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 دمةمق

يبحثثثث ال اثثثل الشثثثا  اذيرانثثثي الثثثلي يثثثرع  احثثثا اللنثثث  والقمثثثع والحرمثثثان ال ثثثا   عثثثن   ثثث  الم لثثثي ال  يرانثثثي 

ومثا وال  نساني، عن ضالة م شودة لاستعاد بهثا وويتثا التيخيخاثة واذيراناثة وال ةثالاة واذنسثاناة العريقة، ا ثد ي

بعد يوم قدواا  ي م لمة م اودي خنق وقةاتها الخالصة التي ا ادي قبل كثل شثيب بحريثة الشثعل والمسثاواة بثان 

 المرأة والر ل.

 ن ذلك يعد سرا لها س والخوف المتواصل لن لام المت رع لنسث  والثلي يشثعر بسثقورا  ثراب انةثمام وثلا ال اثل 

 . لى م لمة م اودي خنق وخواد الشعل

م نثثد الحاضثثر،   ايثثة و اثثةة ومنخصثثة عثثن اثثيخي  ل ةثثال ومعركثثة علامثثان ومتواصثثنان  ثثي و ثثا نلثثام ويمثثثل ال

  الم لي الد ال والمعادي لإلنساناة.

ومن  هة أخرى يمثل نموذ ا بساطا عن سنسنة من مؤامرات الم لي التي النهاية لها وارمي  لى اقثوي  واثدمار 

أي م اوثثد وأشثثر ي وم اصثثر ألشثثرف وذلثثك مثثن خثث ل صثثرف مبثثال  وثثلا المقاومثثة، بطثثر  م هثثا احطثثا  مع ويثثات 

 و م اناات وراقات وائنة.

ووي مؤامرات ا   ب ها عبر   رابات واراابات عس رية و خواباة وسااساة ودعائاة ودولاة وأيديولو اة مختنفة 

ما أبداا م اوثدو دخ   اخننتها اعليبات نفساة مختنفة وغاروا من ضرو  التعسف... ول ن بابت كنها بالفشل  راب

الحريثثة مثثن صثثمود واةثثحاة ال  ثثدود لهمثثا،  ثثيخارا سثثاد  ون نلثثام الم لثثي برمتثثا مثثع  مالثثا الراماثثة  لثثى اثثدمار 

 المقاومة.
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  ديث ا تتا ي

 

كل من له معرفة عن نظاام الماللاي الالإنسااني ونقيضاه أي منظماة مجاهادي خلاق اإليرانياةن يعلاذ أناه ومنا  فجار 

أي من  العقود الثالثة األخيرة حتاى انن تظال معركاة متوا الة وميار منقطعاة تبقاى بينهماا وهاي  تأريخ المقاومة

 تنطوي على جميع مناحي الحياة.

وإنهما معركة ومواجهة هائلتان في وجه النظاام الا ي و اق حقاا باأكبر قاوة رجعياة مخيفاة شاهدها تاأريخ إياران 

اني حيث لذ وال يقصر ومن أجال االحتفااب بهاا فاي ممارساة عاما سلطة الشعب اإلير20وال ي سلب من  أكثر من 

أي بلذ وقمع وهمجية ودجل وشعوذة واستخدام أبشع األساليب سيما في حق معارضاته الوحيادة منظماة مجاهادي 

 خلق.

ويستخدم النظام الالإنساني في مجال الحرب النفسية خالل حملته الشريرة أبشاع األسااليب والترتيباات علاى سابيل 

ليمارس التع يب النفسي في حق المجاهدين واألشارفيين وذلاب بطارق مختلفاة وبشاكل قا ر « ورقة العائلة»ل المثا

واسع النطاق. ولكان سابق وأن اساتخدم بعار مخار مان الادكتاتوريات ها   الخدعاة القا رة كماا شااهدنا نظيار ها   

ستخدامه لها بحاالت أوسع ونوعياة أبشاع النماذج عند مطلع اإلسالمن إال أن نظام الماللي هو الفريد من نوعه في ا

 فهو ال نظير له.

وفااي الوقاات نفسااه قلمااا نجااد أفااراد عوائاال وأقااارب كمصااطفى محماادي مماان ارتضااوا أن يبيعااوا شاارفهذ اإلنساااني 

وعااواطفهذ العائليااة الطيبااة لجسااتابو الماللااي ليخاادموا مااا ينويااه هاا ا النظااام ماان تنفياا  ألقاا ر أهدافااه وأجنداتااه ضااد 

 وروادهان منها المساهمة في ممارسة التع يب النفسي في حق أبنائهذ و بشكل متوا ل.المقاومة 

وعلى عكس ه   الحاالت القليلة فهناك انالف من أفراد العوائل واألقارب الشرفاء ال ين لذ يستسلموا قاط أماام ماا 

ة في مختلق المدن اإليرانياة مان يمارسه النظام ووزارة المخابرات للماللي ومراكز  الملونة والمختلفة والمتسلسل

ضغوط وأذى ومضايقات ومحاوالت للتهديد واإلمراء ولاذ يجعلاوا أنفساهذ ضاد أبناائهذ المجاهادين كاأداة يتالعاب 

 بها العدو بغية تحقيق أهدافه وأجنداته وما ينويه من مهازل خبيثة.

