلق
ايران از آمريكا 250ميليون دالر دريافت كرده است!
حقيقت اين است كه طبق انبوه اسناد منتشرشده (از جمله در نشرية سازمان
مجاهدين خلق ايران در 25ژوئن )2008و اسناد منتشرناشده ،سازمان مجاهدين
خلق ايران از زمان ورود به عراق در  1986تا  2003تمام هزينههايش را خودش
پرداخت كرده است .بهعنوان نمونه يادآوري ميكنم كه در 12دسامبر وزارت
بازرگاني عراق تأييديهيي صادر كرد كه سازمان مجاهدين خلق ايران با هزينة
خود تعداد  3500خودرو از انواع مختلف طي سال قبل به عراق وارد كرده است.
علت امتناع آقاي مالكي از پاسخگويي به وكال و دادگاهها در مورد اتهاماتش عليه
جنبش ما اسناديست كه ما دربارة كمكهاي رژيم ايران به حزب او در دست
داريم از جمله درخواست سالح و مهمات تا يك سال بعد از سقوط رژيم قبلي
عراق از فرماندهي نيروي قدس كه يك نمونة آن را بهتاريخ 19مه  2004برايتان
ضميمه ميكنم.
در اين سند بهوضوح از برخي وزراي كنوني مالكي اسم برده شده كه نيازهاي
تسليحاتي خود را با فرماندهان سپاه تروريستي قدس كتبا در ميان گذاشتهاند.
من همچنين خبر قابل توجه آسوشيتدپرس بهتاريخ 11ژوئن 1987در مورد
شراكت حزب آقاي مالكي در حمالت انتحاري عليه منافع آمريكا را برايتان
ضميمه ميكنم.
به داليل كام ً
ال واضح و قابل فهم ،شما هميشه ما را در حل مشكالت از جمله
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مسألة اموال به كوبلر ارجاع ميدهيد و از جمله در ايميل دو روز پيش خودتان در
مورد اموال به من توصيه كردهايد كه با آقاي كوبلر همكاري كنيم .اگر او بيطرف
ميبود و بين ما و دولت عراق قرار داشت بسيار استقبال و با او همكاري ميكرديم
و هيچ نيازي هم نبود كه وقت شما را بگيريم .ما از ابتدا كارمان با آقاي كوبلر را
با همين روح شروع كرديم و براي رسيدن به تفاهم با او ،از بسياري از حقوقمان
صرفنظر كرديم9 .مالقات طوالني خانم رجوي با ايشان در همين چارچوب بود،
اما متأسفانه همة اينها نتيجة عكس داد .او متأسفانه عمدتًا در طرف دولت عراق
و رژيم ايران بازي ميكند.
آنچه بيش از هر چيز آزاردهنده و غيرقابل قبول است ،ارتباطات كوبلر و
مالقاتهاي مستمر او با سفير رژيم ايران در عراق و هماهنگيهاي او با رژيم ايران
دربارة پروندة اشرف و ليبرتي است .اظهارات 6اكتبر سفير رژيم ايران در عراق
كه شما بهخوبي از ماهيت او مطلعيد حقيقتًا ما را شوكه كرده است .داناييفر در
مصاحبه با تلويزيون دولتي رژيم در پاسخ به بازاسكان ساكنان ليبرتي گفت« :من
امروز جلسهيي را با آقاي کوبلر ،نمايندة سازمان ملل ،که مسئول اين پرونده در
بغداد است داشتم .بحثهاي مفصلي توي اين زمينه داشتيم و توقعات ما در اين
جلسه مطرح شد…
اين در حاليست كه كوبلر بعد از اعتراضات گستردة ما به آنچه فالح فياض از
قول او در همينباره گفته بود ،روز 15ژوئن به خانم رجوي نوشت“ :من بهصراحت
يكبار ديگر به شما هم تأكيد ميكنم كه بهعنوان نمايندة ويژة دبيركل ،وارد
مذاكره با دولت ايران در مورد سرنوشت ساكنان كمپ اشرف و كمپ ليبرتي
نشدهام و نخواهم شد”.
او همچنين در اطالعية  23ژوئن خود اعالم كرد كه “دولت عراق تنها طرف
مذاكرة يونامي در مورد آيندة ساكنان كمپ اشرف و كمپ حريه است”.
ما نميتوانيم بپذيريم كوبلر با قاتالن ما در مورد سرنوشت ما گفتگو كند .بنابراين
تا اين مسألة حل نشود و كوبلر بهوضوح و علنًا روشن نكند كه بين او و سفير رژيم
ايران دربارة سرنوشت اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران چه گذشته است ما
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هيچ اعتمادي به او نداريم.
كوبلر در ايميل 11اكتبر در مورد مسألة اموال ساكنان مينويسد“ :دولت عراق
فقط به فروش اموال منقول اگر قانونًا ساكنان صاحب آن باشند ،اجازه ميدهد (و
نه اموال غيرمنقول و قابل جداسازي)”
تمام نيت شوم و غيرقانوني حكومت عراق براي محرومكردن ساكنان اشرف از
اموالشان و بهسرقتبردن آنها در اين جمله فرموله و خالصه شده و متأسفانه آقاي
كوبلر هم اين موضوع را بهعنوان يك حق طبيعي دولت عراق به ما منتقل ميكند.
به اين ترتيب پس از 10ماه گفتگو با آقاي كوبلر در مورد اموال ،نهتنها پيشرفتي
نكردهايم بلكه بهعقب رفته و همة شواهد حاكي از اينست كه دولت عراق مصمم
است اموال ساكنان را سرقت كند و در اين ميان ،كوبلر نقش تسهيلكننده را
ايفا ميكند .درحاليكه در 28دسامبر 2011به ساكنان نوشت“ :در مورد ساير
موضوعات ،مانند داراييها و مايملك ،ما به گفتگوها براي رسيدن به يك راهحل كه
به حقوق ساكنان بر مايملكشان بهنحو سازمانيافتهيي براساس قانون عراق احترام
بگذارد ،ادامه ميدهيم”.
ما بارها از كوبلر خواستيم از سازمان جهاني مهاجرت بهطور رسمي درخواست
كند وارد حل مسألة اموال ساكنان شود كه متأسفانه اقدام مؤثري نكرد و صرفًا
براي يك مقام محلي سازمان جهاني مهاجرت نوشت مخالفتي با دخالتش در
مسألة اموال اشرف ندارد ،بهشرطي كه با دولت عراق هماهنگ كند! بارها از او
خواستيم از دولت عراق بخواهد به تجار عراقي اجازه بدهد كه براي خريد اموال
ساكنان وارد اشرف شوند ،به هيچ نتيجهيي نرسيديم.
ما 7ماه پيش ،در 26مارس 2012نيز از طرف خانم رجوي براي او نوشتيم“ :اگر
دولت عراق تفاهم نشان بدهد ما ميتوانيم اشرف و ساختمانها و تأسيسات آن
را به سازمان ملل يا سفارت آمريكا بسپاريم تا بعدًا با توافق وكالي طرفين به
كمپانيهاي ذيعالقه فروخته شود يا اجاره داده شود و پول آن تدريجًا به ساكنان
ليبرتي براي مخارج آنها در ليبرتي و انتقال به كشورهاي ديگر برگردانده شود”.
اين را روز بعد به شما نيز اطالع دادم و بعدها نيز بارها در مالقاتها و تماسهاي
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تلفني به آقاي كوبلر يادآوري كردم.
شما در جريان مسألة تاجر عراقي وابسته به ارگانهاي امنيتي هستيد كه بهسرعت
معلوم شد تنها وسيلهيي براي ممانعت از فروش اموال و بهسرقتبردن آنها توسط
دولت عراق يا تصاحب آنها به بهاي اندك است .از نظر حقوقي اين قرارداد از همان
هفتههاي اول ملغي بود و وكيل ساكنان در  6اوت اين موضوع را بهطور رسمي
به تاجر ابالغ كرد .اما به اصرار آقاي كوبلر و آقاي نجار ما به گفتگو با اين تاجر
ادامه داده و از جمله نمايندگان ما در مالقات ابتكاري آقاي كوبلر در لندن در
20سپتامبر شركت كردند .نتيجه از پيش روشن بود و آقاي ويليام بوردون ،وكيل
سرشناس فرانسوي كه در اين مالقات حضور داشت به كوبلر نوشت“ :همانطور
كه ما در مالقات بر آن تأكيد كرديم ،ما از آن نگران هستيم كه يونامي تحت
رهبري شما در اين رابطه نقش منصفانه و بيطرفانه ايفا نميكند .در كمال تعجب
همانطور كه ما در جريان مالقات ابراز كرديم شما از موضع تاجر چندين بار دفاع
كرده و ما اين برخورد يونامي را مغاير با نقش بيطرفانه كه بهعهدة آن ميباشد و
شما بهطور دقيق در آغاز مالقات روي آن تأكيد كرديد در نظر ميگيريم”.
ما در همان مالقات به آقاي كوبلر اطالع داديم و متعاقبًا براي او نوشتيم و تلفني
نيز اطالع داديم كه يك كمپاني انگليسي ،قراردادي در مورد اموال منقول و
غيرمنقول با ساكنان اشرف بسته است و خواستار اين شديم كه نمايندگان آن
بتوانند براي اجراي قرارداد وارد اشرف بشوند .اما هيچ اقدامي در اين زمينه انجام
نشده است.
نفي حق ساكنان اشرف بر اموال غيرمنقول و به طريق اولي اموال قابل تفكيك،
كه در طول 26سال با سرمايه و انرژي و ابتكار خودشان ساخته شده ،هم با قانون
عراق و هم با قوانين بينالمللي در تعارض است و چيزي نيست كه ساكنان به
آن رضايت بدهند.
حقوق ساكنان اشرف بر اموال غيرمنقول در اشرف بهطور دقيق در قانون مدني
عراق در نظر گرفته شده است .لطفًا به چند ماده توجه كنيد:
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مادة“ :1120اگر كسي با مواد و مصالح خود روي زميني كه ملك ديگري است با
ادعا و دليل قانوني ساختمان و تأسيسات بسازد يا درخت بكارد و قيمت اشياي
ايجاد شده بيشتر از قيمت زمين باشد سازنده ميتواند با پرداخت قيمت زمين،
صاحب و مالك آنها گردد و اگر قيمت زمين كمتر از قيمت اشياي ساختهشده
نباشد صاحب زمين ميتواند با پرداخت قيمت اشياي ايجادشده مالك آنها گردد”.
مادة“ :1121اگر كسي با مواد و مصالح خود روي زميني كه ملك ديگري است
با اجازة او تأسيسات بسازد و بين آنها بر سر تعيينتكليف تأسيسات ايجادشده
توافقي نشده باشد ،صاحب زمين نميتواند درخواست نابودي تأسيسات ايجادشده
را بنمايد و اگر صاحب تأسيسات ،طالب ازبينبردن آن نباشد ،بايد قيمت تأسيسات
ايجادشده به او داده شود”.
ماده “ :1165كسي كه با حسننيت مالي را در دست دارد براي مدتي كه آن
مال در دست او بوده است مالك افزودهها و بهرههايي است كه از آن حاصل شده
است”.
آقاي كوبلر در مورد اموال منقول هم شرط ميگذارد كه در صورتي متعلق به
ساكنان محسوب ميشود ،كه بهطور قانوني مالك آن شده باشند .او در همين
رابطه از يك ليست تأييدشده توسط حكومت عراق صحبت ميكند .معناي واقعي،
چيزي جز اين نيست كه عراق درصدد است اموال منقول را هم به بهانههاي واهي
تصاحب كند .مقصود حكومت عراق از عبارت “در صورتيكه بهطور قانوني مالك
آن باشند” ،سرقت اموال است .شما بهخوبي ميدانيد كه در هر كشور متمدني،
مالك هر مال كسي است كه آن را در تصرف دارد ،مگر اينكه خالف آن ثابت
شود.
بنابراين شگفتانگيز است كه كوبلر در پشت دولت عراق سنگر گرفته و برخالف
اصل برائت و برخالف تمام قوانين بينالمللي و قوانين عراق از ما ميخواهد و
بهعنوان “تسهيلكننده” مينويسد كه بايد مالكيت خود را بر اموالمان اثبات
كنيم! به همين خاطر من در  4اكتبر به او نوشتم“ :اين به همان اندازه غيرمنطقي
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است كه كسي اموال شما را از خانهتان به سرقت ببرد و وقتي شما به او اعتراض
ميكنيد از شما اسناد مالكيت بخواهد .اين بهوضوح نقض اصل جهانشمول برائت
است .مادة 1147قانون مدني عراق نيز تصريح ميكند كه مالك يك دارايي كسي
است كه آن دارايي را در اختيار دارد مگر خالف آن ثابت شود”.
از سوي ديگر طبق اطالعات موثق از داخل رژيم ايران ،حتي در صورت بازاسكان
اعضاي جديد سازمان مجاهدين خلق ايران ،رژيم ايران و حكومت عراق براي
رهبران و اعضاي قديمي توطئههايي در سر ميپرورانند.
ما واقعًا از كاركردهاي كوبلر بهويژه بر سر مسألة اموال ساكنان ،كالفه و مأيوس
هستيم .كاركرد او در اين زمينه متأسفانه مستقل از هر نيتي كه داشته باشد،
تمامًا در خدمت دولت عراق و سياستهاي آن است و تنها مشكالت را پيچيدهتر
ميكند .تجربة ما ميگويد كه به هيچيك از حرفهاي كوبلر نميتوان اعتماد كرد.
به اين خاطر است كه ما در موضوع اموال كه 3200نفر قويًا به پول آن براي حال
و آيندة خود نياز دارند خواهان اقدام دولت آمريكا هستيم».
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گزارش ارتش آزاديبخش ملي ايران

فصل چهاردهم

مضمون جنگ
اموال در اشرف
و داستان مسخرة سپردن
فروش داراييها به حكومت
عراق
توسط سازمان ملل
و آمريكا

در تاريخ ايران ،موضوع اعطاي امتياز تنباكو و نفت به انگلستان از جانب ناصرالدين
شاه و فتواي تحريم تنباكو توسط ميرزاي شيرازي كه نخستين عقبنشيني را به
استبداد سلطنتي تحميل كرد ،امر شناختهشدهيي است .كمااينكه در زمان مصدق
بزرگ نيز نهضت ملي با مليكردن نفت گره خورده بود.
در يك رويكرد اكونوميستي و اقتصادگرايانة محض ،نفت و تنباكو چه اهميتي دارند
كه مردمي بهخاطر آن بهپاخيزند و جان ببازند؟ اما اصل موضوع ،بر سر استقالل و
حاكميت و آزادي يك ملت بود.
مضمون جنگ اموال در اشرف نيز براي مجاهدين و ارتش آزاديبخش ملي ،صرفنظر
از هر نتيجهيي ،از يكسو استقالل جنبش مقاومت و از سوي ديگر ضدتسليم ،بهمعني
ايستادگي و نبرد در برابر فاشيسم ديني و قزاقان دستنشاندة آن بوده است.
از اين منظر ،ارجاع موضوع فروش اموال و داراييهاي مجاهدين از سوي آمريكا و
سازمان ملل به حكومت عراق ،ادامة همان بازي ارتجاعي و استعماري عليه مقاومت
و جنبش آزاديبخش يك خلق در زنجير و گرفتار چنگال واليتفقيه بوده است.
بازي خونيني كه از بمبارانهاي قرارگاههاي ارتش آزاديبخش ،بدون اينكه مجاهدين
طرف متخاصم جنگ باشند ،آغاز شده و تاكنون با قتلعامها و حمالت متعدد و
سيلي از اتهامات و برچسبها و بمباران صوتي و قلمي عليه مقاومت و ارتش آزادي
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از جانب مأموران و جيرهخواران و تحتالحمايگان رژيم ادامه دارد .در اينجا هم
اصل موضوع ،وفاداري و ايستادگي بر سر آزادي و حاكميت يك ملت و جايگزين
دموكراتيك براي استبداد ديني است.

پيشنهاد معاون كوبلر دربار ة اموال
و قبول آن از سوي مجاهدين
اقدامات مغرضانه و تهديدها و نامهنگاريهاي مستمر كوبلر در تمام سال2012
براي باالكشيدن اموال و داراييهاي مجاهدين بهسود رژيم آخوندي و حكومت
دستنشاندة عراق ادامه داشت .هدف او فراتر از اموال ،واداركردن مجاهدين به
تسليم در برابر مالكي و اربابش در تهران بود .اما وقتي سرش به سنـگ خورد
و ايستادگي مجاهدين را ديد ،جانشين و معاون خود جورجي باستين را جلو
فرستاد.
باستين در تماس تلفني با نمايندة ساكنان اشرف و ليبرتي در خارج از عراق در
روز 4آذر24( 91نوامبر )2012پيشنهاد كرد:
«براي خروج از بنبست كنوني موضوع اموال ،يك هيأت از وكالي بينالمللي ما
و دوستان آمريكايي ،يا يك شخصيت آمريكايي بهعنوان ميانجي ،به عراق بيايند
و با دولت عراق و سازمان ملل و سفارت آمريكا و مقامات آمريكايي به يك توافق
مشترك در اين موضوع برسند».
مجاهدين اين پيشنهاد را پذيرفتند و سناتور توريسلي را بهعنوان نمايندة قانوني
خود معرفي كردند و بالدرنگ آن را به دبيركل سازمان ملل و معاون او و همچنين
به وزارت خارجة آمريكا در نامههاي متعدد اطالع دادند .سناتور توريسلي نيز
آمادگي خود را براي سفر به بغداد ،همراه با تيم وكال و بازديد از اشرف و
تحويلگرفتن قانوني اموال و داراييها اعالم كرد.
اما حكومت عراق كه گمان نميكرد مجاهدين اين پيشنهاد را بپذيرند ،از دادن
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از چپ :عباس داوري ،مهدي براعي ،استيون اشنيبام ،رابرت توريسلي ،بهزاد صفاري ،جواد برايي

ويزا به سناتور توريسلي و تيم وكال خودداري كرد .سرانجام بر اثر چند هفته
نامهنگاري و مراجعات و اعتراضات مكرر ،حكومت عراق به سناتور توريسلي و
فقط يكي از حقوقدانان (استيون اشنيبام) ويزاي ورود داد و آنها به درخواست
مجاهدين در شب اول ژانويه سال 2013با مرارت بسيار و چند بار تعويض پرواز،
خود را از واشينگتن به بغداد رساندند.
اما مالكي و فالح فياض و ديگر مقامات عراقي بالكل از مالقات با آنها و واردكردن
آنها در موضوع اموال سرباز زدند .آنها حتي اجازه نيافتند به اشرف بروند و از اموال
و داراييها بازديد كنند .ديدار با صاحبان اموال در ليبرتي نيز براي آنها ممنوع
شد و تنها توانستند دو ساعت با نمايندة ساكنان و مشاوران حقوقي در بيرون از
ديوارهاي ليبرتي ديدار و گفتگو كنند.
در اين اثنا معاون كوبلر ،به اشارة او ،ميزي را كه خودش چيده بود ،بهكلي واژگون
كرد و ادعا نمود سفر توريسلي و تيم وكال از اساس بهخاطر اين بوده است كه
بيايند و يك وكيل عراقي را معرفي كنند و همة كارها را به او بسپارند و پي
كارشان بروند .درحاليكه اگر هدف اين بود ،سفر سناتور توريسلي و تيم وكالي
آمريكايي به بغداد موضوعيت نداشت و معرفي يك وكيل عراقي ،با يك نامه هم
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امكانپذير بود .حكومت عراق هم ميخواست همچنانكه با وكيل عراقي كمپاني
انگليسي برخورد كرده بود ،با تهديد به دستگيري و شكنجه و ترور ،وكيل عراقي
را كه تبعة خودش است در چنگ گرفته و مواضع خود را به او ديكته كند يا كاري
كند كه مانند وكيل عراقي كمپاني انگليسي ،از ترس ديگر در اطراف مجاهدين
و موضوع اشرف پيدايش نشود و از صحنه خارج شود و كنار بكشد .بهخصوص
كه طبق دستورالعمل شوراي وزيران مالكي بهتاريخ 17ژوئن 2008هر عراقي يا
غيرعراقي كه با مجاهدين در عراق هرگونه تعامل و حتي خريد و فروش كاال
داشته باشد بهجرم مراوده و كمك به تروريستها مجازات ميشود.
در 13سپتامبر 2012نيز وكيل مدافع شريف عراقي ،اكرم نقيب كه وكالت
مجاهدين را برعهده داشت ،جلو خانهاش بهضرب گلولة تروريستها بهشهادت
رسيد.