انيااات الموا ااالت فااي العصاار وتمااارس هاا   الحاارب النفسااية باسااتخدام ترتيبااات الاادجل والشااعوذة وجميااع إمك

الحاضر. وكان استخدام العوائال يعتبار مان أبشاع ماا قاام باه النظاام مان خادع ضاد منظماة مجاهادي خلاق فاي ها ا 

المجااال وإنااه وعباار هاا   الخدعااة يهاادف قباال كاال شاايء إلااى أن يشااو  ساامعة المنظمااة والتنظاايذ التااابعين للمقاومااة 

ه عاادو البشاارية وذلااب ماان خااالل تبااديل مكااان الظااالذ بااالمظلوم وباااألحرى يشااو  مباادأ المقاومااة والصاامود فااي وجاا

ويشااكب فيااه. ألن أحقيااة منظمااة مجاهاادي خلااق ثبتاات بعااد ثالثااة عقااود ماان النضااال فااي وجااه نظااام الماللااي. وهااذ 

المجاهدون ال ين ضحوا بحياتهذ وأنفسهذ وكل مال ورخيص بل كل ما كان يعتبر حقهذ الطبيعي من أجل تحريار 

   التضحية تزودوا بقدرة وقابلية للصمود حتى الرمق األخير والنضال المخلاص فاي وجاه أكبار شعبهذ وبفضل ه

 قوة من حيث القسوة والتخلق لذ يشهد تأريخ إيران نظيرا لها. 

إال أن الماللي المتخاذلين لذ ولن ينالوا إال الهزيمة والخ الن والخزي والعار أمام  مود أعضاء منظمة مجاهادي 

هيهات منا »في وجه عدو اإلنسانية و يحتهذ « التحدي والمقاومة»تسالمهذ و يحتهذ الداعية إلى خلق وعدم اس

 «.  ال لة

 عاما ومن األشرفيين المقيمين في مخيذ ليبرتي.24إني المجاهدة سمية محمدي 
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وماان باه مان أعاوام خاالل ماا يق14استهدفني أيضا كل من نظام الماللي ووزارة المخابرات للماللي من  أكثر مان 

 حملة للتشهير والتسقيط ضد منظمة مجاهدي خلق وتنظيمهذ تحت يافطة العائلة.

أحدث ما ترتاب علاى ها    « ن  غار م تمل الب تي سماة»ويعد الفلذ الوثائقي المفتعل من قبل النظام تحت عنوان 

 الحرب النفسية الق رة وحملة التشهير والتسقيط.

المفتعاال والمثياار للسااخرية عااائلتي الساايما « الفلااذ الوثااائقي»الصاايت فااي هاا ا  واسااتخدمت وزارة المخااابرات سااي ة

مصطفى محمدي ال ي يخدم من  بضع سنين جستابو الماللين كما استهدفتني وفي منتهى الوقاحة الخا ة للماللي 

وا ال الحاكمين وعمالئهذ بينما اخترت أنا بكل وعي وحرية مصير حياتي ون رت عمري في خدمة النضاال المت

 ضد نظام والية الفقيه وتحقيق الحرية لشعبي ووطني.

ما ا تعنا  ستابو الم لثي مثع مصثطفى محمثدي مثن أن أميط اللثام عن حقيقة «نتحداك»وانن أريد وعبر منطق 

 ألحسمهما وأضع حدا لهما. «غار الم تمل»البارنة  منة وافصا  والسا اخيو المفتعل و« الح اية»

اية لاي هاو توعياة الجيال الشااب فاي وطناي وكال مان يتعار  وألول مارة لمثال ها   الخادع وما أهدف إليه من م

مان قبال ها ا النظاام « الفلذ الوثاائقي والفلاذ وماا شاابههما...»والسيناريوات والمهازل المصورة بعنوان ما يسمى بـ

 رفه لدموع التماسيح.الدجال والمعادي لإلنسانية وذلب تحت يافطة ما يسمى بالعائلة والعواطق العائلية وذ

كماا أريااد أن أكشاق لهااذ كياق يحاااول نظااام والياة الفقيااه وتحات يافطااة العائلاة  األب واألم والشااقيقة و...  ليصاايد 

فريسته ويشتت تنظيذ القوة المعارضة الوحيدة ضد  أي منظمة مجاهدي خلق. كماا حارو وأ ار واليازال علاى 

ظمة مجاهادي خلاق ونبتعاد عان باؤرة المقاوماة ونكاق عان أن يجعلني ونظرائي نغادر أي ننفصل عن  فوف من

الصمود والنضال في وجه كياناه القا ر. كماا أبغاي أن أباين كياق يناوي النظاام احتاواء وإخمااد الجمار الا ي تحات 

 رماد انتفاضة الشعب اإليراني المتحمس خا ة النساء منه والجيل الشاب.

واطاق باين الوالاد واألوالد... وبالتاالي سيساتغل ومان أجال أن ألن ما يعاني منه النظاام هاو داء الساقوط ولايس الع

يحتفظ بنفسه كل أداة بدءا من ممارسة القمع وأعواد المشاانق وأسارة التعا يب وازدراء الشاباب إلاى إشااعة الياأس 

والقنوط واإلدمان والبغاء وحتى نشر األفكار المتطرفة والتالعب بكل ما يحمل معنى من حاب وعواطاق إنساانية 

 مسه.وط



 

7 

 

 

 

وأريد أن أعلن كيق تاجرت عائلةن بالحاب والعالقاات العائلياة والعاطفياةن لتتحاول إلاى أداة تخادم النظاام مان قماة 

رأسه حتى أخمص قدمهن حيث و ل األمر إلى حد قايضت فيه جالدي ه ا الوطن بما لدي من حقوق كابنتها وما 

ي وبقيت  امدة أماام ماا حاكاه النظاام مان ماؤامرات اخترته كمصير لحياتي. ألنني قد اخترت بنفسي مصير حيات

 رامية إلى أن يجعلني أكق عن النضال.

كما أريد أن أكشق أنه كيق استغل النظام عمالء  اإليرانيين والعراقيين وخا ة في حكوماة الماالكي بأقصاى حاد 

طات الهائلاة إال أن ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق لعله يتمكن من تحطيذ معنوياتهذ جراء ممارسة ها   الضاغو

 كال من الصمود والمقاومة ألعضاء منظمة مجاهدي خلق أحبطا جميع المؤامرات وجعالها تبوء بالفشل. فلماذا؟

ألن ماا يعجااز كاال ماان النظاام وعمالئااه عاان إدراكااه هاو العاازم وقااوة اإلرادة الثااوريين اللا ين يتحلااى بهمااا أعضاااء 

 ممن ضحين بكل مال ونفيس من أجل تخليص أبناء شعبهن.  مجاهدي خلق خا ة النساء المجاهدات الرائدات

إذن وبفضل قوة العزم المتينة ه   وجيش التحرير ووجود قادة كاألخ مسعود واألخت ماريذ وهماا باأعلى درجاات 

التضحية والوعي الل ين يتحليان بهما ووجود الزمالء األشرفيين في النضاال والمنا ارين ألشارف وكا لب الانه  

جية المبدئية من أجل النضال واإلطاحة به ا النظام المعادي لإلنسانية والل ين تعد دماء الشاهداء ضامانا واإلستراتي

 وكفالة لهما؛ وإنهن ليستغنين عن كل شيء مخر.

األخارة التي راشا  اها سثهام  سثتابو الم لثي  عثادت ووثي ا ثر أذيثال الخابثة والعثاخ  42واآلن وكالمرات الـ

ال  وائنة ول  اقصر  ي أية محاولة و  راب وخدعة من أ ل  صني عن م لمثة م اوثدي بعدما كانا اصرف مب

خنق والمقاومة وذلك من خ ل  يفاد مصطفى محمدي  لى العرا  وأشثرف بر قثة عثدد  خثر احثا ع ثوان أ ثراد 

 ت ثا عائنتي؛  دعوا ولا المرة يفتةح أيةا وبش ل أكبثر مثن كثل مثا اختنقثا وعاخة المخثابرات مثن   ايثات وا

من أ  م وثائقاة مثارة لنسخرية  اث يبثها انفةيون ال لام وذلك بالمقاخنة بما نفلا ال لثام  ثي مشثاخيع سثابقة 

 لا، لاعرض ال لام لهةيمة أكثر  ةاحة واخاذالً  ي رريق نانا الهدف اللي صرف و لا مبال  وائنة من أ نا.
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 لماذا التحقا بم لمة م اودي خنق؟

  ل وعي و ريةاختااخ، ب

 حيث لذ أكن أواجه  عوبة في حياتي. 1998كنت أقيذ في كندا حتى مذار/ مارس 

عاني منه هو أناه لمااذا أعايش أناا فاي بلاد أنعاذ فياه بالراحاة و أولكن ما كان يشغل بالي بشكل مستمر بل يع بني و

ضايقات وهذ يعانون مان سالطة الحريةن في حين ترزح الشابات والشباب اإليرانيون تحت خط الفقر وممارسة الم

هؤالء الماللاي السافاحينن محارومين مان أدناى الحقاوق اإلنساانية والحرياات الفردياة واالجتماعياة؟ وهاذ الماللاي 

 ال ين نهبوا ثروات المواطنين وكل ما يملكونه.

ساكرات وفي كال مارة كنات أطلاع فيهاا علاى األخباار أو أشااهد أفالماا عان مقااتلي منظماة مجاهادي خلاق فاي المع

التابعة لهذ بالعراق وذلب من خالل مراجعتي منازل أنصار المنظمة في كندا أو مشاهدة مظااهرات مناددة بالنظاام 

ووسائل اإلعالم التابعة للمنظمة؛ كنت أرمب في أن أكون بجانبهذ ولكن عندما كنت أطرح مطلباي علاى المكاتاب 

 يرفضون مطلبي وذلب لصغر سني. التابعة لمنظمة مجاهدي خلق في الواليات المتحدة كانوا

وبما أن خالي محمد هادي حمزة دوالبي وخالتي حورياة حمازة دوالباي استشاهدا كاال علاى الترتياب فاي الساجون 

وأناا كنات أحبهماا للغاياة وأفكار فيهماا  1988وفي عملية الضياء الخالد عاام  1984التابعة لجالوزة الخميني عام 

 ي لذ يكن سوى درب منظمة مجاهدي خلق.فعقدت العزم لكي أوا ل دربهما ال 

 

المجاهدان 

الشهيدان 

حورية 

ومحمد هادي 

حمزة دوالبي 

 خالتي 

 وخالي 
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  ورة ت كارية مع حورية حمزة دوالبي  خالتي الشهيدة  في طهران

 

لاى أن وكانت عائلتي أيضا موافقة جدا على أن ألتحق أنا بجايش التحريار كماا كاانوا يسااعدونني فاي ها ا الشاأن؛ إ

وذلاب بالمسااعدة  1998تمكنت أخيرا من أن ألتحق بجيش التحرير الوطني اإليراني في العراق في مذار/ ماارس 

 والنفقات المقدمتين من قبلهذ.