گزارش سفر سناتور توريسلي و پروفسور اشنيبام به عراق

 1تا  4ژانويه 2013
مشروح گزارش سفر سناتور توريسلي و حقوقدان آمريكايي ،پروفسور اشنيبام،
بهطور جداگانه منتشر شده است .آنها در اين گزارش نوشتهاند:
«اين سفر با چيزي كه انتظارش ميرفت ،بسيار متفاوت برگزار شد .هيچ عامل
دولت عراق با ما مالقات نكرد و به ما اجازة بازديد از كمپ اشرف و ليبرتي داده
نشد .مالقات ما با افراد كمپ ليبرتي در خارج از محوطه انجام گرفت و حاضران
در مالقات ،به 7نفر از نمايندگان تعيينشده از سوي ساكنان محدود شد .ولي
نتيجهگيري ما اين بود و همچنان هست كه تصميم درستي گرفتيم براي رفتن
به عراق حتي اگر الزم بود در آستانة سال نو برويم تا فقط حتي تمايل خودمان
و ساكنان را براي حل عادالنة اين موضوع نشان بدهيم».
«ما كام ً
ال متوجه هستيم كه دولت عراق هر نوع مانعي را براي رسيدن به يك
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نتيجة درست قانوني و منصفانه ايجاد خواهد كرد .ما نگران هستيم يونامي طوري
عمل كند كه اين اقدام را مشروع جلوه دهد ياادعاهاي بيپايه را حمايت كند .ما
انتظار داريم كه يونامي موضعي بيطرفانه بگيرد».
«وكالي عراقي ،هر چند مايل هستند كه اين وكالت را بهعهده بگيرند و بر اصل
ارائة بهترين خدمات حقوقي به موكالنشان متعهد ميباشند ،ولي از تأثيرات
احتمالي اين كيس روي كارشان نگران هستند .آنها اشراف دارند كه ممكن است
از جانب دولت زير فشار شديدي بروند تا در زمينة اموال غيرمنقول تسليم بشوند
و بپذيرند كه 100نفر از اشرف بروند .آنها همچنين با نگراني از عدم وجود اعتماد
به استقالل فضاييه در عراق آگاه هستند كه به گستردگي در رسانهها منعكس
شده است و در پارلمان هم راجع به آن گفتگو شده است .براي كاهش احتمال
چنين فرآيند غيرقابل قبولي ،ما قراردادي تنظيم كرديم كه طبق آن وكالي
عراقي هيچ حقي براي انجام مذاكره نداشته باشند كه سازمان مجاهدين يا اعضاي
آن را بدون تأييد صريح و مكتوب ما متعهد سازد .به بيان ديگر ،اين قرارداد ما را و
نه سازمان مجاهدين را ،موكل اين وكال ميسازد .وكال از تالشهاي ما در اين زمينه
سپاسگزار بودند و متوجه بودند كه راهحل ما براي حفاظت از آنها و همچنين
سازمان مجاهدين و اعضايش ميباشد .آنها پذيرفتند كه قرارداد را امضا كنند كه
قرار است بعد از برگشت ما به آمريكا برايشان ارسال شود .ترتيبات مالي بهطور
مستقيم توسط ساكنان صورت خواهد گرفت».
«قبل از اينكه اياالت متحده را ترك كنيم ،به ما گفته شده بود كه ما با مقامات
ارشد عراقي و بهاحتمال زياد با فياض يا با معاون وي باكوس مالقات خواهيم
كرد ،تا در مورد مسألة اموال صحبت كنيم .وقتي رسيديم ،يونامي به ما گفت كه
فياض با هيچكسي كه مجاهدين را نمايندگي كند ،مالقات نخواهد كرد بهغير از
وكيل عراقي! و اينكه باكوس خارج كشور است .ما اين عمل را در سطح خيانت
ميدانيم… اصرار دولت عراق بر اينكه فقط با وكالي عراقي كار كند عامل
نگراني عميق ميباشد .ما فيالواقع انتظار داريم كه يونامي و دولت آمريكا ،به
دولت عراق توصيه كنند كه چنين شرايطي غيرقابل قبول است».
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«ايدة رفتن به عراق را يونامي با نمايندگان ساكنان در خارج از عراق مطرح
كرد .در چندين رفت و برگشت نامه قبل از مسافرت ما ،چارچوب ديدار مورد
توافق قرار گرفته بود .هيچگونه ابهامي بههيچوجه وجود نداشته است .ما قرار بود
مقامات عراقي را ببينيم و تمامي اموال مجاهدين (از جمله اموال غيرمنقول) مورد
بحث قرار بگيرند».
«با وجود شرايط پر از محدوديت و مسخره و ديدار بيرون از محل ،ما با 7نفر
از ساكنان ليبرتي براي مدت دو ساعت مالقات كرديم .آنها بهطور قابل توجهي
روحية بااليي داشتند ،بسيار مرتب لباس پوشيده بودند و متمركز و حواس جمع
بودند…».
«تا آخرين لحظه ،ما فكر ميكرديم كه دولت عراق براي ما امكانپذير خواهد كرد
تا از كمپ اشرف ديدار كنيم .هيچ دليلي براي تغيير موضع مذكور (لغو ديدار
از اشرف) ارائه نشد .سفير باستين مطرح كرد كه فكر ميكند رفتن به اشرف
خطرناك باشد…».
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نامة نمايندة ساكنان بهمعاون كوبلر
 3ژانويه  14( 2013دي )91

«من يك نسخه از پاسخ شما به آقاي براعي را دريافت كردم .اين كام ً
ال برخالف
تمام توافقاتمان است .اين پاسخ تالش ميكند ،سفر سناتور توريسلي و آقاي
اشنيبام را درست عليه هدف واقعيش كه حلوفصل تمامي اموال ساكنان اعم از
منقول و غيرمنقول بود ،برانگيزد .آنهم درحاليكه آنها از بازديد ليبرتي محروم
شدند ،از سفر و بازديد اشرف محروم شدند ،هيچ مسئول عراقي در كار نبود و
تنها با كساني صحبت كردند كه با اكثرشان ميتوانستند در آمريكا يا اروپا نيز
صحبت كنند .بهنظر ميرسد طرحي براي سوءاستفاده از اين سفر در راستاي
سلب مالكيت از ساكنان وجود دارد.
همچنانكه پيش از اين بارها براي دبيركل و شما و آقاي كوبلر نوشتهام ،طرح
6مادهيي (كوبلر و حكومت عراق) طرح سرقت و سلب مالكيت منظم و سريع از
ساكنان است و هيچكس آن را نميپذيرد .شما هم پذيرفته بوديد كه اين طرح
بايد به كناري گذاشته شود .من بار ديگر تكرار ميكنم ،موضوع اموال منقول و
غيرمنقول غيرقابل تفكيك است و بايد با يكديگر حل شود و مسئوليت حلوفصل
اموال بهعهدة سناتور توريسلي است و وكالي عراقي تنها تحت دستور و كنترل او
كار خواهند كرد .جهت يادآوري به چند نكته از مكاتبات و گفتگوهاي قبليمان
توجه كنيد:
شما در تماس تلفني 24نوامبر 2012پيشنهاد كرديد“ :براي خروج از بنبست
كنوني موضوع اموال ،يك هيأت از وكالي بينالمللي ،دوستان آمريكايي ما ،يا
يك شخصيت آمريكايي بهعنوان ميانجي ،به عراق بيايند و به يك توافق مشترك
با دولت عراق و سازمان ملل و سفارت آمريكا و مقامات آمريكايي در اين موضوع
برسند”.
من بر اين اساس در 29نوامبر نوشتم“ :نمايندة قانوني ما در گفتگوها دربارة اموال
ساكنان اشرف ،در اين مرحله ،سناتور رابرت توريسلي است و دو وكيل كه به او
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در زمينههاي حقوقي كمك ميكنند ،وي را همراهي ميكنند .اين گفتگوها بايد
بدون قيد و شرط و شامل همة اموال منقول و غيرمنقول بشود”.
در 2دسامبر هم براي شما نوشتم“ :تا زماني كه همة آنها فروخته شود ،بهعهدة
سناتور توريسلي خواهد بود و 100تن ساكنان كنوني اشرف ،طبق نامة 6سپتامبر
آقاي كوبلر و ايميل آمباسادور فيريد حفظ و نگهداري آنها را بر روي زمين
برعهده دارند… وكيل عراقي فقط در چارچوب مأموريت سناتور توريسلي و
تحتمسئوليت و كنترل او كار خواهد كرد”.
در 3دسامبر بار ديگر نوشتم :بنابراين هدف آمدن آقاي توريسلي به بغداد
برعهدهگرفتن مسئوليت كامل مسألة اموال است و نه آنچنانكه شما نوشتهايد
“براي بحث دربار ة پيشبردن موضوع با يك وكيل عراقي” .ضمنًا همة اين مطالب
در  2و 10دسامبر براي دبيركل نيز نوشته شده است».
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نامة سناتور توريسلي به كوبلر
7ژانويه18( 2013دي)1391

«خوشوقتم به اطالع شما برسانم كه ما سه وكيل را وارد كردهايم كه در عراق براي
كار حقوقي ثبت شدهاند و با استيون اشنيبام و من بهمنظور پيداكردن راهحلي براي
فروش يا نقدينهكردن اموال تحت مالكيت ساكنان ليبرتي و اشرف كار خواهند كرد.
همانطوركه صحبت كرديم ،بهمنظور آنكه بتوانيم به جلو حركت كنيم ما نياز
داريم كه شما يكسري نكات را كه جنبة پيششرط دارند تأييد كنيد .تأييد مكتوب
اين نكات ،جهت اجازهدادن به وكال ،بايد قبل از آنكه به وكال اجازة مالقات با دولت
عراق داده شود ،صورت گيرد.
 )1دادن اسامي و اطالعات مربوط به تماس با وكال ،به دولت عراق ،تمامًا بستگي به
تضمين كتبي دولت عراق دارد كه شركت آنها در اين پرونده از ممنوعيت اعالمشده
توسط شوراي وزرا كه همكاري با سازمان مجاهدين توسط شهروندان عراقي را منع
ميكند ،مستثني شود و هيچ اقدام تالفيجويانه عليه اين وكال يا فعاليتهاي حقوقي
آنها صورت نخواهد گرفت.
 )2دولت عراق بهرسميت ميشناسد كه وكال ساكنان را بهمنظور ارائه و دريافت
پيشنهادات براي فروش يا نقدينهكردن سرمايههايشان نمايندگي ميكنند .هر يك
از وكال بهطور مكتوب تأييد كرده است كه هيچگونه اختياري براي متعهدكردن
ساكنان به هرگونه راهحل يا پيشنهادي را ندارد .سناتور توريسلي و استيون اشنيبام
بهعنوان نمايندگان قانوني ساكنان ،بهطور انحصاري حق پذيرش يا رد پيشنهادات
يانگهداشتن يا اخراج وكال را در اختيار دارند .اختيارات نهايي دست ساكنان است.
 )3مذاكرات بين نمايندگان قانوني و دولت عراق بدون هيچ پيششرطي خواهد
بود و شامل همة اموال شخصي ،اموال منقول و غيرمنقول و ساختمانها ميشود.
هيچ توافقي در هيچ موردي تا زماني كه استيون اشنيبام و سناتور توريسلي بهطور
مكتوب تأييد نكرده باشند ،قابل قبول يا استناد نيست.
با ورود به اين مذاكرات ،ما اين حق را براي خودمان محفوظ ميداريم كه هر راهحل
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يا همة راهحلهاي موجود در قانون را در رابطه با ساكنان پيگيري كنند».

نامة مجدد سناتور توريسلي بهكوبلر
 13ژانويه  24( 2013دي )91
در اين اثنا كوبلر ،طي نامهيي كه متعاقبًا روشن ميشود ،مضمون آن فريبكارانه
بوده است ،به توريسلي مينويسد كه با فالح فياض صحبت كرده و او هر سه شرط
سناتور توريسلي را پذيرفته و حاال ديگر مجاهدين بايد يك وكيل عراقي معرفي
كنند و از اشرف بروند .بر همين اساس ،سناتور توريسلي براي مكتوبنمودن اين
سه شرط و ابالغ آن به مجاهدين در 13ژانويه به كوبلر و باستين مينويسد:
«من اختيارات تهية پيشنويس يك ايميل احتمالي از جانب يونامي را كه روي
سربرگ شما نوشته و امضا شود ،گرفتم تا موضوعات اوليه قبل از انجام يك
مالقات بين دولت عراق و وكالي عراقي ساكنان اشرف ليبرتي ،مورد توجه واقع
شود…
ساكنان سريعًا به من تعهدات قبلي دولت عراق از جمله قول حفاظت از ساكنان
در سال 2009هنگامي كه نيروهاي آمريكايي از اشرف بيرون رفتند و همينطور
تعهد 3اكتبر 2012مبني بر ارائة كاميونها و ليفتراكهاي بيشتر را يادآوري
كردند .ما همه ضبطكردن اموال فردي و همينطور باالكشيدن شش ژنراتور در
آوريل 2012را بهياد داريم.
اما ما همه ميخواهيم در فراسو و بعد از تمامي اين نقضها و خطاها ،نگاه كنيم
ولي در عين حال ميبايد تجارب و درسها را به ياد داشته باشيم.
پيشنويس زير يك زمينه مناسب و با آرامش را براي آغاز مذاكرات فراهم ميكند.
اگرچه اين تعهدات مستقيمي را كه ساكنان مايلند از طرف دولت عراق دريافت
كنند ،فراهم نميكند ،اما اين يك منبع مستقيم نقلقولها را فراهم كرده و مبناي
رسمي بيشتري ،را ايجاد ميكند…».
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پيشنويس امضا نشده
 13ژانويه 2013

«با خوشوقتي به اطالع ميرسانم در مورد سه موضوعي كه در ايميل 7ژانويه2013
نوشته بوديد ،هر يك از اين مالحظات را با آقاي فالح فياض ،مشاور امنيت ملي در
ميان گذاشتم و اطمينانهاي شخص او را دريافت كردم .اين نامه با اطالع و رضايت
او از جانب عراق نوشته ميشود.
اوالً ـ دستورالعمل شوراي وزيران در مورد همكاري شهروندان عراقي با مجاهدين
خلق تأثيري بر حق مالكيت اين سازمان ندارد و شامل وكالي عراقي آنها در اين
شرايط نميشود زيرا دولت عراق پرداختن اين وكال به اين موضوع را خوشامد
ميگويد .خوشوقتم گزارش كنم كه وكالي شما تحت پيگرد قرار نخواهند گرفت
و امنيت آنها بهخطر نخواهد افتاد.
ثانيًا ـ دولت عراق بهرسميت ميشناسد كه وكال ساكنان را بهمنظور ارائه و دريافت
پيشنهادات براي فروش يا نقدينهكردن سرمايههايشان نمايندگي ميكنند.
هر يك از وكال بهطور مكتوب تأييد كرده است كه هيچگونه اختياري براي
متعهدكردن ساكنان بههرگونه راهحل يا پيشنهادي را ندارد .سناتور توريسلي و
استيون اشنيبام بهعنوان نمايندگان قانوني ساكنان ،بهطور انحصاري حق پذيرش
يا رد پيشنهادات يانگهداشتن يا اخراج وكال را در اختيار دارند .اختيارات نهايي
در دست نمايندگان ساكنان در پاريس است.
ثالثًا ـ مذاكرات بين نمايندگان قانوني و دولت عراق بدون هيچ پيششرطي
خواهد بود و شامل همة اموال شخصي ،اموال منقول و غيرمنقول و ساختمانها
ميشود .هيچ توافقي در هيچ موردي تا زماني كه استيون اشنيبام و سناتور
توريسلي بهطور مكتوب تأييد نكرده باشند ،قابل قبول يا استناد نيست».
اما كوبلر برخالف ايميلها و تلفنها و قولهاي مكتوب و شفاهي خود ،كه تصريح
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كرده بود ،فالح فياض با هر سه شرط ساكنان موافقت كرده ،هيچگاه پيشنويس
ارائهشده از جانب سناتور توريسلي را كه قرار بود بر روي سربرگ يونامي نوشته و
به تأييد دولت عراق هم برساند ،ارسال نكرد .به اين ترتيب ثابت شد كه سراپاي
حرفهاي شفاهي و نامههاي كوبلر به سناتور توريسلي فريبكاري و دروغ بوده است.
كوبلر پس از بازشدن مشتش ،متعاقبًا رگبار نامههاي تهديدآميز را خطاب به
خانم رجوي و نمايندة ساكنان از سر ميگيرد تا پيشاپيش هم نقض توافقات
چهارجانبه توسط دولت عراق را كتمان نمايد و هم تقصير حمالت بعدي را به
گردن مجاهدين بيندازد .اما آنها پس از حملة موشكي به ليبرتي در 21بهمن91
اعالم ميكنند خانم رجوي ديگر با كوبلر مالقات نخواهد كرد ،ديگر نمايندة
ساكنان به نامههاي او جواب نخواهد داد و مجاهدين او را بايكوت ميكنند.
يك روز قبل از حملة موشكي به ليبرتي ،ويليام بوردون وكيل و حقوقدان برجستة
فرانسوي ،نسبت به يك حملة وحشيانة ديگر كه كوبلر زمينهساز سياسي آن
است ،هشدار داده بود.
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هشدار ويليام بوردون وكيل ساكنان اشرف و ليبرتي
بهمارتين كوبلر
 8فوريه20( 2013بهمن)91

«سفير مارتين كوبلر
نمايندة ويژه دبيركل سازمان ملل در عراق
به من در مورد ايميل شما بهتاريخ  6فوريه  2013به آقاي محدثين ،كه همچنين
كپي آن براي سفارت آمريكا در بغداد و وزارت خارجة آمريكا ارسال شده بود،
اطالع داده شد.
بهعنوان وكيل ساكنان اشرف و ليبرتي ،من ميخواهم به نكات شما كه آنها را
گمراهكننده مييابم ،جواب بدهم.
براي اينكه ثبت شود ،من ميخواهم به شما يادآوري كنم كه بهعنوان باالترين
مقام يونامي ،شما مسئول حرفها و اعمال خود بهعنوان نمايندة ويژه دبيركل در
عراق هستيد.
اتهامات شما براي اينكه شكست يونامي در جابهجايي ساكنان اشرف را به گردن
خود ساكنان بيندازيد ،بسيار باعث تأسف هستند.
تا جايي كه به مسألة اموال برميگردد ،شما بهخوبي آگاه هستيد كه فراتر از نقش
صرفًا “تسهيلكننده” قدم گذاشتيد .شما درواقع موضعي جانبدارانه اتخاذ كرديد
كه براي يك افسر سازمان ملل غيرقابل قبول است .همانطور كه در نامههاي
قبلي ما گفته شد ،با امضاي يادداشت تفاهم ،شما بهروشني از موضع دولت عراق
در بيخانمانسازي اجباري افراد حفاظتشده تحت كنوانسيون 4ژنو ،حمايت
كردهايد .شما از پيشنهادات با هدف سلب حق مالكيت آنان بر اموالشان حين
اين جابهجايي به كمپ ليبرتي حمايت كرديد .حق آنان بر اموالشان تحت قوانين
مدني عراق تأييد شده است.
100ساكن بازمانده در كمپ اشرف تحت حفاظت سازمان ملل ميباشند.
متأسفانه ،موضع فريبكارانه شما و بيانية شما كه “دولت عراق ميخواهد كمپ
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اشرف را هرچه سريعتر بهطور كامل اشغال كند” بهعنوان توجيهي براي حملة
وحشيانة ديگري روي ساكنان اشرف تلقي شود .ما يادآور ميشويم كه دو حملة
نيروهاي عراقي به ساكنان اشرف 47كشته و بيش از هزار مجروح برجاي گذاشت.
شما در ايميل خود “سه نكتة مورد نگراني” را كه همگي آنها بر پايههاي دروغين
استوار هستند ،مطرح كردهايد.
در مورد كمك پزشكي :شما توصيه ميكنيد كه ساكنان در مورد “تسهيالت
پزشكي عراقي و خدماتي كه در كمپ تأمين ميشود” آگاه نيستند و نتيجه
ميگيريد كه آنها داوطلبانه انتخاب كردهاند كه از چنين خدماتي استفاده نكنند.
اين بهراحتي ميتواند روي محدوديتهاي عراقي در مورد كمك پزشكي به ساكنان
كه تاكنون به مرگ چندين تن انجاميده ،سرپوش بگذارد .اين تالشي قابل توجه
است براي مخدوشكردن واقعيتها و بهصورت غلطي آنها را نمايش ميدهد.
شكي وجود ندارد كه ساكنان بهخوبي در مورد تأسيسات پزشكي در كمپ ليبرتي
باخبر هستند .اين تأسيسات شامل تنها يك دكتر و فاقد هرگونه امكان مداوا
است.
اضافه بر آن ،آنچه فيالواقع باعث مرگ بعضي از ساكنان شده ،مانعتراشيها از
سوي مأمورين اطالعاتي عراقي است ،تأخير انتقال بيماران براي معاينه توسط
متخصص ،جلوگيري از بستريشدن بيماران در بيمارستان و بيعملي كامل يونامي
بهرغم اينكه فورًا در هر مورد مطلع شده بود .اظهارات شما نهتنها فريبكارانه
هستند ،بلكه بسيار نزديك به اين است كه تالشي باشد براي گمراهكردن جامعة
بينالمللي در مورد تأمين كمكهاي پزشكي در كمپ.
در مورد ترددات در كمپ :شما مدعي هستيد كه گاه ميشنويد “ترددات در
بخشهاي مختلف ،در همان بخشها محدود ميشوند” .شما منابع خود را عنوان
نميكنيد و بهوضوح صحت اين اطالعات را چك نكردهايد .شما فقط در اين نكته
درست ميگوييد كه اين يك عدم درك صحيح است .ادعاي شما حتي بيشتر
تعجبآور است چرا كه در چندين ده مورد ،بهطور خصوصي يا علني ،ساكنان
تقاضا كردهاند كه آزادي تردد به خارج از كمپ داشته باشند ،ولي با حمايت شما،
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دولت عراق آنها را از اين آزادي محروم ساخته است .در هر صورت ،معني ندارد
كه آنها ترددشان را در داخل كمپ محدود كنند .چنين عدم تطابقي بايد الاقل
شما را وادار ميكرد كه منابع اطالعات خود را چك كنيد.
اكنون ،الزم به يادآوري است كه “گروه كار سازمان ملل” در مورد بازداشت
اجباري در دو مورد كمپ ليبرتي را يك بازداشتگاه خوانده است.
در مورد پيشنهادات “بازاسكان” :شما مدعي هستيد كه به شما اطالع داده شده
است كه “تاكنون 22تن از ساكنان پيشنهادات بازاسكان را رد كردهاند” .شما
ميدانيد كه 7نفر در خارج از عراق بازاسكان شدهاند .ساكنان همكاري ماكزيمم
در اين رابطه انجام دادهاند و نمايندگانشان در اروپا همه كاري كه امكان داشته
براي تسريع بازاسكان انجام دادهاند .اين تأسفآور است كه ساكنان را بهخاطر
شكست بازاسكان كه قبل از انتقال به كمپ ليبرتي به آنها قول داده شده بود
مورد سرزنش قرار داد.
با توجه به عواقب جدي عملكرد شما در مورد سالمت و امنيت ساكنان ،من از
شما ميخواهم نكاتي را كه در ايميلتان نوشته بوديد ،مورد بازبيني قرار دهيد و
يك موضع درست و بيطرفانه در مورد اين وضعيت اتخاذ كنيد.
من همچنين به شما اطالع ميدهم كه كپي اين نامه براي مقامات اياالت متحده
در سفارت آمريكا در بغداد ،به وزارت خارجة آمريكا و به كميسر عالي پناهندگان
سازمان ملل ارسال شده است.

444

مضمون جنگ اموال در اشرف

445

فصل 14

گزارش مستند حمله به اشرف

پس از سفر آخوند مصلحي وزير اطالعات رژيم
و پاسدار سليماني سركردة نيروي تروريستي قدس به عراق
كوبلر تهديدهاي خود را از سر ميگيرد
و پيشاپيش مسئوليت كشتار در اشرف را متوجه خانم رجوي ميكند
نامة كوبلر در  27آوريل  7( 2013ارديبهشت )92

«در 7ارديبهشت ،كوبلر در يك نامة بهغايت مشكوك و آكنده از بهانهگيري و
دروغهاي متعدد عليه ساكنان ليبرتي و اشرف ،كه كپي آن براي بسياري ديگر در
كشورهاي جهان ،بهويژه آلمان ارسال شده بود ،خطاب به خانم رجوي و نمايندة
ساكنان نوشت:
“در رابطه با جابهجايي افراد باقيمانده از ساكنان در كمپ اشرف ،رئيس كميتة
اشرف به من اطالع داد كه زمان دارد بهپايان ميرسد و انتظار ميرود دستور
تخليه از جانب دادگاه بهزودي صادر شود .دولت عراق از ما خواست كه به اطالع
شما برسانيم كه آنها انتظار دارند شما بالدرنگ به كمپ ليبرتي جابهجا شويد.
ما به دولت گفتيم كه ما قويًا مخالف هرگونه اقدام خشونتبار هستيم و آن را
محكوم خواهيم كرد…
ما نقشي در هرگونه اقدام كه از جانب دولت عراق صورت بگيرد ،نخواهيم داشت.
همانطور كه بارها به شما اطالع داده شده است ،ما فقط اين پيامها را منتقل
ميكنيم ،ما بههيچوجه خودمان را در اقدامات احتمالي توسط دولت عراق سهيم
نميكنيم.
ما از اواسط نوامبر 2012طي ايميلها و نامههاي متعدد و شخصًا از شما خواستهايم
اجازه دهيد اسامي سه وكيل شما را به دولت بدهيم كه جلو حكم دادگاه به اين
ترتيب گرفته شود .شما از دادن اين اختيار به ما سر باز زديد .ما پا را نيز فراتر
گذاشتيم و در ژانويه امسال از سناتور توريسلي ميزباني كرديم .مسئوليت اكنون
بهعهدة شماست”».
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يادآوري ميكنيم كه پس از حملة موشكي به ليبرتي مجاهدين و مقاومت ايران،
نامه ها و لجنپراكنيهاي روزانه كوبلر را بيپاسخ ميگذاشتند و هرگاه الزم ميشد ،به
صدور اطالعيهيي علني يا ارسال نامه براي طرفهاي ذيربط بينالمللي اكتفا ميكردند.

افشاي تهديدها و كالهبرداري كوبلر در موضوع اموال مجاهدين
نامة نمايندة قانوني ساكنان اشرف به سناتور توريسلي

كوبلر آشكارا تهديد ميكند كه عراق حمله خواهد كرد اما مسئوليت
برعهده ماست! بهنظر ميرسد عالوه بر مسائل سياسي يك كالهبرداري
كالن هم در مسألة اموال در كار است واال نياز به اينهمه فريبكاري و
همنوايي با دولت عراق نبود
 28آوريل  8( 2013ارديبهشت )92
«سناتور توريسلي عزيز
من نامة روز گذشته كوبلر را براي شما ارسال ميكنم و بهطور مشخص توجه شما
را به بند ششم اين نامه جلب ميكنم .اين بخشي از طرح مصلحي ،وزير اطالعات
ماليان و قاسم سليماني ،فرمانده نيروي تروريستي قدس است كه هدف آن استفاده
از وضعيت داخلي عراق ،براي راهانداختن يك كشتار ديگر در اشرف و تصرف اموال
آنهاست.
از اينرو از شما بهعنوان نمايندة قانوني ساكنان اشرف و ليبرتي ميخواهم اين
وضعيت حساس و خطرناك را با مقامات ذيربط در وزارت خارجه در ميان بگذاريد تا
به اطالع وزير خارجه هم برسد…
نامة كوبلر نگراني عميق ما را برميانگيزد .او با ارسال اين نامه ،راه را براي حملة
وحشيانة نيروهاي عراقي به اشرف هموار ميكند و در عين حال مينويسد ،مسئوليت
برعهدة شماست.كوبلر در عين حال از خودش كام ً
ال سلب مسئوليت ميكند .اين
نامه ،چراغ سبز به دولت عراق براي يك كشتار ديگر است.
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او در اين نامه مينويسد“ :دولت عراق از ما خواست به اطالعتان برسانيم كه آنها انتظار
دارند شما بالدرنگ به كمپ ليبرتي جابهجا شويد”.
كوبلر آشكارا تهديد ميكند كه عراق حمله خواهد كرد… و بهنظر ميرسد عالوه بر
مسائل سياسي يك كالهبرداري كالن هم در مسألة اموال ساكنان اشرف نيز در كار
است واال نياز به اينهمه فريبكاري و همنوايي با دولت عراق در كار نبود.
اينبار بهنظر ميرسد دولت عراق قصد دارد كشتار و سرقت را تحت نام حكم دادگاه
انجام دهد .اگر به نامة كوبلر دقت كنيد بهنظر ميرسد كه او پيشاپيش ،از بهاصطالح
حكم اين دادگاه موهوم و اقدام احتمالي “غيرداوطلبانة عراق” مطلع است .اين امر
بسيار نگرانكننده است .بهخصوص كه ميزان اعمال نفوذ و سوءاستفادة رژيم ايران و
دولت عراق از قضائية عراق بر شما پوشيده نيست.
اين تهديدها در حاليست كه دولت عراق هم اكنون محل فاب گريزلي در داخل
اشرف را كه از زمان نيروهاي آمريكايي بهجاي مانده است ،به مركز نيروهاي سركوبگر
موسوم به سوات و گردانهاي نظامي و دستههاي هليكوپتر تبديل كرده است كه دائمًا
بر فراز اشرف و 100نفر باقيمانده در آن ،پرواز ميكنند…
من در اينجا كاري به مواد اول نامة كوبلر كه مملو از دروغ است ندارم .او ميخواهد
وانمود كند كه به فكر امنيت ليبرتي است .كوبلر با نوشتن اينكه 602تيوال كوچك
وارد ليبرتي شده مغلطه ميكند كه گويا بخشي از خواستهاي حفاظتي ساكنان پاسخ
داده شده است ،درحاليكه 3ماه بعد از موشكباران ليبرتي ،هيچ اقدام مؤثري براي
امنيت آن انجام نشده و حتي يك تيوال كه سپر حفاظتي بنگالهاست و در زمان
آمريكاييها 17500عدد از آنها در ليبرتي بود ،به ليبرتي بازنگشته است.
او در نامهاش با دخالت مغرضانه و بيجا در رابطه بين ساكنان و كميساريا نيز ،تالش
ميكند با دروغپردازي ،در اينجا هم ساكنان و خانم رجوي را مقصر وضعيت معرفي
كند.
نامة كوبلر سطح جديدي از همدستي با قاتالن ساكنان اشرف است .اقدام دولت
آمريكا (براساس مسئوليتها و موافقتنامههاي پيشين) براي جلوگيري از يك فاجعة
انساني ضرورت مبرم دارد».
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سفير مارک گينزبرگ ـ كنفرانس هوستون
«بهعنوان يک ديپلومات سابق ،من از سابقهيي که او (كوبلر) تابهحال براي تأمين
حفاظت و امنيت تحت پرچم سازمان ملل براي اين افراد نشان داده ،شرمنده
خواهم بود».
پاتريک کندي ـ تظاهرات نيويورك
«سازمان ملل قرار است جايي باشد که در آن از حقوقبشر حفاظت شود ،جايي
که از پناهندگان سياسي دفاع شود ،جايي که براي آرمان مردم آسيبپذير،
مبارزه شود ،امروز نهتنها آسمان شهر ما ابري است بلكه بر فراز سازمان ملل هم
ابري است كه روي اعتبار سازمان ملل قرار گرفته است».
آلخو ويدال كوادراس ـ كنفرانس در پارلمان اروپا ،بروكسل
«مارتين كوبلر ماية شرمساري براي ملل متحد ،ماية شرمساري براي آلمان و ماية
شرمساري براي اروپاست .من اميدوارم كلماتم بهزودي بهگوش او برسد؛ چون من
در مورد اظهاراتم كام ً
ال احساس مسئوليت ميكنم .اميدوارم وي روزي بابت رفتار
كينهتوزانة خود و جانهاي ازدسترفتة قربانيان رژيم ايران و مزدوران اين رژيم در
حكومت عراق ،حساب پس دهد».
كاترين گوناردوتير ـ پارلمان اروپا ـ بروكسل
«در ايسلند ،ما از راه دور موضوعات مربوط به ايران را دنبال ميكنيم .خصوصًا
وضعيت ساكنان اشرف را كه بهاجبار به كمپ ليبرتي جابهجا شدند .اين جابهجايي
اكنون به يك استراتژي شرمآور تبديل شده و در آن سازمان ملل و نمايندگانش
مانند مارتين كوبلر بهتعهدات خود اص ً
ال پايبند نبودهاند».
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نيروي قدس مأموران خود در ديالي را
موظف به ارائة شكايتهاي ساختگي عليه اشرف ميكند
16ارديبهشت6( 92مه)2013

اطالعيه شوراي ملي مقاومت

براساس گزارشهاي رسيده از درون سپاه پاسداران ،نيروي تروريستي قدس
مأمورانش در استان ديالي و شهر خالص را موظف كرده است تا با تهديد و
تطميع اهالي ،شكايتهاي مجعول عليه مجاهدين و ساكنان اشرف ارائه كنند.
نيروي قدس همچنين از نخستوزيري عراق خواسته است تا پليس و مقامهاي
محلي در ديالي را براي فعالكردن اين گونه شكايتها توجيه كنند.
اين همان طرحي است كه مارتين كوبلر از چند ماه پيش براي آن زمينهسازي
ميكرد تا تحت پوشش احكام قضائية عراق ،از ساكنان اشرف سلب مالكيت شود
و يك حمام خون ديگر در اشرف راهاندازي شود .با شكست عوامل رژيم ايران در
انتخابات محلي در استان ديالي ،نيروي قدس اجراي آن را تسريع كرده است».
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توطئة حكومت عراق با همدستي كوبلر به خواست رژيم ايران
25ارديبهشت15( 1392مه)2013
اطالعيه دبيرخانة شوراي ملي مقاومت

«مقاومت ايران به اسنادي از داخل رژيم ماليان دست يافته است كه برطبق
آنها فالح فياض ،مشاور امنيتي حكومت عراق ،براي راضيكردن وزير اطالعات
آخوندها ،با توافق مارتين كوبلر به يك قاضي در شهر خالص دستور داده است
بدون هيچگونه پروسة قضايي و حتي استماع پناهجويان مقيم اشرف ،حكم تخلية
اشرف و دستگيري 82نفر را بهجرم اقامت غيرقانوني در عراق صادر كند .قاضي
مزبور در روز 16ارديبهشت (6مه) حكم “انتقال ساكنان اشرف به ليبرتي در
سريعترين زمان ممكن” را صادر كرد.
در اين حكم غيرقانوني كه در تعارض آشكار با قوانين بينالمللي و حقوق
شناختهشدة پناهجويان و افراد مورد نگراني است ،تأكيد شده است “ساكنان
اشرف مجالي براي قبول يا مخالفت ندارند”.
مقاومت ايران در روز 8مه ،سفر قريبالوقوع ابوالفضل زهرهوند ،مشاور دبير
شوراي امنيت ماليان ،به عراق را ،براي ضربهزدن به مجاهدين خلق در آستانة
انتخابات رياستجمهوري رژيم اعالم و آن را به اطالع مقامات آمريكايي و ملل
متحد رساند.
زهرهوند ،سفير سابق ماليان در ايتاليا و سفير فعلي رژيم در افغانستان ،يك
كارشناس و طراح تروريسم اين رژيم است كه در آوريل گذشته آخوند حيدر
مصلحي ،وزير اطالعات ماليان را در سفر به عراق همراهي ميكرد .مصلحي در
همين سفر اعالم كرد “پيگيري جدي اخراج مجاهدين از عراق از موضوعات ويژة
سفر به عراق است… و درواقع بايد تكليفشون هرچه سريعتر روشن بشه” همة
شواهد و مدارك حاكي از آن است كه اين سناريوي خونين قضايي از قبل با
مارتين كوبلر هماهنگ شده است .كوبلر در سريال نامههاي خود ،بارها ساكنان
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اشرف و ليبرتي را به يك حكم قضايي تهديد كرده بود كه در اطالعيههاي
مقاومت ايران بهطور مستمر افشا شده است.
كوبلر در نامة 27آوريل نوشت“ :زمان دارد بهپايان ميرسد و انتظار ميرود كه
دستور تخليه از جانب دادگاه بهزودي صادر شود .دولت عراق از ما خواست به
اطالع شما برسانيم كه آنها انتظار دارند شما بالدرنگ به كمپ ليبرتي جابه جا
شويد”.
كوبلر همچنين در 11مي نوشت“ :دولت هم اكنون يك حكم دادگاه براي تخليه
در دست دارد .كميتة اشرف روز يكشنبه 12مه نشست خواهد گذاشت تا اقدامهاي
بعدي را مورد بحث قرار دهد”.
او در اين نامه با زير پا گذاشتن حقوق پناهجويان و افراد مورد نگراني در اشرف،
طبق بيانيههاي متعدد كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد ،با فراموشكردن
عمدي توافقات قبلي با وزارت خارجة آمريكا در مورد باقيماندن 100تن از
ساكنان براي حفاظت اموال ساكنان در اشرف ،تا زمان فروش داراييهاي آنان
و حتي با فراموشكردن يادداشت تفاهمي كه بدون اطالع ساكنان و وكال و
نمايندگان قانوني آنها با مشاور امنيتي دولت عراق ،در 25دسامبر 2011دربارة
جابهجايي داوطلبانه امضا كرده بود ،پيشاپيش مسئوليت حمام خون را هم
برعهدة قرباني گذاشت و در نامة 11مه 2013خود وقيحانه افزود:
“ما مرتبًا به شما اطالع داديم كه دولت ميخواهد حكم اخراج از دادگاه بگيرد…
مسئوليت اين با خود شماست”.
اين چيزي جز يك اقدام مجرمانة مشترك و فروختن عامدانة جانهاي پناهندگان
و اعضاي اپوزيسيون ايران به رژيم ماليان در تنگناي انتخابات رياستجمهوريش
نيست».
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به مجاهدين حافظ اموال در اشرف
نامة سناتور توريسلي 
 18مه  28( 2013ارديبهشت )92
سناتور توريسلي پس از اطالع از توطئهيي كه حكومت عراق و رژيم ايران با همدستي
كوبلر درصدد اجراي آن عليه مجاهدان اشرف بودند ،خطاب به  101نفر مجاهدان
ساكن اشرف نامهيي نوشت تا هر كدام از آنها نسخهيي از اين نامه را با خود داشته
باشند و در صورت هرگونه مراجعهيي از جانب مأموران عراقي ،اين نامه را به آنها
ارائه دهند .در همان ايام قرار بود سرلشكر جميل شمري براي ابالغ حكم حكومتي
به اشرف بيايد .متن نامة سناتور توريسلي به مجاهدان اشرف بهشرح زير است:
«آقا…
خانم…
من روز 11مه از طريق سفير كوبلر مطلع شدم كه «دولت عراق يك دستور تخليه
كه توسط دادگاه صادر شده را در اختيار دارد» .به اين وسيله به شما توصيه ميشود
هرگاه اگر در هر زماني در معرض آن قرار گرفتيد كه بخواهند چنين چيزي را به
شما ابالغ كنند ،آن را به من بهعنوان وكيل حقوقي داراييهاي اشرف ارجاع بدهيد.
دولت عراق و يونامي در ماه ژانويه 2013مطلع شدند كه استيون اشنيبام و من
بهمنظور نمايندگي قانوني ساكنان اشرف و ليبرتي مشغول بهكار شدهايم .آنها
همچنين مطلع شدهاند كه وكالي محلي براي كمك به ما بهكار گرفته شدهاند و
من منتظر تأييدية مكتوب دولت عراق در مورد شرايط مذاكره هستم.
بهعنوان حافظان اموال ،شما مجاز نيستيد ابالغيهيي را قبول كنيد يا از جانب
صاحبان اصلي اموال كمپ اشرف مذاكره كنيد .پروفسور اشنيبام و من بهعنوان
وكيل ،پيشنهاد مالقات و صحبت با دولت عراق براي حلوفصل مسألة همة اموال
منقول و غيرمنقول را دادهايم .ولي پيشنهاد ما كماكان بيجواب مانده است.
داراييها در يد اختيار وكالست.
با تشكر فراوان
رابرت توريسلي
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رونوشت:
معاون دبيركل ملل متحد جفري فلتمن
سفير رابرت بيكرافت
سفير برت مكگرك
آقاي والكر تورك ،كميسارياي عالي پناهندگان
آقاي جورجي باكوس
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نامة كوبلر با حداقل 20دروغ بزرگ
در آخرين روزهايش در عراق براي فرار از پيگرد قضايي
و زمينهسازي براي كشتارهاي بعدي در ليبرتي
 7تير  28( 1392ژوئن)2013
«در روز  25خرداد ،ساعتهايي قبل از اعالم نتايج نمايش انتخابات رياست
جمهوري رژيم ،ليبرتي بار ديگر هدف يك حملة موشكي قرار گرفت كه  2شهيد
و 70مجروح و مصدوم برجاي گذاشت.
در روز اول تير ،گردهمايي بزرگ ايرانيان در پاريس با حضور  600پارلمانتر و
شخصيت برجستة بينالمللي از  47كشور جهان برگزار شد كه بهصورت يكپارچه
همة آنها يكصدا خواستار پيگرد قضايي مارتين كوبلر بهخاطر همدستي در جنايت
عليه بشريت در اشرف و ليبرتي شدند.
هفته بعد كوبلر در آخرين روزهاي مأموريتش در عراق ،در يك نامة مفتضح با
سرهمبنديكردن 20دروغ كه در اطالعية 10تير دبيرخانة شوراي ملي مقاومت
افشا شده ،تالش كرد با محكومكردن حملة موشكي 25خرداد به ليبرتي به
سفيدسازي و توجيه كاركردهاي مجرمانه خود در طول 20ماه گذشته بپردازد
و از پيگرد قضايي فرار كند .اما در عين حال با سرهمبندي 20دروغ ،كشتارهاي
بعدي را زمينهسازي ميكرد.
همزمان كوبلر در مصاحبهيي كه از سوي رسانههاي رژيم آخوندي ،از جمله
تهرانتايمز 8تير (29ژوئن) ،با استقبال گسترده مواجه شد به تكرار همان
دعاوي پرداخت .در همين روزنامه مزدوري بهنام موسوي سخنگوي دولت مالكي
طابقالنعل بالنعل اراجيف كوبلر را تكرار كرد و گفت:
“بغداد همچنين نگرانيهايي دارد که رهبران سازمان مجاهدين خلق مانع ترک
ساکنان ميشوند .ارعاب توسط برخي رهبران سازمان مجاهدين خلق عليه ساير
نفرات خودشان وجود دارد”.
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موسوي گفت“ :برخي اعضاي سازمان مجاهدين خلق مايل به ترك کشور هستند،
اما آنها توسط يک اقليت که مانع آنها ميشوند ،مورد تهديد هستند”.
مقاومت ايران در اطالعية 10تير ،در اينباره تصريح كرد :اين اشك تمساح
حكومتي است كه تاكنون 60تن از ساكنان را در 4قتلعام بهشهادت رسانده،
بيش از 1300تن را مجروح كرده و 14تن را بر اثر محاصره پزشكي زجركش
كرده است…
شهردار رودي جولياني
گردهمايي بزرگ مقاومت ايران پاريس ويلپنت

اول تير 22( 92ژوئن)
«شرم بر سازمان ملل! شرم بر مارتين كوبلر! و شرم بر تمامي كسانيكه قول
حفاظت دادند و حاال اين حفاظت را دريغ ميكنند .شرم بر تمامي شما!
كجاست آن رهبري كه به آخوندها بگويد؛ كجاست آن رهبري كه به مالكي
بگويد؛ كجاست آن رهبري كه به روحاني بگويد :ديگر كشتار نباشد! ديگر كشتار
نباشد!
به نام شرافت ،ساكنان ليبرتي و اشرف را آزاد كنيد! همين حاال آنها را آزاد كنيد!
حرف ديگر بس است! ديپلوماسي بس است! دروغ بس است! آنها را همچنانكه
قول داده بوديد ،آزاد كنيد!
من فكر ميكنم كه شرافتمندانهترين كار اين است كه تمامي اين افراد را در
ليبرتي و اشرف ،بهخاطر تمامي قولهاي دادهشده توسط آمريكا ،يعني كشور من،
بهنظر من اين وظيفة ماست ،كه تمامي آنها را فورًا به آمريكا بياوريم .اين كار
درستي است كه بايد انجام شود .اين كار شرافتمندانهيي است كه بايد صورت
گيرد .اين كار شايستهيي است كه بايد انجام شود.
اما از آنجا كه ما شرافت و صداقت را كنار گذاشتهايم ،پس تنها كار پراتيك اين
است كه آنها را به كمپ اشرف برگردانيم؛ جايي كه آنها ميتوانند از خودشان
حفاظت كنند چرا كه بهنظر ميرسد ما نميتوانيم از آنها حفاظت كنيم .پس
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الاقل بگذاريد آنها به كمپ اشرف بروند تا بتوانند خودشان را در مقابل موشكها و
كشتاري كه در عراق در جريان است حفاظت كنند».
واقعيت اين است كه بازگشت كلية ساكنان به اشرف ،نهفقط حفاظت آنها را
در برابر حمالت موشكي تأمين ميكرد ،بلكه زمينة هرگونه شبيخون از قبيل
شبيخون و كشتار 10شهريور را امكانناپذير ميكرد.