 

 عائلتي تودعني في مطار واشنطن

 1998عند مغادرتي إلى العراق من أجل االنضمام إلى جيش التحرير ـ مذار/ مارس 
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 الدي ووالداياييادات ل ل من و

 

 ورقة تأييد للوالد  مصطفى محمدي  النضمامي إلى جيش التحرير

 بسذ هللا

 وباسذ مسعود ومريذ

 وباسذ جيش التحرير الوطني اإليراني

ن أعلن عن 1901من العا مة طهرانن مواليد  3184علين برقذ هويتي إني مصطفى محمدين اسذ الوالد قربان

سمية محمدي إلى المقاومة وجيش التحرير الوطني اإليراناي راجياا الارب المن اان رضاي التام إزاء انضمام ابنتي 

أن يوفق وينصر جمياع المقااتلين فاي الجايش ويوفاق ابنتاي التاي تفتخار بخوضاها النضاال بجاناب أعضااء منظماة 

 مجاهدي خلق اإليرانية. 

 لمعادي لإلنسانية الحاكذ في إيران تيقنا منا بإسقاط نظام الماللي ا                                     

 مصطفى محمدي                                                                 

 1991تشرين األول/ أكتوبر 32                                                       

 

 



 

12 

 

 وخقة ايياد لنوالدة )محبوبة  مةة( النةمامي  لى  اش التحرير

 

 رقة التأييدو

إني محبوبة حمزة والدة سمية محمدي أعلن عن رضاي التام إزاء االنضمام الطوعي البنتنا إلى جيش التحرير 

 وأعتبر انضمامها إلى جيش التحرير الوطني اإليراني فخرا لنا.

جيش من وأنا واعية بالواقع ال ي يعيشه جيش التحرير وما يتحمله من مسؤوليات كما يتحمل أي مقاتل في ال

 مسؤوليات لهن ولن نتوقع في ه ا الشأن شي ا من منظمة مجاهدي خلق وجيش التحرير.

 

  اسذ الوالد: مصطفي محمدي

 اسذ الوالدة: محبوبة حمزة      

 التوقيع       

    1998كانون الثاني/ يناير 12التأريخ:         

 البصمة      
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مريكا وكندا إلى أشرف حيث كنا في وحدة مشاتركة لفتارة طويلاة وفي ذلب الحين أتى عدد مخر من  ديقاتي من أ

 إبرياالنيسااان/ 8باارادران اللتااان استشااهدتا فااي ماان الاازمن. ماانهن أختاااي المجاهاادتان مسااية رخشاااني و اابا هفاات 

 جراء الهجوم الهمجي ال ي شنه عمالء النظام اإليراني وحكومة المالكي الموالية له على أشرف. 3411

بطلقااة مباشاارة ماان قباال عقيااد عمياال فااي الجاايش المااؤتمر بااإمرة  إبرياالنيسااان/ 8ة رخشاااني يااوم واستشااهدت مسااي

 المالكي وذلب حينما كانت تصور بالكاميرا مشاهد الجرائذ في أشرف.

 

 برادران ومسية رخشاني في أشرفالشهيدتان  با هفت المجاهدتان 

ق والجاروح الناجماة عان طلقاات أطلقهاا العماالء عليهاا برادران إثار شادة النزيا كما لذ تبق ممال ت كر لصبا هفت

ماع اسامها  «سث قف  تثى الرمثق األخاثر»حيث خلدت وبآخر رماق حياتهاان رساالتها األكثار إثاارة للحمااس وهاي 

 وقضيتها فالتحقت بموكب الشهداء.

الد  با ليتناازل وفي ذلب الحين حيث كانت فيه  با في أمس الحاجة إلى الدم لتبقى حيةن طلب النظام وعمالؤ  و

عن النضال وقضيته إزاء إنقاذ حياة  با وإيصال الدم أي توفير  لها. فوجد الوالد نفسه أمام لحظاة اختياار  اعبة 

أي فتياات الاوطن وأخاواتي العزيازات «  ابا»لهن إال أنه ومن أجل السعادة والحرية للماليين انخرين مان أمثاال 

م المعتدي برش الحامر عليهنن اختار النضال ضد نظاام الماللاي القا ر ممن يتحولن ه   األيام إلى ضحايا للنظا

 وشعار هيهات منا ال لة.

ويعد ذلب ما اتخ   الجالوزة من نه  لهذ حيث يحتجزون أوتار العواطق ألبناء البشر في أساواقهذ كرهيناة ليثناوا 

 إرادتهذ بها. 

لخدمة نضال متوا ل ومير منقطع ضد نظام  ولكن يعرف الكل أن أعضاء منظمة مجاهدي خلق ين رون حياتهذ

الماللي المجرم من أجل الحرية ألبناء الشعب اإليراني وذلب بدفعهذ أملى الثمن وتضاحيتهذ بكال ماال ورخايص. 

 ولذ ولن يكون كل من  با ومسية النماذج الوحيدة له   القضية.
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لعايش والحيااة والقايذ اإلنساانية أمارا ويعد ترك العواطق واألحاسيس لمن هاذ مفعماون أكثار مان ميارهذ بالحاب ل

 عبا للغاية ولكن تعلذ أعضاء مجاهدي خلاق السايما النسااء المجاهادات وبعاد اجتياازهن فتناا واباتالءات خطيارة 

وفي منتهى الحب والعواطق تجا  العائلة وأوالدهذن أن يقدموا ه ا الحب من أجل قضايا أكبر وهي قضية الحرياة 

 مستقبال جليا إليران وأجيالها القادمة. للشعب والوطن ليبنوا بها

كما تعلذ أعضاء منظمة مجاهدي خلق بشاكل عاام ونحان النسااء المجاهادات علاى وجاه التحدياد تعلمناا سار الفاداء 

 والصدق من خالل الثورة المه بة للنفوس والتي أتت بها األخت مريذ.