مأموران نخستوزيري عراق
در نقض آشكار توافقات با ملل متحد و آمريكا
 62تاجر عراقي خريدار اموال ساكنان در اشرف را
از ورودي ليبرتي بازگرداندند
اطالعية دبيرخانة شوراي ملي مقاومت ـ  28آذر1392

«از روز 12مهرماه 92تا 28آذر (طي دو ماه و نيم) 62تاجر كه براي گفتگو
پيرامون خريد اموال اشرف رفته بودند ،با اذيت و آزار و گرفتن تلفنهاي همراه
توسط مأموران نخستوزيري ،مواجه شده و از ورودي ليبرتي بازگردانده شدند.
در همة موارد نمايندگان ساكنان ،رفتن تاجران را از روزهاي قبل به اطالع يونامي
و نيروهاي عراقي در ليبرتي رسانده بودند.
اين در حاليست كه در طرح مشترك يونامي و سفارت آمريكا در عراق بهتاريخ
5سپتامبر 2013كه مورد توافق دولت عراق نيز قرار گرفت ،تصريح شده است
«دولت عراق به ساكنان اجازة فروش اموالشان در هر زمان را خواهد داد» و
«حفاظت از كلية داراييها و اموال ساكنان اشرف را تضمين و تعهد ميكند».
سپردن موضوع فروش اموال و داراييهاي مجاهدين به حكومت عراق ،همچنانكه
در ابتداي اين قسمت خاطرنشان شد چيزي جز نشاندن دزد بهجاي نگهبان و جز
يك بازي پوچ بين طرفهاي مختلف نيست .اصل موضوع ،سرپا نگهداشتن حكومت
آخوندي و مصونداشتن آن در برابر مردم و مقاومت ايران و ارتش آزاديبخش ملي
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است .هدف از اين بازي زير سؤالبردن استقالل سياسي و مالي مقاومت و تخطئه و
تضعيف جايگزين دموكراتيك بهسود استبداد ديني است .اما مجاهدين در برابر اين
بازي كثيف تا بهآخر در اشرف ايستادند».
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اندرو كارد ،رئيس دفتر رئيسجمهور آمريكا
واشينگتن  9فوريه21( 2013بهمن)91
«اين يک وعده دروغين بود .بهوعده ها عمل نشد و تعهدها زيرپا گذاشته شدند.
دولت عراق بايد خجالت بکشد و دولت اياالت متحده بايد شرم کند».
اينگريد بتانكور ـ كنفرانس بينالمللي در ژنو
9اسفند27( 91فوريه)2013
«شرم بر تمام كساني كه خودشان را پشت ميزهايشان پنهان كردهاند! تمام
كساني كه همدست كوبلر بودهاند ،زيرا او تنها نيست ،افرادي پشت او را دارند .ما
خواهان بركناري او هستيم .ما خواهان بازگشايي يك تحقيق هستيم».
سفير مارك گينزبرگ حملة موشكي به ليبرتي
«شما بيانات بسيار مهمي از اين آمريکاييهاي بسيار برجسته شنيديد .همانطور
که وزير موکيزي ،شهردار جولياني و وسلي مارتين گفتند ،اياالت متحده فقط به
کار اخالقي بسنده نكند ،بلکه پاسخ تعهدآور براي حفاظت اين افراد بدهد .اينكه
گفته شود آنها فقط 3100تن هستند و مهم نيستند ،شرم بر هر کسي که اين
حرف را بزند!
براي هر کسي که در آن کمپ است ،صدهاهزار نفر يا يکميليون نفر در ايران
هستند که همان اميدها را دارند :آزادي و کرامت.
اين افراد در اين کمپ ،پيشتازان و نمايندگان آزادي هستند که ما بايد به آنها
احترام بگذاريم .مجاهدين فقط يک حرف ،كلمه نيست که بگوييم مجاهدين،
افراد آن کمپ براي آزادي ،براي حاکميت قانون انگيزاننده هستند و متحد ما
هستند .آنها نمايندة اکثريت ايرانيان در داخل و خارج ايران هستند و خواستار
احياي آزادي و دموکراسي در کشورشان هستند.
يک آلترناتيو براي جنگ وجود دارد و آن قدرت دادن به نيروهاي دموکراسي در
ايران و خارج ايران است تا اين رژيم را عوض کنند».
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گزارش ارتش آزاديبخش ملي در 14قسمت ،دربارة بخش پاياني اسطورة اشرف ،به
اطالع هموطنانمان رسيد؛ اما «حكايت همچنان باقيست».
كارزار اشرف در ليبرتي و سراسر جهان و در داخل ميهن اشغالشده كماكان ادامه دارد
و اين نبرديست تا پيروزي ،به هر قيمت و با هر شدت...
سؤال پايهيي و بنيادين يكي بيش نيست :نبرد يا تسليم؟
آيا بايد در برابر فاشيسم ديني و عوامل و عساكر آن ،در هر رنگ و لباسي و تحت هر
عنواني سر فرود آورد يا بايد ايستادگي پيشه كرد؟
هر كس كه ذرهيي شرافت و انصاف و آگاهي داشته باشد ،بهروشني ميداند كه در
پهنههاي حقوقي و عرصههاي سياسي ،مجاهدين در يك دهة گذشته ،از هيچ چيز
براي دستيافتن به يك راهحل مسالمتآميز با نيروي اشغالگر عراق ،با سازمان ملل
و حتي با حكومت دستنشاندة مالكي كوتاهي نكردند؛ اما در طرف مقابل ،جز غدر و
خيانت چيزي نديدند.
بيش از 50نظريه و گزارش مستند حقوقي ،ارائة 14طرح انتقال و جابهجايي و خروج از
عراق به طرف آمريكايي و سازمان ملل ،فقط در سال ،90حمايت نزديك به 10ميليون
مردم 18سال به باالي عراق اعم از شيعه و سني ،حمايت نمايندگان منتخب بيش از
يك ميليارد نفر از مردم جهان و حمايت 15هزار شهردار در كشورهاي مختلف اروپايي؛
اينها همه بهروشني نشان ميدهد كه آنچه طي يكدهه مجاهدان اشرفي گفته و
ميگويند تا كجا برحق و عادالنه است.
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ارائة 14طرح انتقال و جابهجايي و خروج از عراق
به طرف آمريكايي و سازمان ملل فقط در سال1390
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حمايت نزديك به 10ميليون
مردم  18سال به باالي عراق اعم از شيعه و سني
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حمايت نمايندگان منتخب بيش از يك ميليارد نفر از مردم جهان
و حمايت 15هزار شهردار در كشورهاي مختلف اروپايي
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فرانسوا لوگاره :بفرماييد خانم رئيس جمهور اين بيانيه 5000شهردار فرانسه است
سناتور ديرك كالس ،شهردار شهر روتسال و رهبر فراكسيون دموكرات
مسيحي در سنا :و ما اينجا 260امضا داريم از شهرداران مناطق فالندرن؛
والوني؛ بروكسل؛ شرق كشور و جاهاي ديگر.
يكي از شهرداران :خانم رئيسجمهور از طرف كميته ،امضا و حمايت
5500شهردار فرانسه درحمايت از ساكنان اشرف را به شما تقديم ميكنم.
دومينيك كورته ،شهردار كورنو اسونيو در ايتاليا :اكنون من كتاب اين اسناد
را تقديم ميكنم كه شامل امضاهاي بيش از 1500تن از شهرداران ايتاليايي در
حمايت از شهر اشرف است
فرانسوا لوگاره ،شهردار منطقة اول پاريس
7دسامبر16( 2013آذر)1392
«همزمان با بيانية اعضاي پارلمان و روشنفكران فرانسوي،كميتة شهرداران فرانسه
كه از حمايت 13هزار شهردار فرانسوي و منتخبين فرانسه برخوردار است ،پيامي
به دولت فرانسه و از اين طريق به اتحادية اروپا و سازمان ملل فرستاد كه به فوريت
اقدام كنند تا از اعدامهاي جمعي و خودسرانه در ايران جلوگيري شود و 7گروگان
ايراني كه بهوسيلة نيروهاي عراقي دستگير شدهاند ،آزاد شوند .همچنين يك تحقيق
مستقل و فوري توسط سازمان ملل گشوده شود تا مسئولين جنايت را به دست
عدالت بسپارد3000 .عضو اپوزيسيون ايراني پناهنده در كمپ ليبرتي در عراق
مورد حفاظت قرار بگيرند و آنان را از حداقل موازين امنيتي مطمئن سازند .سكو
ت و بيعملي ،زمينه را براي جنايت ديگر آماده ميكند .اين بيانيه به وسيلة كميتة
شهرداران فرانسوي در حمايت از كمپ ليبرتي امضا شده است».
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مريم رجوي ،رئيسجمهور برگزيدة مقاومت ايران
20سپتامبر29( 2013شهريور)92

«از فرداي حملة آمريكا به عراق و اشغال اين كشور ،موضع رسمي اشرفيها و
مقاومت ايران كه بارها به مقامها و فرماندهان ارتش آمريكا گفته شد ،اين بود كه
اگر حاكمان عراق با ادامة حضور مجاهدين مخالفند ،ما پيوسته آمادهايم كه اين
كشور را ترك كنيم .گفتند كه حاضريم همين امروز همگي با هواپيما به آمريكا
يا اروپا منتقل شويم.
بعد از آنهم در خالل سال ،2011اشرفيها 14طرح براي انتقال از اشرف
ارائه كردند :از پذيرش طرح پارلمان اروپا تا رفتن به قطعه زميني در اردن يا
ساير كشورهاي همسايه تا انواع گزينههاي ديگر؛ اما همة اين طرحها بر اثر
كارشكنيهاي رژيم آخوندها و دولت وابستهاش در عراق و تسليمشدن آمريكا در
مقابل شانتاژهاي رژيم مسكوت ماند .در قدم بعدي ،اشرفيها از حقوق قانوني خود
براي انجام مصاحبههاي پناهندگي در اشرف ،صرفنظر كردند .سپس پذيرفتند
كه خانة 26سالة خود را در اشرف ترك كنند.
اما صورت مسأله اين نيست .من بارها گفتهام و باز هم اينجا تكرار ميكنم كه:
“خواست واقعي رژيم آخوندي اين نيست كه مجاهدين ،اشرف يا عراق را ترك
كنند .هدف رژيم ،نابودي فيزيكي مجاهدين يا تسليم آنهاست .گزينة سومي در
كار نيست”».
پس ،مسألة اساسي ،هيچ چيز جز نبرد يا تسليم در برابر فاشيسم ديني و مهرهها
و سرانگشتان و امدادرسانان آن نبوده و نيست .اين همان صورت مسألة ايران،
همان حكايت باقي و همين خون جاري دوران در اشرف و ليبرتي و جايجاي
ايرانزمين است.
اينجاست كه دو جبهة سراپا متعارض ،رودررو و چنگ در چنگ برجسته و بارز
ميشود.
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در قسمت دهم اين گزارش ديديم كه سخنگوي وليفقيه ارتجاع ،بار ديگر تكرار
كرد كه مجاهدين خط قرمز نظام و يكي از سنگمحكهاي اساسي براي ارزيابي

ميزان صداقت اروپا و آمريكا در رابطه با رژيم هستند.

كيهان وليفقيه ارتجاع :مجاهدين خط قرمز نظام
و يكي از سنگمحكهاي اساسي
براي ارزيابي ميزان صداقت اروپا و آمريكا
30شهريور 92

اين خط قرمز تنها از آن باند غالب ارتجاع حاكم بر ايران نبوده و نيست.
آخوند خاتمي در ارديبهشت  1382پس از خاتمة جنگ در عراق و بمبارانهاي
متمركز همة قرارگاههاي ارتش آزاديبخش هنوز از آمريكاييها «هل من مزيد»
ميطلبيد و ميگفت:
«ما انتظار داشتيم كه از سوي آمريكا حملهيي عليه اين گروه كه مخوفترين و
بدترين تروريسم را مرتكب شده است ،صورت گيرد .طوري كه صداقت آمريكا را
در ادعايش نشان دهد».
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در سال 1377نيز ،خرازي وزير خارجة رژيم در نخستين سفر آخوند خاتمي به
ايتاليا بهصراحت خواهان خاتمهدادن به فعاليت مجاهدين در كشورهاي اروپايي
شد و آن را يك معيار جدي و تعيينكننده از ميزان صداقت كشورهاي اروپايي
در مناسبات آتي رژيم با آنها اعالم كرد.
خاتمي در سال 77و هم در  78در مورد مجاهدين از «بزرگترين موج تروريسم
تاريخ» و «سهمناكترين توفان تروريسم» نزد خارجيان شكايت ميكرد.
قبل از او هم رفسنجاني ،در نامة 7صفحهيي اسفند 71به رؤساي دولتهاي اروپايي،
از مجاهدين و مقاومت ايران شكايت كرد و نوشت:
«آيا ايران مجاز نيست به نيت دولتها كه از تروريستهاي مشهور حمايت ميكنند
ابراز ترديد كند؟»
از آنجا كه سران رژيم بهخوبي ميدانستند كه در مراوده و معامله با اجنبي،
«بيمايه فطير است» ،خاتمي و خرازي پيشاپيش به آمريكا بفرما ميزدند و
ميگفتند كه «آتمسفر مثبت بهوجودآمده در ايران را مغتنم شمارد» .شبكة
تلويزيوني سي.بي.اس كه مخاطب سخنان خرازي بود ،در 24آذر 76يعني در
همان ماههاي اول رويكارآمدن خاتمي گفت:
«وزير خارجة ايران ميگويد كه اين كشور ميتواند قراردادهاي عظيم نفتي را به
كمپانيهاي آمريكايي پيشنهاد نمايد ،آن قراردادهاي ميليارد دالري كه در حال
حاضر نصيب كمپانيهاي اروپايي ميشوند» (24آذر.)1376
در همان سالها ،آقامحمدي رئيس ستاد امور عراق در بيتالعنكبوت خامنهاي كه
بعدأ به معاونت راديو تلويزيون رژيم گماشته شد ،حرفش دربارة مجاهدين آشكارا
اين بود كه مجاهدين همانها هستند كه «در اوايل انقالب شايد حدود 500هزار
ميليشيا سازمان دادند» (25اسفند )78و رفسنجاني ميگفت«آنقدر قوي بودند
در ايران كه تظاهرات مسلحانة چندهزار نفري توي تهران برگزار كردند…».
پس از خلع سالح ارتش آزاديبخش نيز ترس و وحشت رژيم فروكش نكرد.
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در سال ،1385رسانههاي غربي اسناد بهكلي سري مربوط به پيشنهادات رژيم
ايران به آمريكا را براي سركوب مجاهدين در عراق و استرداد آنها به رژيم ايران،
فاش كردند .طبق اين اسناد ،رژيم در همان سال ،2003در يك نامة محرمانه
اما بدون امضا از طريق سفارت سوييس در تهران كه حافظ منافع آمريكا در
ايران است ،به وزارت خارجة آمريكا پيشنهاد ميكند كه رژيم ايران از حمايت از
حزباهلل در لبنان و از حماس در فلسطين دست برميدارد و طبق نقشه مسير
آمريكا ،در عراق هم به ايجاد ثبات کمک ميکند؛ به شرط آنكه واشينگتن
تحريمها را عليه جمهوري اسالمي متوقف سازد و اعضاي سازمان مجاهدين را به
رژيم ايران مسترد کند.
نخستين بار در روز 27دي17( 1385ژانويه )2007تلويزيون جهاني بي.بي.سي
نامة محرمانة رژيم ايران به آمريكا را فاش ميكند كه در آن بهصراحت درخواست
منحلكردن سازمان مجاهدين خلق ايران بهعمل آمده بود .بي.بي.سي گفت:
«رژيم ايران در پي اشغال عراق در سال 2003براي آمريكا نوشته و طي آن
پيشنهاد كرده بود به برقراري ثبات در عراق كمك كند ،دست از حمايت نظامي
از حماس و حزباهلل بردارد و همچنين امكان دسترسي آزاد به تجهيزات هستهيي
خود را فراهم كند؛ در مقابل از آمريكا خواسته بود به دشمني با رژيم ايران پايان
دهد ،تمامي تحريمهايي را كه عليه رژيم اعمال كرده ،لغو كند و براي منحلكردن
سازمان مجاهدين خلق وارد عمل شود».
بي.بي.سي جهاني همچنين فاش كرد:
«در سال  2001كه آمريكا به افغانستان حمله كرد ،رژيم ايران و آمريكا هر دو در
پي سرنگونشدن دولت طالبان بودند… يكي از پيشنهادهايي كه مقامات بررسي
كردند اين بود كه رژيم ايران و آمريكا دربارة موجوديت سازمان مجاهدين خلق
مذاكره كنند».
سرهنگ الرنس ويلكرسون ،رئيس دفتر كالين پاول وزير خارجة وقت آمريكا
گفت كه هر موقع در مورد همكاري رژيم ايران در موضوع القاعده صحبت ميشد
و اينكه ما هم بايد جبران كنيم« ،هر موقع كه در مورد جبرانكردن صحبت
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ميشد ،اسم مجاهدين خلق به بيان
ميآمد و آشكار بود كه ايرانيها از اين
سازمان نگراني بسيار داشتند».
رئيس دفتر كالين پاول افزود:
«يكسال و نيم بعد ،حملة آمريكا
به عراق فرصت بهتري براي معامله
فراهم كرد و اين حمله ،رژيم ايران را
هشيار كرد .اندكي پس از حمله ،رژيم
ايران يك نامة محرمانه براي دولت آمريكا فرستاد و پيشنهاد گفتگو داد .ما يك
نسخه از اين نامه را داريم .نامه امضا ندارد ،اما وزارت خارجة آمريكا معتقد است
كه با تأييد بلندپايهترين مقامات رژيم ايران فرستاده شده است».
رئيس دفتر كالين پاول ادامه ميدهد:
«هر روز صبح از دوشنبه تا جمعه معموالً حدود ساعت 8و 30دقيقه در وزارت
خارجه جلسه داشتيم و يكي از سؤاالتي كه تقريبًا هر روز مطرح ميشد اين بود
كه با مجاهدين چه كنيم…».
ويلكرسون رئيس دفتر كالين پاول ميگويد كه ما فكر ميكرديم وقت خيلي
مناسبي براي معامله با رژيم ايران است «تصورم بر اين است كه وزير امور
خارجه و معاون وزير خارجه هم همينطور فكر ميكردند؛ اما وقتي اين بحث
به كاخ سفيد و دفتر معاون رئيسجمهور رسيد همان شعار هميشگي تكرار شد
كه ما با شيطان حرف نميزنيم! كه طبيعتًا شامل كره شمالي و تهران ميشد و
تا جايي كه به من مربوط ميشود ،ماية شرمندگي است كه در جواب آن نامة
محرمانهفقط نامهيي به سوييسيها داده شد و از گستاخي آنها براي طرح چنين
پيشنهادي از طرف ايران انتقاد شد».
تحقيقات مجاهدين در همان زمان از داخل ايران مشخص كرد كه اين نامه با
توافق خامنهاي و خاتمي ،با انشا و امالي كمال خرازي ،وزير خارجة وقت رژيم،
و كمك برادرزادهاش صادق خرازي ،سفير وقت رژيم در پاريس ،تهيه شده و به
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سفارت سوييس در تهران داده شده بود.
طرفه اينكه بخش فارسي راديو بي.بي.سي در گزارش همين موضوع در اول
بهمن 1385خاطرنشان كرده است كه مجاهدين در قلب صحرا با 3500نفر
نيروي باقيمانده در اشرف ،به برنامههاي فرهنگي و هنري روي آوردهاند و «حتي
رقص ايرلندي سبك خاص خودشان را درست كردهاند…».
با اينهمه ،حساسيت و خصومت رژيم با مجاهدين بيسالح نيز بهقدري بود كه
در ارديبهشت  87والاستريتژورنال نوشت:
«مقامهاي ايراني سالهاست كه سركوب سازمان مجاهدين را به يك اولويت در
مذاكراتشان بر سر مسألة هستهيي يا موضوعات ديگر با كشورهاي غربي تبديل
كردهاند .اين موضوع براساس اظهارات چندين ديپلوماتي است كه درگير در اين
گفتگوها بودهاند» ( 7مه .)2008
همزمان ژنرال استون معاون فرمانده نيروهاي چندمليتي در عراق به مجاهدين
در اشرف گفت ،چگونه است كه در همة
گفتگوهايي كه ما با مقامات رژيم ايران
داريم ،باالترين ترس و نگراني آنها از
مجاهدين خلق است ،مگر شما به سر آنها
چه آوردهايد كه تا اين اندازه از شما نگران
هستند و ميترسند؟
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جان سانو ـ گراميداشت شهيدان قتلعام اشرف
واشينگتن 14سپتامبر23( 2013شهريور)92