س المضحين الا ين ال مثيال لهاذن وهاذ الا ين خضانا وتعلمنا أن نقدم عواطفنا لكل من زمالئنا وه ا الجمع من األنا

 معهذ درب قضية الحرية لشعبنا المكبل.

 يام فإننا نمضي قدما في نضالنا وأكثر تحمسا مما مضى. ل لب وكل ما تمر األ

وها هما التضحية والشجاعة مماا جعلناا ال نستسالذ وال نهازم لا لب يبا ل النظاام المصااب بالا عر إزاء عازم وقاوة 

منظمة مجاهادي خلاق قصاارى جهاود  ويصارف كال ماا يمكان لاه مان نفقااتن لعلاه ياتمكن مان أن يجعال أعضاء 

مجاهدا وسيما المجاهدات يكففن عن دربهن ال ي يخضانهن ألناه عارف جيادا أنهان يعتبارن قادوات لنسااء ورجاال 

 وشباب الوطن.

وال ةالاة واذنسثاناة والور اة اة ويبحث ال ال الشا  اذيراني، عن ضالة م شودة لاستعاد بها وويتا التيخيخ

العريقة،  ا د قدواا  ي م لمة م اودي خنق وقةاة  رية الشعل.  ن ذلك يعد سر وا س الخثوف المتواصثل 

 لن لام المت رع لنس  واللي يشعر بسقورا  راب انةمام ولا ال ال  لى م لمة م اودي خنق وخوادا.
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 ا يا طة العائنةعاما اح11 ر  نفساة رالا 

انضااذ شااقيقي محمااد أيضااا إلااى  1998 مب/امسااطسبعااد سااتة أشااهر مناا  انضاامامي إلااى جاايش التحرياار أي فااي 

 الجيش.

أي قباال اناادالع الغاازو األمريكااي علااى العااراقن أتااى كاال ماان والاادي ووالاادتي وشااقيقي  3442وفااي مذار/ مااارس 

ن إلاى بغاداد لنلتقاي بهاذ فتوجهناا معاا إلاى كاربالء وشقيقتي إلى العراق من أجل اللقاء معي ومحمد حيث ذهبنا نحا

 من أجل الزيارة.

 ومن ثذ بلوا في أشرف نحو أسبوع كضيوف علينا حيث كنا نتجول معا في مختلق األماكن بأشرف.

نا ومحمد باالعودة إلاى كنادا معهاذ؛ إال أنناي وخاالل تلاب الفتارة أكادت علاى ماا اخترتاه أوطالب هؤالء من كل منا 

 خصي وإ راري على البقاء في أشرف.وقراري الش

 

 3442كربالء ـ عام 

 

 3442مقبرة أشرف ـ عام 
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نااا ومحمااد أوكاناات مفاااق الحاارب والغاازو األمريكااي علااى العااراق قااد كااادت أن تكااون حتميااة ومتوقعااة. فطالبناااهذ 

 بمغادرة العراق والعودة إلى كندا وذلب نظرا لخطورة ما كان يمر به العراق.

 ا قبل انطالق الحرب بيوم واحد وذلب بنفقة منظمة مجاهدي خلق الخا ة.فعادوا إلى كند

إلاى العاراق مان أجال  3442وبعد فترة من  الغزو األمريكي على العراق عااد والادي فاي تشارين الثااني/ ناوفمبر 

باال طااالبنني ماارارا وتكاارارا  لقائنااا حيااث حاال علينااا ضاايفا لماادة شااهر. وخيرتنااي مسااؤوالتي وحتااى اقتاارحن علااي  

 بالعودة معه إلى كندا إال أنني كنت قد اتخ ت قراري لموا لة النضال.

حيث كان والدي في أشرفن أتت والدتي وشقيقتي إلى أشارف  3442وفي المرة الثالثة في كانون األول/ ديسمبر 

 وبقيتا عندنا لمدة أسبوع.

 

 3442أنا مع أفراد عائلتي في متنزة أشرف ـ عام 

 

 نا ومحمد.أأتى كل من والدي وخالي إلى أشرف ليلتقيا  بنا  3444مذار/ مارس وفي المرة الرابعة في 

 لذ يعد شقيقي محمد يتحمل ما يترتب على النضال من  عوبات وموا لة دربه. 3444وفي نهاية  يق عام 

دات وسرعان ما اتصلت مسؤوالتي بوالدي في كندا وأخبرنه بما كان ينويه محمد مان قارار للعاودة إلاى كنادا مؤكا

 له على مجي ه إلى أشرف بالمستمسكات الضرورية لي هب بمحمد أي يأخ   معه إلى كندا.

وجاء مصطفى محمدي بعد فترة وجيزة إلى العراق من أجل متابعة وتسوية القضاايا القانونياة إلعاادة محماد فبقاي 

فاي مايتاه كماا كانات نحو ثالثة أشهر فاي أشارف ضايفا عنادنا حياث استضاافته المنظماة بكال حارارة وبادفع ثمان 

 تشركه في كثير من التجمعات والمراسيذ واالحتفاليات.
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 3444بين المقاتلين في أشرف ـ عام 

 

 متحق شهداء المقاومة في أشرف
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 استخدام القوات األمري اة

 «انهااخ مرن»ضد م لمة م اودي خنق وا لامها 

 

علاى المعساكرات التابعاة لمجاهادي خلاق منهاا معساكر ويجدر الا كر فاي ها ا المجاال أناه وبعاد القصاق الرهياب 

مجاهادا شاهداء؛ 04أشرف من قبل كل مان القاوات األمريكاة وقاوات التحاالق والا ي أسافر عان ساقوط أكثار مان 

بهر بشكل ناشط كل من الرجعية واالستعمار إلى السااحة وذلاب مان أجال تادمير الباديل الوحياد للنظاام والمنظماة 

 الرئيسية لمقاومته.

علاى أن الحكوماة العراقياة التاي كانات تنفا  ماا كاان يرياد  النظاام مان مطالاب وذلاب نتيجاة مادى وة لتالي وعالوبا

دولة أخرى بإجراءات ضاد كال مان منظماة مجاهادي خلاق وجايش التحريار 13تومله وتدخالته المتزايدةن فقامت 

 الوطني وذلب عبر مختلق الطرقن وال أريد تناول القضية في ه ا المجال.

 ن قاماات كاال ماان وزارة المخااابرات 3448حتااى  3442ي األعااوام التااي تلاات الحاارب واحااتالل العااراق  مناا  وفاا

  TIF« تياق»وقوات الحرس التاابعتين للماللاي وخا اة قاوة القادس اإلرهابياة بالتومال فاي المنشاآت المساماة باـ

لكال مان منظماة « الحل المارن»و« االنهيار»التي أسسوها وبحسب ما أذعنت له القوات األمريكية ذاتها من أجل 

مجاهدي خلق وجيش التحرير الوطنين فحولوها إلى مرتع لهذ حياث كاانوا يقوماون فيهاا بالبحاث عان المعلوماات 

 والتجسس واستخدام عمالء لهذ.

 كما استخدموا ومازالوا بعد إمالق تيق فنادق مختلفة في بغداد أيضا.

 امرة.واوضح  االت ال شف التالاة  انبا من ولا المؤ
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 4114 ذاخ/ ماخس 3خسالة العقاد مك ك س ي قائد  ماية أشرف ـ 

 

... وكانت أمريكا تعتقد أن وجود مخيذ لالج ين بجانب مخيذ أشرف يحث انخرين إلاى مغاادرة المنظماةن وأخيارا 

لاذ يتحقاق ها ا األمال  إلى إمالق مخيذ أشارف. إال أناه« االنهيار المطلوب  المرن ـ م »يؤدي األمر خالل عملية 

... 
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  انل من ال نمة ال اشفة لنعقاد لئو مك ك س ي ـ من قادة  ماية أشرف

 4114 ذاخ/ ماخس 42باخيس ـ 

مخرون من ساكان مخايذ أشارف طوعاا االنشاقاق مان المنظماة. وكانات الضاغوط المفروضاة علايهذ  444واختار 

أن أشاعرها يومياا؛ ونظيار أي منظماة أخارى قاد يناوي بعار  والسكان جميعهذ شديدة للغاية حيث كنت أتمكن من

من األشخاو أن يغادروا  فوفها الداخلية وهك ا كان يسمح لهؤالء األشاخاو كال مان القاادة والساكان بمغاادرة 

المكان... حيث كان من المفتر  أن المسألة ستكون أنموذجاا لنقال هاؤالء األشاخاو إلاى نقااط أخارى فاي العاالذ 

ن هاا   المسااألة تؤكااد لباااقي السااكان أنااه ال يعااود ماان الضااروري أن تبقااوا هنااا ومتااى مااا قصاادتذن وكنااا نتصااور أ

 فبإمكانكذ أن تغادروا. كما كنا نعتقد أن سياسة االنهيار المرن ه   ستؤدي إلى إمالق مخيذ أشرف...

 

 3411 إبريلنيسان/ 8العقيد مب كالسكي في مؤتمر عقد في إحياء ذكرى ملحمة 

 3413مذار/ مارس 34باريس ـ 

ومن أجل ذلب الهدف كان بعر من ضباط تيق يبحثون عان خاائن أو شاخص ميار قاادر علاى موا الة النضاال 

 في مختلق النقاط في أشرف حيث كانوا يحرضون ويحثون المقاتلين المجاهدين على ال هاب إلى تيق.

المخاابرات والخوناة والعماالء ممان كما سبق وأن أشرت إليهن سرعان ما تحولت تيق إلى مرتاع لكال مان وزارة 

 تركوا  فوف النضال وذلب عقب نفوذ النظام اإليراني في العراق.

من أجل إعادة محمد وهو بقي فاي أشارفن وخاالل تلاب األياام وجادت  3444وكان مصطفى محمدي قد جاء عام 

 تغييرات طرأت عليه.
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 ع قة مصطفى محمدي مع القوات األمري اة

 ةالمن أ ل  صني عن ال 

ن وطاالبهذ «تيق»راجع مصطفى محمدي القوات األمريكية التي كانت تتحمل مسؤولية حماية أشرف وقد أسست 

 بممارسة الضغوط علي  من قبلهذ لكي أنشق من المنظمة وأمادر أشرف.

ومن  ذلب الحين فصاعدا كان عقيد أمريكي يدعى جورجس يأتي يومياا إلاى فنادق أشارف حياث كناا نقايذ فياهن ماع 

رجمااة تاادعي بريااا وهمااا كانااا ماان المسااؤولين فااي تيااق وكانااا يحاااوالن وبتعاااون ماان قباال مصااطفى محماادي أن مت

يجعالني أكق عن النضال ويقوداني إلى العيش العادي ومغاادرة أشارف. وكاانوا يطلقاون أقاوال عديادة متضااربة 

ب... أو كاانوا يادافعون عان العاودة إلاى العايش العاادي و ماا شاابه ذلا« فوائاد»ضد منظمة مجاهدي خلاق محبا ين 

الخونااة فااي تيااق؛ وفااي كلمااة واحاادةن كااانوا يحاااولون أن يجعلااوني أتنااازل عاان الاادرب والقضااية اللاا ين كناات قااد 

 اخترتهما بصفتي امرأة واعية وبالغة وأندم.