«بهطور مشخص نبايد فقط تقصير را به گردن رژيم ايران و عراق انداخت .دولت
آمريكا نيز مقصر است .همانطور كه فرماندار ريچ بهصراحت گفت ،اين ماية
خجالت ماست.
… اين اقدام يك نيروي نظامي كالسيك نيست .اينها قاتالن بيرحمي بودند .آنها
اطالعات قبلي از اهدافشان داشتند .آنها بهطور دقيق ميدانستند كه دنبال چه
كسي بايد بروند .آنها براي هدف قراردادن فرماندهي اقدام كردند .حاال ،اينها چرا
اقدام به اين كار كردند؟ من فكر ميكنم كه يك نمونة روشن اين است كه رژيم
ايران و مالكي ،من او (مالكي) را جزو اين گروه ميگذارم .او فقط يك عروسك
خيمهشببازي است .سازمان مجاهدين خلق ايران تنها تهديد براي بقاي رژيم
حاكم بر تهران است.
… اما االن ،سازمان مجاهدين خلق ايران كماكان تنها تهديد بزرگ براي
ادامة حيات رژيم آنهاست و اياالت متحده و كشورهاي ديگر جهان در حال
فريبخوردن هستند.
…تنها چيزي كه من از تجربة شخصيام دارم ،اين است كه وزارت اطالعات رژيم
ايران تنها زبان قدرت و پتانسيل استفاده از زور را ميفهمد .رژيم ايران و عراق
در اين حمله چنين كاري نكردند ،چرا؟ بهخاطر اينكه اين تصاوير از آنجا خارج
شود .ميخواهند كه جهان بداند؛ چرا آنها اين كار را ميكنند؟ چون فكر ميكنند
كه ميتوانند مجاهدين را بترسانند .ولي آنها اشتباه ميكنند .اين امر مجاهدين را
فقط قويتر ميكند .اين فقط باعث انگيزش نهتنها مجاهدين ،بلكه تمامي مردم
ايران خواهد شد ،انگيزش براي حركت بهسوي يك ايران آزاد و دموكراتيك .تا در
نهايت بهپاخيزند و اين رژيم ناكارآمد و سركوبگر را سرنگون كنند.
… اگر بهخاطر سازمان مجاهدين خلق ايران نبود ،اگر بهخاطر انسانهاي شجاعي كه
جانهايشان را فدا كردند و انسانهاي شجاعي كه هنوز فداكاري ميكنند ،نبود ،ما در
اياالت متحدة آمريكا ،اطالعات كمتري در مورد آنچه كه در جريان است ميداشتيم.
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اين شمهيي از ابعاد يك نبرد تاريخي و سرنوشتساز بين رژيم واليتفقيه از يك
طرف و مقاومت خلق و مجاهدين خلق از طرف ديگر است .مقاومت و مجاهدتي
كه اعتبار و شرافت ايران و ايراني را در دوران معاصر در برابر فاشيسم ديني و
پشتيبانان و سرانگشتان آن بازتاب ميكند.
در سالهاي بعد از جنگ كويت كه رژيم آخوندي پروژة پنهان تسليحات كشتار
جمعي و برنامة هستهيي خود را آغاز كرده بود ،با تاكتيك «نعل وارونه» ،هيچ
فرصتي را براي متهمكردن مجاهدين به پنهانكردن تسليحات كشتار جمعي
عراق در قرارگاههاي ارتش آزاديبخش از دست نميداد.
در اين روزگار ،مجاهدين و مقاومت ايران با افشاگريهاي پياپي ،از تأسيسات و
برنامة تسليحات كشتار جمعي رژيم خبر ميدادند.
در اين زمان ،رژيم با تمام قوا به متهمكردن دولت سابق عراق و مجاهدين
مبادرت ميكرد و در اين رابطه تمامي عوامل خود ،از قبيل چلبي و باقر حكيم و
عبدالعزيز حكيم و محسن حكيم را هم بهكار گرفته بود تا طرف آمريكايي را به
حمله به عراق و اشغال اين كشور متقاعد كنند.
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مصاحبة آخوند حكيم
با نيوزويك
 26دسامبر 2001

485

فصل 15

گزارش مستند حمله به اشرف

قسمتي از پاسخ مجاهدين به نيوزويك
 28دسامبر 2001

پيشتر از اين ،آخوند حكيم اعالم كرده بود كه از سال« 1991سياست ما نسبت
به منافقين عوض شد» و «از آن زمان به تهاجمات نظامي عليه مجاهدين دست
زدهايم» (خبرگزاري دولتي ايسنا 19سپتامبر.)2000
حمالتي كه توسط وزارت اطالعات و سپاه پاسداران آخوندها سازماندهي شده و
به 134فقره ميرسد و قربانيان بسياري ،بهخصوص در ميان شهروندان عادي و
پناهندگان بيگناه ،برجاي گذاشته است .نام كامل و رسمي ارگان نظامي آخوند
حكيم «سپاه  9بدر پاسداران انقالب اسالمي» كه تحت امر نيروي تروريستي
ماليان به نام «سپاه قدس پاسداران انقالب اسالمي» عمل ميكند ،روشنگر اين
حقيقت است كه هيچ موجوديت جداگانهيي از رژيم آخوندها وجود ندارد.
ادعاي اينكه تهاجمهاي تروريستي عليه مجاهدين ايران در منطقة مرزي و در
داخل خاك عراق توسط«مردم عراق» انجام ميشود ،تنها در خدمت توجيه حمالت
ديكتاتوري مذهبي و تروريستي حاكم بر ايران است.
در 23اوت ،2000آخوند يونسي وزير اطالعات رژيم گفت« :ما بهدست مردم
عراق از منافقين انتقام خواهيم گرفت… و منافقين در آينده متحمل ضربات
سنگيني خواهند شد» .موجي از بمبگذاريها و عمليات تروريستي عليه مجاهدين
و پناهندگان ايراني در عراق ،در پي اين اظهارات بهخوبي نشان داد كه منظور
از «مردم عراق» كساني جز تروريستهاي صادراتي و مزدوران اطالعات و سپاه
پاسداران آخوندها نيستند.
«مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق» ،بهدستور خميني تأسيس و خامنهاي
(ديكتاتور مذهبي كنوني در ايران) مأمور تنظيم اساسنامة آن گرديد .در بند
اول بيانية تأسيس بهتاريخ 17نوامبر 1982كه توسط آخوند حكيم اعالم شد و
همزمان در روزنامههاي رسمي ماليان منتشر گرديد« ،جهاد عليه امپرياليسم»
تا «برپايي حكومت اسالمي» در عراق ،خطمشي آن شناخته شده است .متعاقبًا
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آخوند هاشمي «سخنگوي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق» كه اكنون با نام
«آيتاهلل شاهرودي» رئيس قوة قضاييه در رژيم آخوندي است ،تصريح نمود كه پيام
آنها براي مردم عراق «اطاعت محض از رهبري امام خميني» است و اينكه «كام ً
ال
تسليم نظرات مبارك» باشند (رسالت  3اكتبر .)1678
آخوند حكيم كه بيعت او با خامنهاي بهعنوان «ولي امر مسلمين جهان» ،امر
اعالم شدهيي است ،دو سال و نيم پيش نيز اعالم كرد« :مجلس اعلي ،قانون آن و
اساسنامة آن زير نظر وليفقيه شخصًا و با نظر امام امت ريخته شده است» (روزنامة
بدر  20ژوئن .)1999
در ادامة همين جوابيه ،تاكتيك نعل وارونة رژيم آخوندي براي متهمكردن مجاهدين
افشا شده و آمده است:
دربارة اينقبيل پيشدستيهاي وقيحانة ماليان ،يادآوري ميكنيم كه در سال1990
پروفسور كاظم رجوي را در ژنو ترور كردند و سپس تالش كردند مسئوليت آن را
متوجه خود مجاهدين كنند .در سال 94نيز سه كشيش مسيحي را به فجيعترين
صورت كشتند و تالش كردند مسئوليت را به گردن مجاهدين بيندازند.
آخوندها در دو دهة گذشته بيش از 450جنايت تروريستي در خارج از خاك ايران
مرتكب شدهاند .انفجارهاي سال 83در بيروت ،گروگانگيري و قتل اتباع خارجي
در لبنان ،انفجارهاي آرژانتين ،انفجار خوبر ،دهها فقره هواپيماربايي ،كشتار مردم
بيگناه در خيابانهاي پاريس در سال ،86كشتار زائران خانة خدا در مكه در سال87
و ترور مخالفان و فعاالن مقاومت ايران در سوييس ،فرانسه ،ايتاليا ،آلمان ،اتريش،
تركيه ،پاكستان ،عراق و قبرس ،شمهيي از كارنامة ماليان است كه با 120هزار اعدام
از مجاهدين و نيمميليون زنداني سياسي شكنجهشده و قتلعام 30هزارتن از آنان و
سنگسار و قطع دست و از حدقه درآوردن چشم و اعمال ضدانسانيترين تبعيضها
عليه زنان و اقليتهاي مذهبي و قومي در ايران تكميل ميشود .جنايتهايي كه
بهراستي سزاوار رسيدگي در يك دادگاه بين المللي است و با برچسب «تروريسم»
و «نفاق» و«بدتر از كافر» عليه جنبش مقاومت براي دموكراسي در ايران ،رفع و
رجوع نميشود».
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افشاي فريبكاري
و بزرگترين عمليات جاسوسي رژيم دجال آخوندها
براي كشاندن آمريكا به جنگ در عراق
در 25مه5( 2004خرداد )1383تقريبًا يكسال پس از خاتمة جنگ زميني در
عراق ،روزنامة لسآنجلستايمز دربارة تماميت اين جنگ فاش كرد:
«ايرانيها با فريبدادن آمريكا يكي از بزرگترين عمليات جاسوسي تاريخ معاصر
جهان را انجام دادهاند .براساس گزارشهاي مطبوعاتي ،بهنقل از منابع آژانس
اطالعات دفاعي آمريكا ،اين آژانس معتقد است كه برنامة جمعآوري اطالعات
احمد چلبي (رئيس) كنگرة ملي عراق براي سرويس اطالعاتي ايران يك پوشش
بوده است .اين برنامه با اين اتهام مواجه است كه وي درحاليكه اطالعات محرمانة
آمريكا را به ايرانيان ميداده بهطور همزمان اطالعات غلط ايرانيها را به آمريكاييها
برميگردانده است .هدف از اين كار ،تحريك حملة آمريكا عليه صدام حسين،
مرگبارترين دشمن منطقهيي ايران بوده است و از آنجا كه آمريكا ميليونها دالر
صرف اين برنامه (چلبي) كرده ،واشينگتن عمليات فريب ايران را تأمين مالي
كرده است».
در همان روز سانديتايمز با اشاره به اطالعات افشاشده در آمريكا نوشت:
«يك روزنامة آمريكايي گزارش كرد كه ممكن است كنگرة ملي عراق سالها توسط
دستگاه اطالعات ايران مورد استفاده قرار ميگرفته تا “اطالعات نادرست را” به
اياالت متحده آمريكا رد كند و يك حمله عليه صدام را تحريك كند .نيوزدي
گفته كه آژانس اطالعاتي دفاع (دي.آي.اي) به اين نتيجه رسيده كه چلبي با
دادن اطالعات سري طي ديدارش از تهران «ايرانيان» را از عمليات نظامي آمريكا
در عراق «باخبر نگاه داشته» بود.
پاتريك النگ ،مدير سابق اطالعات نظامي آمريكا در خاورميانه گفت :اطالعات
كنگرة ملي عراق دربارة برنامه تسليحاتي تصورشدة صدام ،ممكن است يك
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عمليات اطالعاتي رژيم ايران بوده تا سرنگونشدن يك همساية مورد نفرت آن
را تحريك كند…
جيم كوپر ،نمايندة كنگره از حزب دموكرات در تنسي ،گفت« ،اين بهنظر يك
تحول اساسي در جنگ است ،وقتي كه يكي از معتمدترين و باالترين مشاوران
حقوقبگير (ما) عمدًًا دولت ما را سالهاست منحرف ميكرده ،ممكن است بعضي
از مقامات ما تمامًا گول او را خوردهاند».
سپس نيوزويك جاسوسي دوجانبه را همراه با عكس چلبي و آخوند خاتمي فاش
كرد.
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چلبي ،جاسوس دوجانبه
نيوزويك ـ 10مه2004
«احمد چلبي ،براي مدت زيادي از سوي پنتاگون ،براي رهبري عراق آزاد
موردپسند بود ،او هيچگاه رابطة نزديك خودش را با ايران بهصورت يك امر سري
پنهان نكرده بود .قبل از حملة آمريكا به بغداد ،شعبة دفتر كنگرة ملي عراق
مربوط به چلبي با هزينة ماهانه 36هزار دالر كه توسط پرداختكنندگان ماليات
تأمين ميشد ،در تهران پابرجا بود.
نمايندگان كنگرة ملي عراق از جمله چلبي ،ديدارهاي مرتبي از پايتخت ايران
داشتند .از زمان جنگ ،ارتباطات چلبي با ايران شدت يافت ،يكي از دستياران
چلبي مطرح كرد كه از دسامبر ،او با بزرگترين رهبران مذهبي باالي ايران ازجمله
آيتاهلل علي خامنهاي و دستيار امنيت ملي او حسن روحاني مالقات داشته
است…
اما آژانسهاي اطالعاتي آمريكا ،توجهات خودشان را حول اينكه چلبي رابطة
خيلي نزديكي با حاكمان واليتفقيه ايران برقرار كرده ،برجسته كردند .نيوزويك
مطلع شد كه مقامات رسمي ادارة بوش ،نسبت به اطالعات بريف شدهاند كه در
آن نشان ميدهد كه چلبي و بعضي از دستيارانش اطالعات حساس اشغال آمريكا
در عراق را به ايران دادهاند.
مقامات رسمي گفتند كه شنود الكترونيكي صحبتهاي مقامات ايران ،نشان
ميدهد كه چلبي و افراد او طرح سياسي آمريكا در عراق را به نفرات ايراني
دادهاند .همچنين نشانههايي از انتقال(اطالعات) جزئيات عمليات امنيتي آمريكا
توسط چلبي به ايرانيها وجود دارد .براساس يك منبع دولت آمريكا ،اطالعاتي كه
چلبي به ايران تحويل داده است ،ميتواند “به كشتهشدن مردم” منجر شود…
پنتاگون هر ماه مبلغ 340هزار دالر مقرري به گروه چلبي ميپردازد كه از بودجة
اطالعات سري براي “جمعآوري اطالعات” پرداخت ميشود…
يكي از دستياران بوش ميگويد كه اگر زماني حمايت چلبي در دولت بهاندازة
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يك كوه يخ بود“ ،االن مانند يك حبة يخ شده است”.
متعاقبًا پل ولفوويتز ،معاون وزارت دفاع آمريكا در
برابر اعضاي كنگره گفت وزارت دفاع ماهيانه 340هزار
دالري چلبي و گروه او را قطع كرده است.
نيويورکتايمز گزارش كرده بود ،گروه آقاي چلبي طي
٤سال گذشته حداقل ٢٧ميليون دالر از واشينگتن،
دريافت کرده است.
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اكنون پس از يك دهه ،باز هم رژيم و حكومت دستنشاندة عراق ،بر حمله و هجوم
خود به مجاهدين ميافزايند .ترس و وحشت رژيم نهفقط فروكش نكرده ،بلكه
افزايش يافته است .در قسمت دهم اين گزارش ديديم ،سركردگان و خرمهرههاي
ريز و درشت نظام يكي پس از ديگري به صحنه آمده و اعدام 52مجاهد خلق و
انفجارها و گروگانگيري در اشرف را بهگفتة خودشان ،داراي «اهميت رهبردي
بسيار وسيعي در تحوالت آيندة منطقه» و بسا باالتر و مهمتر از “مرصاد” يعني
همان مقابلة تاريخي مجاهدين با رژيم در عمليات كبير فروغ جاويدان ،بهدنبال
زهر آتشبس در جنگ ضدميهني ،اعالم ميكنند.
در عمليات فروغ جاويدان مجاهدين 1304شهيد دادند.
اكنون رژيم خودش به زبان معكوس گواهي ميكند كه در كارزار سرنگوني در
اشرف ،اينبار هر شهيد بسا بيشتر از 25مجاهد خلق در عمليات فروغ جاويدان
براي رژيم ضربهزننده و خطرناك و خطرآفرين بوده است.
عالوه بر اين رژيم ،سرانگشتان خود در داخل و خارج كشور را هم از هر طرف
بر سر و روي مجاهدين ميريزد تا مانند سيوچندسال گذشته بار ديگر از پايان
مجاهدين و جنبش مقاومت خبر بدهند و براي اين رژيم ثبات و تثبيتشدگي
بخرند و در يك كالم بگويند كه اين رژيم جايگزين و آلترناتيوي ندارد و بايد با
آن ساخت.
اشتباه كردند كه با رژيم خميني كه هر چند مرتجع بود اما «مشروعيت داشت»
درافتادند و در برابر آن ،ايستادگي و جنگ و مقاومت پيشه كردند!
اشتباه كردند كه به عراق رفتند و تنور جنگ ضدميهني را گل گرفتند!
اشتباه كردند كه ارتش آزاديبخش برپا كردند و باز هم تيمها و دستهها و يكانهاي
ارتش آزادي را به آمادگي و برپايي فرا ميخوانند!
اشتباه كردند كه وقتي تعادل قوا در عراق تغيير كرد فرار را بر قرار ترجيح ندادند!
اشتباه كردند كه در برابر «دولت منتخب» نوري مالكي تن به خفت و تسليم
ندادند و بر حقوق خود و خلقشان پاي فشردند!
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اشتباه كردند كه براي جنبش و ضدجنبش و براي خلق و ضدخلق و همدستي
و همخطي با فاشيسم ديني و همة باندهايش و براي هرگونه ارتباط مستقيم و
غيرمستقيم با گشتاپوي آخوندي مرز سرخ و خط قرمز عبورناپذير قائل شدند!
اشتباه كردند و اشتباه ميكنند كه وعده و نويد و شعار سرنگوني ميدهند و براي
خود تعهد سرنگوني قائل شدهاند!
اشتباه كردند و اشتباه ميكنند كه ميگويند پناهندة سياسي نبايد به ايران برود!
چه كسي گفته است كه پناهندة سياسي و مدعي مبارزه با اين رژيم ،نبايد به
دامان آن بخزد و از سفارت رژيم ويزا بگيرد و به ايران برود؟!
نتيجه اينكه :مجاهدين «صد البته» بدتر از اين رژيم و همين رژيم «صد البته»
بهتر از مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران است!
در منتهاي لئامت و پستي ،اعتصابغذاي پس از اعدام جمعي و گروگانگيري را
هم بهسخره ميگيرند ،بيفايده ميدانند و محكوم ميكنند .گوييا كه مجاهدين
و ياران اشرف و ايرانيان آزاده ،بايد مانند كاربران نظام ،همچون خوك سر در
مزبلة رژيم كنند .بايد در برابر كشتار و گروگانگيري ،در برابر جنايت بزرگ عليه
مقاومت و مردم ايران و عليه تمام بشريت ،نهتنها بيتفاوت بمانند ،بلكه نشئه از
خون مجاهدين ،از گيسوان خواهرانمان ،رشتة تازيانة جالد ببافند و از استخوان و
دندانهاي شكستة برادرانمان ،نگين به دستة شالق خودكامگان بنشانند.
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شهرام عاليوندي
(ازشاهدان صحنه قتل عام 10شهريور دراشرف):
اينجا محل شهادت مجاهد قهرمان بهروز فتحاهللنژاد است ،برادر بهروز توسط دو
مزدور عراقي دستگير شده بود و از پشت به او دستبند زده بودند و او را از اين
سمت كشانكشان با دست بسته به آن سمت ميبردند.
همينطور كه مشاهده ميكنيد در محل شهادت بهروز فتح اهللنژاد جليقة
خونآلودش ،دستبندي را كه به او زده بودند ،پوكة گلولهيي كه به سرش شليك
شد و دندان مصنوعياش كه آنهم مورد اصابت گلوله قرار گرفته ،مشاهده
ميشود.
مريم رجوي كنفرانس بينالمللي رم ـ 28آذر1392
«به جبهة رژيم واليتفقيه و ريزهخوارانش بايد گفت :هرچه ميخواهيد مقاومت و
تسليمناپذيري را بهسخره بگيريد .ولي براي ما بيداري وجدانها كافي است ،براي
ما بهميدانآمدن نيروي عدالت كافي است و براي ما شور و برانگيختگي جوانان و
اشرفنشانها در سراسر ايران و موج حمايت و همبستگي زندانيان سياسي كافي
است.