 وك لب كاانوا يناوون أن يجعلاوني أقلاق إزاء ماا كاان يعيشاه العاراق مان باروف متفاقماة مان خاالل التأكياد عليهاا

 وإيضاحها من قبلهذن كما كانوا يقومون بتهديدي وإمرائي حتى أمادر أشرف.

 فل لب قررت أن ال أراجعهذ في الفندق إال في حاالت قليلة حتى ال أواجههذ كثيرا.

ولكنهذ وفي كل مرة ب ريعةن كانوا ينادوني إلى مكان حيث كان كل من مصطفى ومحمد يقيمان فيه بفندق أشارف 

أن أتوجه إلى هناك وإال في حالة عدم ذهاابي إلايهذن فاانهذ كاانوا يتا رعون باه مان أجال إطاالق وكنت اضطر إلى 

هاا هاي المنظماة التاي ال تسامح لسامية باأن »أقوال الهراء والتشهير واختالق األكاذياب ضاد المنظماة ويتفوهاون: 

 .«تلتقي بوالدها وشقيقها في الفندق

ن علاي  يومياا وكاانوا يهادفون وباأى شاكل مان األشاكال إلاى وهك ا كان كل من مصطفى وبريا وجورجس يهجماو

إرماامي علاى التناازل عان النضاال واالنفصاال عان منظماة مجاهادي خلاق والا هاب إلاى تياق وانتظاار معالجااة  

 أموري.

  وقبل أن يتوجه مصاطفى محمادي إلاى كنادا وبينماا أناا كنات ماضابة وتحات 3444وفي يوم من تلب األيام  عام 

ا مارسه هو وضباط أمريكان من مدراء تيق من ضاغوطات مشاتركة فاي حقاين قاالوا لاي ال باد الضغوط جراء م

 .عودة إلى كندامن أن توجهي رسالة للسفارة الكندية تطالبين فيها منهذ بمتابعة أمورك لل

 وفي حينها بهرت سيدة من القنصلية الكندية في أشرف والتقت بكل من محمد ومصطفى محمدي.

من توجيه الرسالة ها   مان جاانبي إال أن أؤكاد فيهاا علاى أن المنظماة تماارس الضاغوط فاي حقاي وما كان هدفهذ 

وك لب كانوا ينقلون أقوال الخونة القاضية باأن المنظماة قاد مارسات التعا يب علايهذ. إنهاذ كاانوا يريادون أن أشاو  

كنت عضوة فيهاان وأزعاذ كا با والتي « منظمة مجاهدي خلق اإليرانية التي ترفل بالفخر»ك با سمعة منظمتي أي 

 .أن المنظمة تمارس التع يب في حقي

ال ولان أوجاه رساالة ألي طارف وال أقاوم بماا تاأمرون أناتذ مان »إال أنني لذ أرضخ لمطلبهذ ولذ أقبله مؤكدة لهذ: 

 «.أعمال. وفي الوقت نفسه لست من أراد أن يطأ قدمه على أر  سوى أر  أشرف الطاهرة

 فقالوا لي:

لهذ أن يرتبوا ويتابعوا أمرك للمستقبل وإن لذ تقومي ب لبن فلن يتابعوا أمور محمد ويظناون أن محماد ال فاكتبي »

 «.ينوي العودة مثلب فتستغرق تسوية أمور  وقتا طويال فتضطران إلى أن تتحمال  عوبة ه   األيام
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استغالله للعوائال واضاحة بعاد بالنسابة وفي تلب األيام لذ تكن الطبيعة الق رة لمثل ه   المؤامرات من قبل النظام و

 لي كما لذ أكن أفهذ لماذا يمارسون ه ا المدى من الضغوط بحقي.

وكنت أتمنى أن تنتهي تلب الفترة ألتخلص من شرهذ. ومن أجال أن أتخلاص مانهذ وماا كاانوا يمارساون علاي  مان 

لذ تتخفق فحسب وإنماا كانات تشاتد  ضغوط وجهت رسالة إلى السفارة الكندية. ولكن الضغوط والتع يبات النفسية

 في كل مرة. 

وفهماات عندئاا  الخطااأ الاا ي ارتكبتااه حيااث كااان ماان المفاارو  أن ال أقااوم باا لب ماان أجاال الااتخلص ماان هاا   

 الضغوطات الق رة.

وكااان ياا كرني عملهااذ هاا ا بااانتزاع االعترافااات الجبريااة داخاال السااجون التابعااة لنظااام الماللااي لاا لب كناات أكاار  

 عن كل من مصطفى محمدي وباقي ال ين كانوا يناورون ويراومون به   الطريقة.  وأرمب للغاية

وفااي كاال ماارة كااان يااأتي فيهااا كاال ماان مصااطفى محماادي وفريااق األمريكااان إلااى الفناادق ليجاا بوني نحااو مطااالبهذ 

أنناي كنات  ويجعلوني أقترب منهذن فكانوا يأتون بهدية لي. كما كانوا يحاولون أن يتعااملوا معاي بشافقة وحناان إال

ئط ما كانوا يطلقونه من أقوال وما كاانوا يقوماون باه مان أعماال حياث كنات أكار  مراومااتهذ أضرب عر  الحا

 ومناوراتهذ الرامية إلى تنازلي عن قضيتي ومعتقداتي.