به قول زندهياد شاملو؛
سنگهاي زندانم را بهدوش ميکشم
بسان فرزند مريم که صليبش را،
و نه بسان شما
که دستة شالق دژخيمتان را ميتراشيد
از استخوان برادرتان.
و رشتة تازيانة جالدتان را ميبافيد
از گيسوان خواهرتان.
و نگين به دستة شالق خودکامگان مينشانيد
از دندانهاي شکستة پدرتان»
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«مخالف رژيم و منتقد مجاهدين»
ترفند مبتذل و تكراري اطالعات آخوندي
فاشيسم ديني ،بهموازات حمله و كشتار مجاهدين ،براي زمينهسازي و صافكردن
جادة جنايت و هم براي انهدام جنبش مقاومت و تنها جايگزين دموكراتيك،
تحت پوششهاي مختلف نيازمند بازگشودن يا فعالكردن جبهة متحد ارتجاع و
واليتفقيه عليه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران است.
اين امر البته تازگي ندارد و حتي قبل از 30خرداد و آغاز مقاومت انقالبي ،ارتجاع
براي تخطئهكردن يا انشقاق و انشعاب در مجاهدين از هيچ تالشي فروگذار
نميكرد.
در ابتداي سال 1358خميني با گردآوردن چندين محفل و گروهي كه متعاقبًا به
خدمت سپاه و اطالعات او درآمدند ،براي مخدوشكردن نام مجاهدين چيزي را
به نام «سازمان مجاهدين انقالب اسالمي» تحت نظر آخوندي به نام راستي كه
كنترل سياسي و ايدئولوژيكي آنها را بهعهده داشت ،علَم كرد.
پس از آنهم ارتجاع بهطور مستمر و در هر فرصتي به «وجود اختالف و انشعاب
در سازمان مجاهدين» دامن ميزد.
سردار خياباني در همينباره در آبان1358در يك گفتگو با نشرية مجاهد به
تشريح اين موضوع پرداخت كه «چه كساني به شايعة وجود اختالف و انشعاب در
سازمان مجاهدين خلق دامن ميزنند؟».
او اينقبيل شايعهسازيها و دروغپراكنيها را روشهاي شناختهشدة جريانهاي
انحرافي و ارتجاعي توصيف كرد.
سردار خياباني افزود:
«اگر چنانكه كسي حداقل آشنايي الزم را با سازمان ما داشته باشد ،متوجه
خواهد شد كه “جناحبندي و انشعاب” ابلهانهترين چيزي است كه ميشود به
سازمان مجاهدين نسبت داد ،خصوصًا بايد توجه كردكه ما تجربة عظيم ضربة
اپورتونيستهاي چپنما را پشتسر گذاشتهايم .تجربهيي كه ما را نسبت به اينقبيل
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مسائل و عوامل موجدة آن ،بسيار حساس ،آموخته و سختگير كرده است و بهقول
امام علي در نهجالبالغه مؤمن از يك سوراخ دو بار گزيده نميشود…».
نمونهيي ديگر مربوط به آخوند ناطقنوري است كه در 17دي 1359تحت عنوان
«آيتاهلل ناطقنوري» در روزنامة اطالعات خميني ادعا كرد كه طبق اطالعات
«موثق» مجاهدين به دو گروه تقسيم شدهاند.
«يك گروه به رهبري موسي خياباني به پيكاريها پيوستهاند و گروهي به سرپرستي
ابريشمچي خودشان را به خط امام نزديك كردهاند و مسعود رجوي هم گويا هنوز
تصميم نگرفته و مردد است ولي به احتمال قوي هر دو گروه او را كنار خواهند
گذاشت…».
نشرية مجاهد در همان زمان به آخوند ناطقنوري پاسخ داد كه :شتر در خواب
بيند پنبهدانه.
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پس از شروع مقاومت مسلحانة انقالبي در 30خرداد ،1360رژيم بهغايت تالش
كرد كه با كمك عناصر نادم و تواب ،در برابر مجاهدين ،انواع و اقسام بختكها و
محافل و جرياناتي را تحت عناوين مختلف ،زير نظر دادستاني ارتجاع و بعدًا زير
نظر وزارت اطالعات بهراه بيندازد .واضح است كه بختكها و شكارچيان انسان از
پوششها و سناريوهاي متعدد و متنوعي استفاده ميكردند تا هر طور شده از اين
طريق سنگي بر سر يا پاي مجاهدين بخورد.
استفاده از عناويني همچون «راه موسي»« ،راه حنيف»« ،راه مجاهد»« ،گروهي
از پيشمرگهها»« ،گروهي از هواداران» و «جناح پيشرو» از همين قبيل و در
همين راستا بود كه البته هيچيك به هيچ كجا نرسيد و پس از مدتي محو شد.
اين عناوين اغلب ،محصوالت «دانشگاه اوين» با مشاورت حسين شريعتمداري
(سردبير كنوني كيهان ارتجاع) و يا محصول همكاران سپاه و اطالعات آخوندها
از قبيل رضا رئيسي ،لطفاهلل ميثمي ،محمد محمدي و محصول بختكها و
بريدهمزدوران و ميانهبازاني بود كه در آن زمان تحت پوشش «كتابخانه منتظري»
فعاليت ميكردند .از يكسو دست در دست رژيم و سپاه و دادستاني داشتند و از
سوي ديگر خود را دلسوز “جوانان فداكار” و “هواداران ناآگاه” جلوه ميدادند كه
بهخاطر استراتژي “رهبران ناصادق” مجاهدين ،بهگفتة احسان طبري (از رهبران
حزب توده) به “كژراهه” رفته بودند!
بهعنوان مثال ،چيزي به نام «پيروان راه موسي» در اطالعيههايي كه سفارتهاي
رژيم در كشورهاي مختلف توزيع ميكردند يا بهطور مستقيم از داخل ايران
ارسال ميشد.
با سوءاستفاده از نام سردار شهيد خلق موسي خياباني و اشرف شهيدان ،تالش
ميكرد «مجاهدين راستين» را بهجاي تهاجم و تمركز بر روي ارتجاع خميني،
به مبارزه با «امپرياليست جهانخوار» فرابخواند و عم ً
ال آنها را با خميني و سپاه
پاسداران عليه “استكبار جهاني” همجبهه كند!
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طبعًا در اين اطالعيهها حداكثر تالش بهعمل ميآمد تا فرهنگ مجاهدين را
تداعي كند و آلودگي نويسندگانش به رژيم و دادستاني و وزارت تازهتأسيس
اطالعات را پردهپوشي كند .به همين منظور گاه براي سفيدكاري و غلطاندازي
عالوه بر شعار «مرگ بر امپرياليسم»« ،شعار مرگ بر خميني» هم در ذيل اين
اطالعيهها افزوده ميشد.

«بهنام خدا و بهنام خلق قهرمان ايران و بهنام سرو ايستادة خلق»
«پس از 4سال كه از شهادت موسي خياباني ،اشرف ربيعي و همراهان دالورشان
ميگذرد و درحاليكه فشارهاي زبونانة رژيم به اوج خود رسيده و هزاران رزمندة
مجاهد ديگر به راه موسي و اشرف رفتهاند متأسفانه مركزيت سازمان ما با فرار
از دامان خلق و تنهاگذاشتن اين تودة صديق بهسوي امپرياليست جهانخوار
غلتيده…».
«ما ضمن گراميداشت 19بهمن سالروز حماسهآفريني سردار كبير خلق ،بيزاري
مجاهدين خلق ايران (پيروان راستين راه حنيفنژاد و سردار موسي) را از حركتهاي
پراگماتيستي مركزيت اعالم نموده و بر پايداري هرچه بيشتر مجاهدين در جهت
نبرد روياروي و قهرمانانه عليه رژيم ضدبشري خميني تأكيد مينماييم».
«رزمندگان و هواداران مجاهد خلق ،با افشاي حركتهاي پراگماتيستي رجوي،
ابريشمچي و سايرين بر پايمردي خود در جهت مبارزه با امپرياليسم و سگهاي
زنجيريش بيفزاييد و با تجهيز كلية امكانات خلق ،مجاهدين راستين (پيروان راه
موسي) را در مبارزه با رژيم ضدبشري خميني ياري دهيد…».
«درود بر موسي و اشرف»
قبل از اين اطالعيه هم ،اطالعية ديگري خطاب به «برادر مجاهد مسعود رجوي،
اعضاي كميتة مركزي و دفتر سياسي سازمان مجاهدين خلق ايران» نوشته شده
است كه عمدًا بدون ذكر تاريخ است .نويسنده يا نويسندگان ،خود را از همة امور
مجاهدين مطلع جلوه ميدهند .درحاليكه در زمان نوشتن اطالعيهشان ،حتي از
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انحالل دفتر سياسي و كميتة مركزي در آن زمان مطلع نبودهاند! بنابراين اگر در
زمان انتشار اطالعية مزبور ،زير آن تاريخ گذاشته ميشد ،تناقض بيرون ميزد .به
همين خاطر از ذكر تاريخ صرفنظر شده تا اين تناقض پوشيده بماند.

در اطالعية اين مزدوران تحت عنوان «سازمان مجاهدين خلق ايران ،پيروان راه
موسي» مجاهدين به همدستي با «آمريكاي جهانخوار ،طاغوت بزرگ جهان» و
«عطش شديد» و «هولناك» براي «كسب قدرت» متهم ميشوند.

از سوي ديگر مسعود رجوي در مصاحبه با يك «مجلة اتريشي» در تشريح برنامة
شوراي ملي مقاومت به “كاپيتاليسم” گرويده و گفته است «ما مالكيت خصوصي
و بازار و سرمايهداري ملي را ميپذيريم» و «ما نه در حمله به سفارت آمريكا و نه
گروگانگيري شركت نداشتيم».
جالب اينكه براي ردگمكردن ،پيروان موهوم «راه موسي» پيشاپيش خود را
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«منتقد» هم جلوه ميدهند و مجاهدين را برحذر ميدارند كه مبادا در برخورد
با آنها از «ترفند تشابه صوري» با مواضع رژيم خميني عليه مجاهدين استفاده
كنند .بلكه «با استدالل و منطق شايستة هر مجاهد ،داليل امور فوق و يا احيانًا
سوءبرداشت و اشتباه و يا اجبار سازمان براي انجام اين كارها و يا هر شكل و
حالت ديگر را توضيح دهيد».
اما دم خروس آنجا بيرون ميزند كه اينقبيل اطالعيهها در همان زمان سريعًا
در شكنجهگاههاي تهران و شهرهاي مختلف توزيع ميشود.
از سوي ديگر تهيهكنندة اطالعيه در عبارت پاياني ،خود را «برادران دوستدار
شما» معرفي كرده است تا دلسوزي و نصايح دلسوزانه و خيرخواهانة ايشان در
«رونوشت به تمامي خلق قهرمان ايران و كلية نيروها و شخصيتهاي انقالبي» از
ياد نرود!
نمونة ديگر ،چيزي است به نام «راه مجاهد» كه توسط لطفاهلل ميثمي راهاندازي
شده و آگهي آن آشكارا با موافقت اطالعات آخوندي در شمارة 5فروردين
سال 1365كيهان ارتجاع ،منتشر شده است.
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صداي سردار
ميتينگ بزرگ انتخاباتي مجاهدين در دانشگاه تهران
دي ماه  1358ـ دي و بهمن 1360

در 23ديماه 58مجاهدين ميتينگ انتخاباتي بزرگي در زمين چمن دانشگاه تهران
ترتيب دادند .سردار شهيد خلق موسي خياباني در اين ميتينگ انتخاباتي اهداف
مجاهدين از شركت در انتخابات رياستجمهوري راچنين بيان نمود:

(شعار مردم :ما همه حامي توييم مجاهد)
موسي …«:اگر ما اهل چانهزدن و اهل گذشتن از اصول بوديم ،ديگر لزومي
نداشت كه ما اينهمه رنج ،اينهمه جنگ اعصاب و اينهمه فشار تحمل كنيم.
و اكنون هم كه ما وارد اين ميدان شدهايم ،ميدانيد كه قاعدتًا براي ما فشارهاي
ديگري بهدنبال خواهد داشت ،كه شما آثار آن را همين االن هم مشاهده ميكنيد،
باز ما حاضر به گذشتن و عدول از اصول خودمان نخواهيم بود .طبيعي است كه
ما برحسب مسئوليتها و وظايفمان وارد اين صحنه شدهايم و نه از روي جاهطلبي.
ما اگر اهل جاهطلبي بوديم ،درها به روي ما بسته نبود .ما اگر اهل جاهطلبي
بوديم ،اكنون اينهمه “منافق” نثار ما نميشد( .شعار يك نفر از جمعيت :درود
بر سازمان مجاهدين)
ما ميدانيم چهكار ميكنيم .ما كور حركت نميكنيم .ما معني حرفمان را
ميفهميم .ما راه درست را از انحراف تشخيص ميدهيم .ما اهل تبليغات دروغين
و توخالي نيستيم .هيچ نيروي انقالبي چنين كاري نميكند و ما همة اينها را از
درون 14سال مبارزه بيرون آوردهايم .اما در اين مدت كه به آزمون فعلي منجر
شده است .به آزموني كه ما عرض كردم در آن وارد شديم و برادرمان مسعود را
بهعنوان كانديداي رياست جمهوري نامزد كرديم»( .شعار مردم :رجوي ،رجوي،
رئيسجمهور ما!)
ما شايستهترين ،برجستهترين ،ما صالحترين فردي را كه بهنظرمان ميرسيد
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از روي همان احساس مسئوليتي كه داشتيم ،نامزد كردهايم .در مصاحبهيي كه
داشتيم من عرض كردم ،كه اين كار براي ما مشكل است كه بتوانيم از خودمان
از اعضايمان و از سازمانمان تعريف و تمجيد كنيم؛ ولي بعضي وقتها ،مسئوليتها
اقتضا ميكند كه واقعيت گفته شود .در تمام اين مدت 14سال برادرمان مسعود
از همان اوايل بنيانگذاري سازمان ،از اوايل سال ،46در كوران اين مبارزات بوده
است ،از نزديك و در باالترين سطح ،با تمام تجارب سازماني ما آشنا بوده و
آشناست .مسعود تنها باقيماندة كادر مركزي سازمان پيش از سال 50است.
بهلحاظ ايدئولوژيك كه رسالت ويژة سازمان ما بود ،يك فرد صاحبنظر مكتبي
است .در گروه ايدئولوژي سازمان در كنار شهيد حنيفنژاد ،به كار تحقيق و
تدوين ايدئولوژي مشغول بود و بعد از  ،50ضمن 7سالونيم تحمل شكنجه و
زندان ،رسالت مبارزاتي خود را در زندان دنبال نموده است .در اين سالها ميتوانم
به جرأت بگويم كه بيشترين فشارها را تحمل كرده و بهخصوص بعد از سال53
بعد از ضربة اپورتونيستها ،بيشترين فشارها و سختيها را تحمل كرده تا از ميراث
ايدئولوژي سازمان كه در معرض تهديد و خطر قرار گرفته بود ،حراست كند.
بنابراين بهعلت عبور از اين كوران مبارزاتي ،او معني حرفهايش را ميفهمد .اگر
برنامهيي دارد ،معني اين برنامه را ميفهمد و به الزامات و مشكالت پيادهشدن
اين برنامه واقف است.
سازمان ما افتخار ميكند كه در پيگيري خطوط انقالبي و مبارزاتي خودش در
اين مرحله شايستهترين فرد خود را بهعنوان نامزد رياست جمهوري به خلق
قهرمانمان معرفي كند.
بنابراين من از همة شما ميخواهم كه اگر به اين خطي كه به اختصار تشريح
كردم ،اعتقاد داشته باشيد ،هرچه فعالتر با تمام قدرت و توان در اين ميدان وارد
شويد .در ميدان مبارزه براي انتخابات رياستجمهوري .صحبت اصلي مال برادرم
مسعود است .من صحبتم را تمام ميكنم .انقالب مال شماست .بار اصلي انقالب
را شما بهدوش كشيدهايد .آنهايي را كه سر سفرههاي حاضر و آماده آمدهاند،
كاري به آنها نداريم .آنهايي كه بار اصلي انقالب را بهدوش كشيدهاند ،انقالب
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مال آنهاست .انقالب مال نسل جوان جامعة ماست .سازمان ما ،سازمان مجاهدين
هم مال شماست .تا حاال با حمايت شما روي پاي خودش ايستاده است .شما
بوديد كه وقتي ستاد ما مورد حمله قرار گرفت ،در پيرامون آن جمع شديد ،ديوار
گوشتي انساني دورش ايجاد كرديد .سازمان ما مال شماست .گفتم هيچ سازماني
نميتواند جدا از تودههاي اجتماعيش به حيات خودش ادامه بدهد و مسعود
كانديد شماست و آينده ،آينده مال شماست .به اين نكته ايمان داشته باشيد.
يقين داشته باشيد كه آينده مال شماست .آينده مال انقالبيون است .نيروهاي
ميرا از صحنه حذف خواهند شد .پيروز باشيد!».
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صداي سردار خياباني
گزارش  6ماهة مبارزة انقالبي مسلحانه
 30آذر 1360

«اکنون میتوانیم بگوييم كه مجاهد خلق كه قب ً
ال بهلحاظ ايدئولوژيك بالنده و
ن رفتني نيست .بهلحاظ
شكستناپذير بود ،اكنون ديگر بهلحاظ سازماني نيز از بي 
تشكيالتي ما همچنان آن گوهر گرانبها و بيمانندي را كه طي ساليان دراز بهدست
آوردهايم ،همچنان داريم و حتي محكمتر از هميشه؛ منظورم وحدت و انسجام
تشكيالتيمان است .علیرغم مسیر مشکل و راه پرمشقتي كه طي كردهايم و تصميمات
خطيري كه اتخاذ نمودهايم؛ تصميماتي كه بهقول برادرمان مسعود ،هر يك از آنها
كافي بود تا يك سازمان را دچار تشتت و چنددستگي و انشعاب كند؛ وحدت و انسجام
تشكيالتي ما كمترين خدشه و رخنهيي برنداشته .يادت هست كه در 30خرداد در
حضور خودت تصميم گرفتيم كه حتي اگر ما يك عاشورا در پيش داشته باشيم و تمام
سازمان را نيز فدا و قرباني كنيم نبايد در روز موعود در تعهداتي كه در قبال خلق و
انقالب داريم درنگ و ترديد كنيم و خداي نكرده به سرنوشت حزب توده دچار شويم.
اما ما اكنون در شرايطي هستيم كه از آن آزمايش تاريخي با موفقيت گذشتهايم و از
اين نظر براي هميشه اصالت و سربلندي خود را در تاريخ ثبت كردهايم.
قهرمانيهاي همين 6ماهة گذشته واقعًا سراسر حماسه و اعجابانگيز است .انرژي
متكاثف ساليان زندان ،بهيكباره در فضايي مستعد منفجر شد و مجاهد خلق را به
اسطوره و افسانهيي بدل نمود و در نوك پيكان ترقيخواهي و حركت انقالبي اين ميهن
و شايد همچنان كه آينده ثابت خواهد كرد تمام جهان قرار خواهد داد .وقتي چشم را
از اين گذشته سراسر رنج و تالش شكوه و عظمت به آينده برگردانيم قاعدتًا چيزي جز
پيروزيهاي باز هم بزرگتر در طريق انجام رسالتهاي عظيمتر نخواهيم ديد كه انشااهلل
خداوند ما را بدينهمه شايسته گرداند و تو را هم كه در اين جريان غرورآفرين ،نقش
تعيينكننده و نقش رهبري داشتهاي براي سازمان و مردم ما حفظ كند.
به اميد ديدار ،قربانت موسي 30آذر1360
511

فصل 15

گزارش مستند حمله به اشرف

512

نبرد يا تسليم

513

فصل 15

گزارش مستند حمله به اشرف

صداي سردار
آخرين پيام در ايام قبل از شهادت
«با توجه به حرکات سیاسی سازمان از فرداي22بهمن؛ در مقابل مواضع و حركات
و عملكردهاي رژيم و رويكردهاي جامعه ،مجموعًا در فرداي 30خرداد به نقطهيي
رسيد كه ما از ورود در مبارزة قهرآميز ناگزير بوديم .يعني اين نقطه را ما بهتنهايي
و از پيش خودمان؛ از روي گرايشها و تمايالت ذهنيمان تعيين نكرديم ،بلكه
مجموعة تحوالت 2/5سالة جامعه آن را رقم زد و بهخصوص اين خود ارتجاع بود
كه آن را تعيين نمود و ما در آن نقطه فقط در معرض يك انتخاب قرار گرفتيم.
اين انتخاب درواقع انتخابي بود بين تسليمشدن به ارتجاع و رهاكردن مردم و
انقالب و دستشستن از اصول و ارزشها و آرمانهاي سازمان و يا رويارويي قهرآميز
با ارتجاع.
در اين زمان ،جلسات ايدئولوژيك ،كالسهاي ايدئولوژيك برادرمان مسعود هر
هفته در دانشگاه شريف برگزار ميشد كه در آن 10هزار نفر با كارت شركت
ميكردند .بدون شك اين بزرگترين كالس ايدئولوژيك؛ بزرگترين كالس بحثهاي
ايدئولوژيك و فلسفي در تاريخ ميهن ما بود و معلوم بود كه ارتجاع نميتوانست
نسبت به اين مسأله نظر خوش و مساعدي داشته باشد و از آن بهشدت در خشم
و هراس نباشد .بههرحال بحث ايدئولوژي توسط ما درجوهر خود هجومي بود به
ايدئولوژي ارتجاع و درجهت نفي آن.
امجديه 29خرداد 59اجتماع عظيم مجاهدين در ميان صفير گلولهها و زير باران
سنگ و گاز اشكآور ،لكن تحت حفاظت ميليشيا و سخنراني برادرمان مسعود كه
“چه بايد كرد” و در همين سخنراني بود كه مسعود فرياد كشيد كه “واي به روزي
كه مشت را با مشت و گلوله را با گلوله پاسخ دهيم” .ميليشيا باز هم حماسهيي
آفريد؛ به ارتجاع لجامگسيخته لجام زدند و چماقداران ارتجاع را گوشمالي دادند.
برادرمان مصطفي ذاكري در اثر گلولة پاسداران در اين جريان بهشهادت رسيد.
بعدها در چهارم تيرماه 59اين بهاصطالح امام و رهبر و مرجع تقليد ،آن الطائالت
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تاريخي و دروغهاي شاخدار را عليه سازمان رديف كرد اما راستي چه كسي
ميتوانست چنان تهمتها و دروغهاي بيشرمانهيي را بپذيرد و چنين بود كه امام
شياد چماقداران در مصاف با مجاهدين باز هم مجبور ميشد از عرش بهاصطالح
امامت و رهبري كذايي خود بهزير آيد؛ و ماهيت پليد ارتجاعي و چهرة عوامفريب
و دروغگوي خود را آشكار نمايد و خودرا به ابتذال و رسوايي بكشد…
خب در برابر رژيمي فريبكار كه اگر يادتان باشد زماني برادرمان مسعود آن را
يكي از مهيبترين نيروهاي تاريخ ايران شمرده بود و با چنين فضا و معادالت
سياسي و بينالمللي ،ما بهتنهايي مبارزهيي چنين سهمگين را پيش ميبريم و
درخشانترين صفحات تاريخ ميهنمان را مينويسيم و در پي دگرگوني عظيم و
نويني در تاريخ بشر هستيم .بيگمان چنين نبردي و تحقق چنين رسالتي خون
و قرباني زيادي ميطلبد و از اين نظر شهدايي كه ما تاكنون در اين راه تقديم
كردهايم ،بههيچوجه زياد نيست».
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گزارش ارتش آزاديبخش ملي ايران

فصل شانزدهم

كارزار
سرنگوني
شماره 3

پس از آنچه از انواع و اقسام طرحهاي ارائهشده از سوي مجاهدين و آنچه از
آمريكا و سازمان ملل و قول و قرارهاي خيانتشده ديديم ،بيش از پيش ،روشن
شد براي كساني كه اهل زانوزدن و تسليم در برابر فاشيسم ديني نيستند ،تنها
پاسخ و راهحل همچون 5سال گذشته در ايستادگي و مقاومت و كارزاريست كه
در شرايط و وضعيت كنوني رژيم ،نوك پيكان نبرد سرنگوني مردم ايران با رژيم
ضدبشري است.
با اينهمه ،پس از نخستين حملة موشكي به ليبرتي و پوچ درآمدن همة وعدهها
و قول و قرارهاي آمريكا و سازمان ملل و كوبلر و همة كساني كه به مجاهدين
براي ترك اشرف بيوقفه فشار ميآوردند و تقصير تأخير در اين كار را هم با فرض
حملة مجدد وحوش ،پيشاپيش به پاي مجاهدين مينوشتند ،بار ديگر طرحها و
راهحلهاي مختلفي از سوي مجاهدين و مقاومت ايران ارائه شد:
مسعود رجوي ـ  7اسفند 91

راهحل اول :انتقال بالدرنگ و بدون استثناي مجاهدان ليبرتي به آمريكا
راهحل دوم :بازگشت به اشرف
راهحل سوم :بازگرداندن سالحها ،براي دفاع و حفاظت ساكنان
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حاال ميخواهم بروم سراغ راهحل ،خوشا مجاهدين ،كه اين مسير را گام به گام
آمدند ،نهفقط با دشمن بلكه حتي با دوست براي اينكه بهچشم ببينند كه چه
ميشود؟ شما يا من ،ممكن است بگوييد من كه گفتم ،من كه نوشتم ،دهها،
صدها ،تومار ،نامة فردي ،بحث ،نظرية حقوقي ،موضعگيري ،اطالعيه ،هزاران و
هزاران…
بله ،شما اين را ميگوييد ،قب ً
ال هم شما يك كلمه در ايران گفتيد ،ارتجاع! اما تا
بفهمند و ببينند ،خوب زمان ميخواهد .اينجا يك سال مجاهدين قيمتش را با
هوشياري دادند .برچسب ارتجاعي استعماري را هم درهم شكستند ،گام به گام
با تحليل مشخص ،از شرايط مشخص ،پيش آمديد ،تا دنيا را و جامعة بينالمللي
را برسانيد ،دشمن كه خوب نقطة امروز را ميدانست ،از يكطرف حالت مجاهدين
همهجا شبيه به هم است ،از يكطرف جگرهاي شعلهور براي تكتك شهيدان و
مجروحين ،هر كدام را كه بنگريد محصول دههها و ساليان هستند ،از طرف ديگر،
عزم جزمي را كه از خودتان ميگيرم ،از تكتكتان ،چه در اشرف ،چه در ليبرتي
كه عزم جزم كردهايد كه اين خونها را احيا كنيد ،طبق همان آية قرآنكه خواندم
از هر دانه 7خوشه و در هر خوشه 100دانه؛ حسابهاي خدا اينطوري است .يكي
به 100تا نيست ،يكي به 700تاست و در ادامة آيه ميگويد كه خدا ميافزايد
براي آنكس كه بخواهد .انگار ميخواهد بگويد كه نهفقط 700تا بلكه هزار تا و
بيشتر و بيشتر!
…
حاال ما چه ميگوييم؟ ميگوييم بفرماييد:
1ـ بالدرنگ همين امروز حتي با هزينة خودمان ،انتقال 3200نفر ،شامل كساني
كه هم در اشرف و هم در ليبرتي هستند به خاك آمريكا ببريد ،ولو بهعنوان
سرپل ،همين امروز! چگونه است كه وقتي شما ميخواستيد نيروهاي خودتان را
با آنهمه ساز و برگ158 ،هزار نفر را از عراق ببريد ،بهسادگي اين كار را كرديد؛
ماهانه آمار ميدادند ،هفتگي و روزانه هم آمار ميدادند ،آمار هم يكي و دو تا
و صد تا نبود بعضي وقتها ميگفتند مث ً
ال طي يكماه30 ،هزار يا 50هزار نفر به
522

كارزار سرنگوني شمارة 3

آمريكا برگشتند .بسيار خوب 3200نفر كه چيزي نيست ،عدد خيلي سنگيني
نيست ،در طرحهاي پارسالمان هم كه آقاي كوبلر هم بود ميگفتيم ،تازه آن
زمان ليست تروريستي هم بود؛ ميگفتيم اگر طبق قانون خودتان ،تروريستها را
نميتواني در خاك آمريكا بپذيري ،بسيار خوب ،يك جايي را حصار توري بكش
و به آنجا ببر .الحمداهلل در آمريكا كه قرارگاه يا مكان كه كم نداريد مثل زماني
كه آمريكاييها مسئول حفاظت بودند ،خودتان ورود و خروج را كنترل كنيد.
ميگفتند خب ممكن است اينها بگويند ما ميخواهيم اينجا بمانيم و ماندگار
بشويم ،گفتيم خب بفرماييد سند محضري ميدهيم كه ماندگار نميشويم يعني
اگر كسي بخواهد مسأله حل كند كه جدي باشد كه تضمين داشته باشد ،اينها كه
چيزي نيست .پس اين راهحل اول .سالحها را گرفتي! تعهد دادي! كنوانسيون4
هم كه زمان ندارد ،در موافقتنامه نوشته تا فرجام نهايي شما مسئول حفاظت
هستيد.
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مايكل موكيزي ،كنفرانس در هوستون آمريكا
 20فوريه  2( 2013اسفند )91
«اگر وزارت امور خارجة آمريکا ميخواهند چيزي را جدي بگيرند ،ميتوانند
با جديگرفتن تمام اين چيزها شروع کنند .آنچه که الزم است اين است كه
هواپيماهايي را به فرودگاهي كه درست در نزديکي كمپ ليبرتي است ،بفرستند،
آن افراد را سوار کنند و به اينجا بياورند .زمان متوقفکردن ،جديگرفتن انواع
چيزهايي است که وزارت امور خارجه ادعا ميکند جدي ميگيرد و زمان شروع
جديگرفتن چيزي است که اياالت متحده به آن معتقد است و آن يک کشور
آزاد است که در آن مردم حق دارند سرنوشت خود را انتخاب کنند و تنها راه
براي به ارمغان آوردن آن ،تقويت افرادي است که براي آنچه مجاهدين براي آن
ايستادهاند ،ميايستند و همکاري و همراهي با آنها».

مسعود رجوي:

«راهحل بعدي ،چنانكه همان كساني كه به مالقات رئيسجمهور برگزيدة اين
مقاومت ميرفتند ،يكي بعد از ديگري اصرار در اصرار كه نگذاريد كار به درگيري
بكشد و ستون ششم و هفتم و هشتم هم حركت بكنند ،كمااينكه ستونهاي
قبليش ،آنها االن ميگويند اشتباه كرديم! معذرت ميخواهيم! احساس مسئوليت
ميكنيم .ميگويند ما گول خورديم ،ما نميدانستيم كه چي به چي است .آنها
حاال آمدهاند و ميگويند راهحل اشرف است! چون جلو هر كس كه بگذاريد
اين مساحت را و اين آمار را ،همين را ميگويد .كمااينكه اگر ليبرتي با همان
مساحت 40كيلومتري ميبود كه روز اول آقاي ليندوال از جانب اياالت متحده به
ما گفت ،كه چنين ضايعاتي نميداشت».
مايكل موكيزي كنفرانس بينالمللي پاريس
 19اكتبر 27( 2013مهر )1392
«52كشته در اول سپتامبر در اشرف ،كساني ديگر در ليبرتي ،و 7گروگان
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ربودهشده .و دو مردي كه بيش از همه در اين موضوع دخيل هستند ،بهزودي با
هم ديدار خواهند كرد.
يكي از آنها نوري مالكي است كه مسئول اين اقدامات اسفناك است .او آنجا
حضور نداشت ،اما اشتباه نكنيد ،اين نميتوانست بدون دستور او صورت گرفته
باشد ،و البته او بهعنوان آلت دست و دستنشاندة آخوندهاي ايران بهدستور رژيم
ايران عمل ميكرد .او مسئول است.
آن فرد ديگر رئيسجمهور اوباماست كه او نيز به ميزاني در اين رابطه مسئوليت
برعهده دارد .اين درست مانند مسئوليتي كه مالكي برعهده دارد ،نيست .او هيچ
دستوري نداد و مطمئنم كه بابت اين حادثه بسيار متأسف است و اگر ميتوانست
بهسادگي آرزو ميكرد كه صورت نميگرفت ،شكي نيست كه اين كار را ميكرد.
اما او ميتوانست مانع آن شود و قدرت آن را دارد كه مطمئن شود ديگر صورت
نخواهد گرفت ،و ما اينجا هستيم تا مطمئن شويم او از اين قدرت خود استفاده
ميكند.
ثانيًا ،بايد سهم خود را ايفا كنيم تا آن افراد را از آنجا خارج كنيم .ما از ظرفيت
و امكانات الزم براي اين كار برخورداريم.
من هيچ اشتياقي ندارم كه دولت خودم را رسوا كنم ،اما چيزي كه اشتياقم نسبت
به آن از اين هم كمتر است ،اين است كه دولت من باعث رسوايي كشورم شود.
اين را من تحمل نخواهم كرد».

رودي جولياني ،كنفرانس بينالمللي در پاريس

7دسامبر16( 2013آذر)92
«صحبتكردن پس از جنايتهايي كه مشاهده كرديم ،بسيار سخت است .من
چندي پيش در گردهمايي مشابهي گفته بودم كه كمپ ليبرتي يك كمپ
بازاسكان نيست ،بلكه يك اردوگاه كار اجباري است.
بسياري در وزارت خارجه و كوبلر از اين حرف من بسيار برافروخته شدند .وقتي
كه شخصًا با كوبلر ديدار كردم ،او من را بهخاطر بيان اين حرف مورد سرزنش
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قرار داد .اين يك كمپ نابودسازي است و به چنين چيزي تبديل شده است.
اين تنها يك اردوگاه كار اجباري نيست ،بلكه يك كمپ نابودسازي است ،آنهم
زيرنظر سازمان ملل و آمريكا .چقدر افتضاح و وحشتناك است .اين نقض اعتماد
و تعهد است .امروز بدون عصبانيت ،صحبتكردن خيلي سخت است ،عصبانيت
از مالكي ،عصبانيت از رژيم ايران ،عصبانيت از كوبلر ،عصبانيت از سازمان ملل و
بله ،عصبانيت از دولت خود من و وزارت خارجة من .اينها بارها به اين افراد قول
حفاظت دادند اما حاال كنار كشيدهاند و جرأت حتي بيان يك حرف را هم در
زماني كه انسانهايي دارند زير نظر سازمان ملل و آمريكا نابود ميشوند ،ندارند.
اين چه باليي است كه بر سر اصول و اخالق ما آمده؟
شما نبايد به قلدرها التماس كنيد .تاريخ جهان مملو از نمونههايي است كه چه
باليي بر سر ملتهايي حتي عظيم ميآيد وقتي كه دست به دامن قلدرها ميشوند.
كاري كه با زورگوها بايد بكنيد اين است كه در برابر آنها بايستيد .به تكتك افراد
در اردوگاه كار اجباري (ليبرتي) كه ما با آنها صحبت ميكنيم ،بهطور مكتوب
توسط كشور من قول حفاظت داده شد .من و آمريكاييهايي كه در  3تا  4و 5سال
اخير سخت بر روي اين موضوع كار كردهاند ،قلبمان شكسته كه دولت ما در اين
رابطه اين ميزان بيشرافت عمل كرده است .من نميتوانم تصور كنم كه اين چرا
و چطور صورت گرفت .اين يك سؤال پيچيده نيست .به اين افراد قول حفاظت
داده شده ،بيش از 100تن از آنان بهقتل رسيدهاند ،بسيار روشن است كه به
دست عراقيها بهقتل ميرسند .بايد احمق باشيد كه نتيجهيي غير از اين بگيريد.
متأسفانه بهنظر ميرسد كه در دولتمان تعدادي احمق وجود دارند .بايد خيلي
احمق باشيد كه متوجه نشويد اين به دستور آخوندها انجام ميشود.
… اول و مهمتر از همه ،ما بايد به قولمان احترام بگذاريم و به آن عمل كنيم.
تنها يك راه وجود دارد كه به قولمان عمل كنيم و آنهم فرستادن هواپيماهاي
آمريكايي به عراق و سواركردن همة افرادي است كه از نظر من در خطر جنايت
و كشتار قرار دارند و آوردن آنها به آمريكا .در اينصورت شايد كشور من دوباره
آبروي خود را باز پس بگيرد».
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مسعود رجوي:

«راهحل سوم ،ميگوييد اشرف نه ،بسيار خوب پس اين معامله از اول باطل بوده،
فكر ميكنم روز اول اسفند بود و هفتة پيش خبرگزاري فرانسه هم از قول وزارت
خارجة آمريكا گزارش كرد كه بهگفتة وزارت خارجة آمريكا سازمان مجاهدين
خلق ايران در  2003بيش از… (دقت كنيد) بيش از 2000تانك ،نفربر زرهي و
توپخانة سنگين را تحويل آمريكاييها داد.
شما نميتوانيد يا نميخواهيد از ما حفاظت كنيد ،شما نميخواهيد و نميتوانيد
كه ما به اشرف برگرديم ،بسيار خوب ،طبق همان موافقتنامهيي كه حفاظت
را عهدهدار شديد ،بعد از 4سال ،بعد از  6و 7مرداد ،بعد از 19فروردين ،بعد از
21بهمن ،بعد از 57شهيد ،بعد از 1232مجروح ،لطفًا سالحهاي ما را برگردانيد،
خودمان قادر به دفاع از خودمان و تأمين حفاظت هستيم! (كفزدن جمعيت)
آنوقت ببينيم كه چه كسي و كدام قدرتي جرأت چپ نگاهكردن به اين مجاهدين
را دارد (كفزدن جمعيت) پس اين هم مجموعهيي از راهحلها ،بفرماييد!…».

آيا بهواقع آمريكا ميتواند مجاهدين مستقر در ليبرتي را به
كشورخود منتقل كند؟

«همچنانكه وزير دادگستري پيشين آمريكا ،مايكل موكيزي ،گفته است آمريكا
از جنگ جهاني دوم به بعد در موارد متعدد تعداد قابل توجهي از پناهجويان را
به كشور و خاك خود منتقل كرده است .بنابراين انتقال مجاهدان مستقر در
ليبرتي برخالف آنچه برخي ادعا ميكنند هيچ كار مشكلي نبوده و نيست .اين
قبيل مدعيان هر كه باشند و از هر موضعي كه سخن بگويند خواسته يا ناخواسته
اين حقيقت را ميپوشانند كه مدار همة مسائل و موضوعات مربوط به مجاهدين
بهعنوان خط قرمز اصلي رژيم واليتفقيه ،در داخل و خارج ايران ،بدون استثنا با
همين رژيم بسته ميشود».
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مسعود رجوي:

«جنگ ما از روز نخست تا به آخر ،با رژيم ضدانساني واليتفقيه بهعنوان غاصب
حق حاكميت مردم ايران بوده و هست و خواهد بود والغير .هدف از آمدن به عراق
و استقرار در مجاورت خاك ميهن نيز همين بوده و هست و خواهد بود والغير.
بنابراين ،از آنجا كه مقاومت ايران جز با ديكتاتوري مذهبي و تروريستي حاكم
بر ايران با كس ديگري سر جنگ و خصومت نداشته و ندارد ،پرواضح است و در
تجربة دو دهه هم به اثبات رسيده است كه هرگونه برچسب و خصومت و جنگ
عليه مجاهدين و مقاومت ايران ،اعم از داخلي و منطقهيي و بينالمللي ،براي
استمالت و خوشامد و تقويت آخوندهاي حاكم يا جناحي از آنها بوده است .يعني
در هرگونه كنش و واكنش داخلي و منطقهيي و بينالمللي با اين مقاومت ،مدار
سياسي ،بالشك و بدون شكاف ،با رژيم آخوندها بسته ميشود.
نتيجه اينكه ،برخالف آنچه رژيم ميخواهد وانمود كند ،هرگونه برخورد با
مقاومت ايران (اعم از منفي و مثبت) از جانب هر كس و هر نيرو و هر دولت ،تابع
معادالت ايران و رژيم حاكم بر آن است و از ظرف مكاني و معادالت جغرافيايي
تأثير عمده نميپذيرد .پس ،سرنوشت اين مقاومت بهطور قانونمند در ارتباط
مستقيم با رژيم آخوندي و سرنوشت مردم ايران رقم ميخورد .اين سرنوشت را
با همة مخاطرات آن ،از ربع قرن پيش ،با شعار مرگ بر ارتجاع ،زنده باد آزادي
در مصاف با استبداد مذهبي آگاهانه و آزادانه پذيرفته و خود ،داوطلبانه ،فعاالنه
و با تمام قوا ،آن را رقم زدهايم .بهاي آن را هم ،هرچه سنگين و خونين ،پرداخته
و باز هم خواهيم پرداخت و اين جز بر شرف و افتخارمان نميافزايد( .قسمتي از
پيام  22بهمن )1381
سؤال اين بود كه آيا بهواقع آمريكا ميتواند مجاهدين مستقر در ليبرتي را به
كشور خود منتقل كند؟ جواب قطعًا مثبت است و آخرين نمونة آن قبول مهاجرت
بسياري عراقيان قبل و حتي بعد از جنگ در سال 2003است.
قبل از آنهم در سال 1375آمريكا بيش از  6500نفر از كردهاي شمال عراق را
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پس از شكست كودتا عليه دولت وقت عراق سريعًا از اين كشور خارج كرد و به
جزيرة گوام برد كه بعدًا اغلب آنها به خاك اصلي آمريكا منتقل شدند.
روزنامة واشينگتنپست در 10بهمن 1375آمار كردهاي منتقلشده به گوام را
7هزار نفر اعالم كرد.
واشينگتنپست نوشت :در سال 1991بعد از پايان جنگ با عراق ،متحدين به
رهبري آمريكا يك بهشت امن در شمال عراق براي كردها آماده كردند كه
200ميليون دالر براي نوسازي مزارع و خانههاي كردها پرداخت شد .ولي اين
پروژة 5ساله در اوت به شكست انجاميد وقتي كه گارد جمهوري متبحر صدام
حسين به دعوت يكي از گروههاي كردي وارد اين منطقه شد…
يك كرد كه در شهر سليمانيه مهندس بود و در تأسيسات سرمايهگذاري شدة
آمريكا كار ميكرد ،گفت“ :ما تمام پروندهها در كامپيوتر را از بين برديم ،و تمام
كاغذها و عكسها كه مشخص ميكرد براي چه كسي كار ميكنيم را سوزانديم”.
آمريكا كه ديگر پرسنلي در اين محل نداشت ،رفتن و كمك به كاركنان محلي را
رد كرد ،اما به كاركنان قبلي و خانوادههايشان اطالع داد كه اگر خودشان را به
مرز تركيه برسانند به آنها پناهندگي سياسي خواهد داد…
بنا به گفتة وزارت خارجه از آنموقع تابهحال 3سري از كردها پناهندگي گرفتند:
2150نفر كه براي ارتش آمريكا و يا در دفاتر كمك خارجي آمريكا كار ميكردند.
600نفر از اعضاي احزاب اپوزيسيون عراق كه از طرف سيا كمك مالي ميشدند.
3780نفر كه براي آژانسهاي غيرانتفاعي كه در آمريكا مستقر هستند كار
ميكردند.
در هر مورد آنها از تركيه به پايگاه نظامي آمريكا در گوام رفته ،از آنجا بعد از
دو ماه به آمريكا آمدهاند كه تابهحال 2200نفر در محلهاي جديد خود اسكان
داده شدهاند .از طرف ارگانهاي غيرانتفاعي به هر نفر 1000دالر در ماه اول داده
ميشود كه مخارج خانه ،غذا و غيره را تأمين كند.
تفاوت اين موضوع ،با موضوع مجاهدين در اين است كه مجاهدين قبل از هر
چيز يك جنبش مستقل را نمايندگي ميكنندكه فقط براي مردم ايران و نه
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هيچكس ديگر ،مبارزه و كار ميكنند .مجاهدين بهطور رسمي افراد حفاظتشده
تحتكنوانسيون ژنو شناخته شدهاند و مخصوصًا پس از خروج از ليست تروريستي
بنابر نظريههاي متقن حقوقي ،هيچ مانعي در مورد پناهندگي آنها در آمريكا
وجود ندارد؛ اال اينكه دولت آمريكا با ممانعت از پناهندگي آنها بخواهد براي
فاشيسم ديني حاكم بر ايران دست تكان داده و عالمت حسن نيت بدهد و
استمالت كند .بدون شك در اين موضوع هم ،مدار با رژيم بسته ميشود و هر ادعا
و استدالل ديگري بهانه است .هيچ نيشزدن و اذيت و آزار و اتهام و لجنپراكني
عليه مجاهدين ،حتي يك مورد در 35سال گذشته ،نه در داخل و نه در خارج
ايران “فيسبيل اهلل” نبوده و عم ً
ال معنايي جز پلزدن با رژيم و يا استمالت از
آن و گرفتن پول و امتياز از رژيم نداشته و ندارد .رژيمي كه صريحًا ميگويد كل
كرة زمين را ميخواهد از مجاهدين تهي نموده و يكايك آنها را از ميان بردارد.
مجاهدين در اشرف و غير اشرف ،نهفقط يك دالر هم از آمريكاييها نگرفتهاند،
بلكه انبوهي هم امكانات در زماني كه در اشرف مستقر بودند در اختيار آنها
گذاشتند و جان بسياري از افراد آنها را هم بدون هرگونه چشمداشت در مقاطع
مختلف از خطرهاي محتوم نجات دادند.
اطالعات بسيار ارزندة مجاهدين دربارة اقدامات و برنامههاي تروريستي رژيم در
عراق نيز جاي جداگانهيي دارد و فرمانده جياتيف در ارتش به آن گواهي داده
و اين گواهي در كتاب “ايران :سياست خارجي ،چالشها و انتخابها” منتشر شده
است»:
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گواهي فرمانده مشترك
نيروهاي آمريكايي مأمور به خدمت در اشرف
 24اوت 2006

وزارت ارتش
گروه رزمي  134جياتف
قرارگاه اشرف ،عراق
 24اوت 2006
يادداشت براي ثبت در پرونده
موضوع :توافقات تفاهمشده بين جياتيف و سازمان مجاهدين خلق ايران
در دوران خدمت سرهنگ نورمن (22سپتامبر 2005تا 24اوت)2006
1ـ آژانسهاي مختلف تحقيقاتي اياالت متحده از اشرف بازديد كرده و با اعضاي
سازمان مجاهدين خلق ايران مصاحبه كردهاند و آنها متعاقبًا از كنترل آزاد شده
و بهعنوان افراد حفاظتشده تحت كنوانسيون 4ژنو و توسط ائتالف نيروهاي
چندمليتي در عراق بهرسميت شناخته شدهاند .هر ترددي به خارج از اشرف
همواره تحت اسكورت نيروهاي آمريكايي صورت گرفته است.
2ـ ضمن 3سال گذشته ،نيروهاي آمريكايي و سازمان مجاهدين خلق ايران
بهترين تالش مشترك خود را در حفاظت از شهر اشرف مبذول داشتهاند.
نيروهاي آمريكايي مسئول امنيت بيرون اشرف بودهاند و سازمان مجاهدين خلق
ايران مسئول نظم داخلي اشرف بوده است كه به بهترين نحو انجام شده است.
3ـ بهطور معمول ،اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران خانوادهها و دوستان و
همكاران خود را كه در ايران يا كشورهاي خارجي زندگي ميكنند به اشرف براي
ديدار دعوت ميكنند .اين بازديدكنندگان در يك محيط امن مورد استقبال قرار
ميگيرند و توسط سازمان مجاهدين خلق ايران مورد پذيرايي قرار ميگيرند .در
مواقعي با اجازة بازديدكننده ،سازمان مجاهدين خلق ايران ممكن است از افراد
جياتيف براي مالقات با آنها دعوت كند.
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4ـ در صورتي كه سازمان مجاهدين خلق ايران با موارد مشكوك بيروني يا
عناصري كه قصد اخالل در آرامش محيط و يا توطئه و خرابكاري داشته باشند
مواجه شود ،آنها را متوقف و در يك محل نگهداري ميكند ،سپس پليس نظامي
آمريكا را براي تحويل و تحقيقات فراميخواند.
5ـ سازمان مجاهدين خلق ايران ،در تسهيل درخواستهاي سازمانهاي بينالمللي
براي تماسهاي خانوادگي و ديدارهاي جياتف با اين افراد بسيار همكاري كرده
است .جياتيف درخواست را يا از طريق افسر ارتباط سازمان مجاهدين خلق ايران
رد ميكند يا تقاضا ميكند با آنها شخصًا مالقات كند و تقاضا را مطرح كند .در
مواردي كه اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران نيت حقيقي اين درخواستها را
زير سؤال ميبرند (نگراني در مورد انتشار اطالعات غلط ،يا نگرانكننده در مورد
امنيت اشرف و ساكنان آن) يا اينكه رژيم ايران اين درخواستها را واسطهگري
ميكند ،اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران ميتوانند افكار و نگرانيهاي خود را
بهصورت مكتوب به جياتيف بدهند تا جياتيف براي سازمان بينالمللي مربوطه
[صليبسرخ] ارسال كند.
6ـ هيچ زندان و هيچ اجباري براي ماندن در اشرف وجود ندارد .همه آزادند كه
سازمان مجاهدين خلق ايران را هر زماني كه بخواهند ترك كنند .براي حفاظت
از امنيت و اطالعات داراي ريسك براي ساكنان اشرف و خانوادههاي آنها در ايران،
كساني كه سازمان مجاهدين خلق ايران را ترك ميكنند و مايلند مستقيم به ايران
بروند ،قبل از خروج حداقل 3هفته در تيف نگه داشته ميشوند و اسامي آنها به
سازمان مجاهدين خلق ايران از 3هفته قبل از رفتنشان داده ميشود تا كنترل
صدمات (خسارات) را كنترل كند .هر استثنايي ميبايد بهصورت مشترك مورد توافق
قرار بگيرد.
7ـ هر تقاضايي براي مالقات با ساكنان اشرف توسط جياتيف بهصورت مكتوب
(با ذكر دليل) داده ميشود .مالقات تقاضاشده در يك محل مورد توافق از اماكن
مجاهدين (و نه در فاب مقر نيروهاي آمريكايي) برگزار ميشود .ساكن (اشرف)
بايد قبل از اينكه چنين مالقاتي برنامهريزي شود ،با آن موافقت كند .اگر فرد با
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انجام مالقات موافقت نكند ،جياتيف تقاضا ميكند كه اين فرد يك نامة امضاشده
براي بهروزشدن (و تكميل) پرونده بدهد.
8ـ سازمان مجاهدين خلق ايران گروههاي مختلف عراقي را براي پيوستن به
پروسة سياسي و گفتگو با نيروهاي آمريكايي تشويق و كمك كرده است .اين
اقدام سازمان مجاهدين خلق ايران به ايجاد يك محيط امن و ايمن كمك نموده
و بايد ادامه يابد.
9ـ سازمان مجاهدين خلق ايران در جامعة پيرامون خود براي ايجاد يك عراق
امن و دموكراتيك مشوق روشهاي مسالمتآميز بوده و به قوانين عراق احترام
گذاشته است .رابطة سازمان مجاهدين خلق ايران با اهالي مناطق اشرف در تأمين
امنيت منطقه ،نقش مثبتي داشته است .وقايع شهر “عظيم” نمونة خوبي است كه
نشان از تالش براي ايجاد همكاري بين ارتش عراق ،نيروهاي آمريكايي و مردم
شهر توسط سازمان مجاهدين خلق ايران داشت و سازمان مجاهدين خلق ايران
ميبايد به ادامة اين رابطهها تشويق شوند .عراقياني كه با نيروهاي ما صحبت
كردهاند ،نظر مثبت و سمپاتيكي نسبت به ساكنان اشرف ابراز ميكنند.
10ـ سازمان مجاهدين خلق ايران همواره در مورد دخالتهاي رژيم ايران هشدار
داده و يك نقش موثر و مثبت در افشاي اين تهديدات و خطر ناشي از اين دخالتها
ايفا كرده است .اطالعات آنها در اين رابطه بسيار كمككننده بوده و در برخي
حوادث به نجات جان سربازان ما كمك نموده است .تسهيل اين تبادل اطالعات
توصيه ميشود.
با احترام بسيار
جولي اس نورمن
سرهنگ دوم پليس نظامي
فرمانده جياتيف
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ادعاي حكومت عراق دربارة فقدان امنيت در تمام عراق
براي شانه خاليكردن از زير بار جنايت در اشرف و ليبرتي
حكومت عراق و پشتيبانان و خدمتكاران آن براي شانه خاليكردن از زير بار
مسئوليت و جنايت در اشرف و ليبرتي ،ادعا ميكند كه برخالف موافقتنامهيي كه
با سازمان ملل به هنگام انتقال ساكنان اشرف به ليبرتي امضا كرده است ،قادر
به حفاظت از اشرف و ليبرتي نبوده و نيست .اين حكومت فريبكارانه ،استدالل
ميكند كه در همه جاي عراق هر روز انفجارها و قتلهايي صورت ميگيرد و
بنابراين اشرف و ليبرتي هم از آن مستثني نيستند.
اينهم يكي ديگر از رهنمودهاي گشتاپوي ديني به عواملش در حكومت عراق و
به گفتة آخوند مصلحي ،وزير قبلي اطالعات در شمار تالشهاي رژيم براي «ارتقاي
امنيت ملي كشور همسايه» محسوب ميشود .بيجهت نبود كه فالح فياض رژيم
ايران را «پيشتاز در انتقال تجارب خود به دولت نوپاي عراق» توصيف كرد.
تلويزيون شبکه ( 2رژيم) 12فروردين:1392
«وزير اطالعات كشورمان در ديدار با سرپرست وزارت امنيت بغداد ضمن گفتگو
و تبادل نظر در خصوص مسائل منطقهيي و موضوعات داخلي عراق گفت ،ايران
براي ارتقاي امنيت ملي كشور همسايه ،عراق تالش ميكند.
…
وزير اطالعات با تأكيد بر روابط امنيتي بين ايران و عراق گفت ،پيگيري جدي
اخراج گروهك تروريستي منافقين از عراق از جمله موضوعاتي است كه در اين
سفر بهطور ويژه به آن پرداخته خواهد شد.
مصلحي :بحث منافقين هست كه ما مصر هستيم هرچه زودتر اين مجموعه از
داخل عراق جمع بشود و با هماهنگي كه صورت گرفته ،انشاءاهلل بهزودي اين
مجموعه از داخل عراق جمع خواهد شد و درواقع بايد تكليفشان روشن بشود،
هرچه سريعتر!
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فالح فياض :ايران از كشورهاي پيشتاز در انتقال تجارب خود به دولت نوپاي
عراق بوده و هميشه در چالشها برخالف بسياري از كشورهاي منطقه به كمك ما
آمده است و رابطه با ايران اولويت اصلي ماست».
اين درست است كه سراپاي عراق بهخاطر بمب و مواد انفجاري و تروريستهاي
صادراتي رژيم ايران غرق خون است .يعني حقيقت نخستين ،همچنانكه همة
شخصيتها و نيروهاي ملي عراقي اذعان ميكنند ،اين است كه مالكي و رژيم،
نخستين مسئول ناامني و سلسله فجايع بالانقطاع كشتارها و بمب و انفجار
هستند.
با اين حال حتي اگر در همين ادعاي ناامني عراق كه براي شانه خاليكردن از
زير بار مسئوليت حمله به ليبرتي و اشرف ابداع شده است ،تدقيق كنيم ،در يك
محاسبة ساده ،نسبت و تعداد نفرات مجاهدين و شهيدان و مجروحان آنها را با
جمعيت كل عراق بسنجيم ،آن وقت ،مشت مدعي باز و حقيقت تكاندهندهيي
آشكار ميشود.
برد شرمن ،نمايندة كنگرة آمريكا و عضو ارشد زيركميتة تروريسم اين سنجش را
در استماع در كميتة خاورميانه بهروشني ارائه كرده است:
برد شرمن ـ استماع در زير كميته خاورميانه
13نوامبر22( 2013آبان)92
«مالكي سالحهاي ما را ميخواهد ولي با اينهمه اجازه ميدهد كه هواپيماها از
ايران به سوريه بروند و با خود ،قاتالن و اوباش و نيروهاي سپاه پاسداران و سالح
ببرند .او ميگويد كه نميتواند از آسمان كشور خودش دفاع كند ولي مطمئنًا از
تركيه ،عربستان سعودي و يا آمريكا هم نخواسته كه از آسمانش دفاع كنند ،در
مقابل ،اين قاتالن كه بهراحتي از باالي مرز عراق پرواز ميكنند تا كشتارهايشان
را در سوريه به انجام برسانند.
اكنون من ميخواهم به آقاي ويلسون بپردازم و روي كمپ ليبرتي (اشرف) تمركز
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كنم .ما 101نفر در اين كمپ داشتيم و 52نفرشان كشته شدند .اين تلفات
50درصد است كه بهطور تخميني يكميليون برابر تلفاتي است كه شهروندان
عادي عراق با آن مواجهند .اينها جانباختنهاي تأسفباري است كه در عراق اتفاق
افتاده و در ميان كشتهشدگان برادر افضلنيا هست كه فكر ميكنم امروز اينجا
در ميان حضار است .وزارت خارجه بيانيهيي صادر كرده است كه در آن ميگويد
دولت عراق هيچ دخالتي در اين نداشته است كه بهنظر من باورنكردني است چون
آنها وظيفه داشتند كه از ساكنان اين كمپ حفاظت كنند و بنا به گفتة وزارت
خارجة خودمان هيچ كاري نكرده است .درواقع آدمكشان بايستي از چند نقطة
بازرسي عبور ميكردند».
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برنارد كوشنر ژنو
19سپتامبر28( 2013شهريور)92
«ما از حماقتي به حماقت ديگر و از تناقضي به تناقض ديگر برخورد ميكنيم و از
جنايت به كشتار.
اياالت متحدة آمريكا كه دشمن اصليش رژيم ايران است ،نخستوزير عراق آقاي
مالكي را سركار آورد .اما او دارد كار رژيم ايران را ميكند ،بدون اينكه آمريكا
اعتراضي بكند .لذا من وقتي كه اولينبار با مالكي ديدار كردم ،اين ايدة اندوهناك
را داشتم كه با صداي بلند فكر كنم و ترديدم را بيان كنم .در آنموقع وزير خارجة
فرانسه بودم و نبايد به اين شكل صحبت ميكردم .شك نسبت به توانمنديهاي
اين مرد و بهخصوص شك به اخالقيات او و پيوندهايي كه بين مالكي و رژيم ايران
وجود داشت .همة اينها قابل رؤيت بود ،مگر نه؟ همة اينها در چشم فرو ميرفت.
به ياد دارم كه در همان تاريخ يك آقاي عالوي بود كه در انتخابات برنده شده بود
اما اين اشكال مهيب را داشت كه سكوالر است .اما او را برنگزيدند ،بهرغم اينكه
در انتخابات برنده شده بود ،كسي را برگزيدند كه تحت سيطرة حكومت مذهبي و
بهخصوص رژيم ايران بود .بايد يك روز همة اين تناقضات و ساير موارد مربوط به
جنگ عراق را روي ميز آورد .منظورم جنگ آمريكا در عراق است .چرا كه مالكي
كه من فكر ميكنم ،و شما آقاي ريال حق داريد بگوييد كه اين يك جنايت دولتي
است ،جنايت نخستوزير يك دولت است چرا كه بدون او دستوري در كار نبود و
بايد او را متهم كرد .اگر مقامات آمريكا كمي شرافت داشته باشند ،بايد پافشاري
كنند كه 7گروگان شامل 6زن و يك مرد ،آزاد شوند .بهخصوص به رژيم ايران
استرداد نشوند .اين ديگر اوج تناقض خواهد بود .لذا اجازهدادن به نخستوزير
منصوب آمريكاييها كه به نام عراق مرتكب قتل شود و اشخاص مورد حفاظت ملل
متحد را تحويل بدهد ،فكر كنم كالن حماقتي است كه از يك انسان سر بزند.
خواستم كلمات ديگري استفاده كنم اما ميدانم كه بايد مؤدبانه صحبت كرد».
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پيام به متحصنين  5ماهه در ژنو
مسعود رجوي  9دي 1387

«اينك اشرف پرشكوه با ياران نَستوه در كارزاري بهغايت فشرده و سخت و
سنگين سرفراز ميشوند .نام ايران و ايراني و نام شهر شرف و پايداري را در
همهجا به اوج ميبرند .از ژنو تا نيويورك و واشينگتن ،از كانادا تا استراليا و ايتاليا،
از انگلستان تا فرانسه و آلمان ،از سوئد تا نروژ و فنالند ،از بلژيك تا دانمارك و
هلند ،از يمن تا مصر و لبنان ،از اردن تا فلسطين و عراق…
اين فرياد رساي هر ايراني و شوراي ملي مقاومت ايران ،براي آزادي است كه در
همهجا طنين مياندازد ،ميگسترد و ريشه ميدواند .از دانشگاهها و كارخانهها
تا سلسلهجبال البرز .بيچاره آخوندهاي افسارگسيخته كه پاسخي جز دشنه و
دسيسه و دار نمييابند.
“بگير ،ببند ،بِ ُكش ،گور خود َكني به دست خود”...
از فرداي خيزش شيعيان در عراق عليه حاكمان مرتجع در ايران ،رژيم پليد
آخوندي چنگالها و دندانها تيز كرد و به گفتة خودش ،كمر به قصاص و قتلعام
اشرفيان بست .سفلگان و دريوزگان بارگاه واليت كه در برابر غداران و جباران
جز تسليم نياموختهاند ،زانو زدند .با زبانهاي گنديده و مسموم و با سوداهاي شوم
براي اشرفيان ،به مجاهدان آزادي تاختند .به جاي جالد“ ،بيدنده و ترمز” قرباني
را هدف قرار دادند و بهجاي ظالم ،سنگ را به مظلوم زدند .بگذار در ساحل امن،
در هاون رژيم آب بكوبند تا در هزار توي خفت و ذلت و در عقدههاي فرومايگي
و حقارت ،بپوسند.
هيهات كه 6سال پيش ،در محرم حسيني ،گفته بوديم كه “وقتي ديو تنوره
ميكشد ،وقتي كه دژخيم سر از پا نميشناسد ،رمز ماندگاري و اعتال ،كلمة
فداست ...مجاهدين از بنيانگذارانشان تا اعضا و هوادارانشان در تمام ايران و در
سراسر جهان اين درس را بهخوبي آموختهاند كه تاريخ خلق و ميهن خود را
چگونه بنويسند .هيچكس بيش از ما به خطراتي كه از هر سو ما را دربرگرفته
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احاطه و اشراف ندارد .اما عزم جزم كردهايم تا اگر زمانه صد بار از اين هم خطيرتر
و پرفتنهتر باشد ،با تأسي به پيشواي آرمانيمان ،درسهاي جديدي از مقاومت و
ايستادگي عرضه كنيم”.
خوشا اشرفيان صديق و پاكباز و سرداران و ساالراني كه غزلخوانان ،دستافشان
و پاكوبان ،درس بزرگ مقاومت و ايستادگي عرضه كردند».

...3،2،1
 100و  1000اشرف ديگر ميسازيم
مسعود رجوي ـ 27شهريور 92

«آري ما بهسوي آزادي و در مسير سرنگوني  100 ...3،2،1و  1000اشرف ديگر
ميسازيم.
از خون مجاهدين در اشرف شعلهها و آتشها برميخيزد و رژيم ضدبشري را
خاكستر ميكند.
ما براي نبردها و جنگهاي بنيانكن ديگر آماده و آمادهتر ميشويم .حق دفاع از
خود براي هر مجاهدي در برابر حمله و يورش دشمن در هر كجا يك حق مشروع
و قانوني است .بيمحابا از اين حق مشروع و قانوني در هر زمان و در هر مكان
استفاده كنيد!
همچنانكه سازمان مجاهدين خلق ايران اعالم كرده است :قاتالن جنايتكار در
هر لباسي و بهويژه در لباس آخوندي و پاسداري ميتوانند مطمئن باشند كه
حساب يك به يك اين خونها را همچون الجوردي و صيادشيرازي و آخوندهاي
دانهدرشت ديگر پس خواهند داد».
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كارزار سرنگوني شمارة3
مسعود رجوي  26آذر 92

«به مؤسسان چهارم و لشكرهاي فدايي
در خاتمة اعتصاب غذاي جهاني ،از روز اول ديماه وارد “كارزار سرنگوني شمارة ”3
ميشويم.
كارزار شمارة  1پس از خروج از ليست تروريستي شروع شد و سوگند خورديم كه اين
سلسله كارزارها را تا هر زمان كه بهدرازا بكشد ادامه بدهيم.
كارزار شمارة 2پس از نخستين حملة موشكي به ليبرتي در شب عيد امسال با آمادهباش
سال 92شروع شد .در حملة موشكي دوم و سوم به ليبرتي و سپس در كهكشان اشرف
به اوج رسيد.
اكنون در پايان اعتصاب غذاي تاريخي ،كه باالترين و در عين حال گزندهترين
قدرتنمايي سياسي و ايدئولوژيكي براي دشمن ضدبشري و مزدوران و همكيشان و
همخطان آن بود و به هزار زبان در تخطئة آن ميكوشيدند ،كارزار شمارة 3را از اول
دي آغاز ميكنيم.
منطق راهنما ،همان «كس نخارد» است .كسي از بيرون ما و ياران ما و خلق ما ،قرار
نبوده و نيست كه براي ما آزادي يا حقوقبشر بياورد .فرزندان ايران و عراق و سوريه بايد
آزادي و حقوقبشر را ،با رنج و خون و پرداخت بها ،بنويسند و به مدعيان هم بياموزند.
اينجاست كه قطببندي و تعميق و جدايي صفوف انقالب و ارتجاع از يكديگر تكميل
ميشود و اين الزمة تكامل مبارزة رهائيبخش خلقهاست.
اين سلسله كارزارها در ميان آتش و خون ،در ميان توطئه و محدوديت و فشار و
محاصره ،در رويارويي با جباران و غداران پيمانشكن ،بيامان ،به پشتوانة خلق قهرمان،
در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادي ايران پيش ميرود.
دشمن و مزدوران قد و نيم قد آن برآنند مرز سرخ و حصار حياتي پيكار آزادي و هويت
ايرانيان آزاده و ميهنپرست را انكار كنند اما تا يك مجاهد اشرفي و ياران اشرفنشان
هستند اين آرزو را به گور خواهند برد و اين نبردي است تا پيروزي…
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