ل لب كنت أب ل قصارى جهودي حتى تتذ معالجة أمور محمد ال ي لذ يكن يتحمل النضال وكان قد سقط في مسير 

 ل وليخرج من أراضي أشرف الطاهرة كون أشرف كانت ساحة المعركة ألعضاء منظمة مجاهدي خلق.النضا

 إلى كندا وتمت معالجة أمور محمد بعد ثالثة أشهر. 3444وأخيرا عاد مصطفى محمدي في خريق 

 أناي ين عنوقبل إعادة محمد بيوم واحدن راجعني األمريكان ليحاولوا أن يجعلوني أترك دربي ال ي خضته متغافل

كاوني أعارف جيادا أنهاذ ينفا ون فعاال ماا يطلباه . لذ أكن أسمح لهذ أنهذ بالتشكيب في حقي في قراري ال ي اتخ ته

 كل من الولي الفقيه للنظام الرجعي ووزارته للمخابرات سي ة الصيت.

الادتب كانات ترياد أن واتصلوا هناك بوالدتي حيث كان من الواضح بأنهذ نسقوا األمر معاا مسابقا ن وقاالوا لاي إن و

 تتحدث معب فطالبتنا أن نوفر ه ا االتصال معب.

وعقب ذلاب االتصاال بوالادتي وماا واجهتاه خاللاه مان إ ارارها القاضاي باأن أماادر الصافوف الطيباة والشاريفة 

 لمنظمة مجاهدي خلقن كنت أفكر في أنه ماذا حدث؟ ولماذا يتواطأ هؤالء أجمعون ليفصلوني عن ه ا الدرب؟

إنب أرسلتني ذاتب. وانن تريادين أن أعاود؟ وأناا لسات ميار واعياة وميار »... لوالدتي في االتصال ذاته:  وأكدت

مدركة بحيث أنب يمكنب أن تصاممي بشاأن ماا اتخ تاه مان قارار  لمصاير حيااتي وأناا أ امذ وأتخا  بنفساي قارار 

. وبعاد رباع ...«إذن فاال تصاري مصيري. ولو كنت انن في كندا لما كنت أبقى بجانبكذ فكنت أبحث عن عيشين 

 ساعة من الحديث وما شابه ذلب... ود عتها.

وبعااد قطااع االتصااال جاااء الاادور لكاال ماان الساايد العقيااد جااورجس والساايدة بريااا ثانيااة ليباادءا بتقااديذ نصااائح مثياارة 

 .«إنه يعد الفر ة األخيرة لب وإذا لذ تأت فتفوتب الفر ة...»... لالشم زاز منها: 

 .  «ما ال ي تريدون مني؟ تابعوا أمور محمد سريعا فيكفيني ذلب» وأنا أجبتهذ:

 وعندما فهموا أنني لست من ينوي التنازل عن النضال اضطروا إلى أن يتخلوا عني.

 وراجعت محمد في اليوم األخير لتوديعه وعاد في اليوم التالي إلى كندا. 
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 محاوالت واد ة ومماخسة مةايقات متةايدة

 و لني مرة أخرى خبر مجيء مصطفى محمدي إلى أشرف. 3440في أيار/ مايو 

 إال أنه لذ يزرنا وإنما كان قد راجع األمريكان وقال إنه يريد أن يعيدني معه إلى كندا.

 ففوج ت حيث لذ أكن أ دق وقلت في نفسي لماذا قام به ا العمل وكنت أتصور أنني سمعت الخبر خاط ا.

 

 

 مصطفى محمدي عند مدخل أشرف

 الب بلقائي في مقر األمريكان.وط

 فالتقيت به من أجل حسذ القضية. وأتى به األمريكان إلى مكان اللقاء.

 وكنت أفكر دائما ما القضية؟ ولماذا راجع األمريكان؟

لماذا فعلت ها ا؟ هال قصارنا فاي استضاافتب وأنات تفعال هكا ا »وفي بداية اللقاء وبعد مجامالت اعتيادية قلت له: 

 «يكان؟وتراجع األمر

ها   هاي المارة األخيارة التاي أراجعاب  »وقال مصطفى محمدي بلهجة ماضبة ومتكبرة ودون أن يجيب ساؤالي: 

 «.وأكدت أمب على أن أعيدك وهي تنتظرك ويجب أن ترافقيني وتعودي معي إلى كندا

وماان أجاال ذلاابن جلااب معااه كاال المستمسااكات الضاارورية لخروجااي ماان أشاارف وكاا لب المستمسااكات الخا ااة 

 جنسيتي في كندا.ل
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وهو كان يعتبر نفسه مالكي أو وكيلي ويتعامل معي من ه ا المنطلق حيث كان ينوي أن يرممني علاى قباول ذلاب 

دون أن يوجه لي سؤاال أو يعير أقل قيمة واعتبار لتصميمي وما اتخ ته من قرار لمصير حياتي ونضالي كإنساانة 

 واعية ومدركة.

هد وكلما جرى بيني وبينه من حديث ويساجلها وذلاب دون أن يوضاحه ويبارر ن والالفت أنه كان يصور كل المشا

بحيث أن تعامله معي به ا الصدد لذ يكن يشبه أبدا بالتعامل والعواطاق واألحساسايس التاي يحملهاا والاد عناد لقااء 

 ابنتهن وإنما كان يبين أنه ينف  أمرا وواجبا ويمررهما.

ي رسالة ألمب وقولي لها إنني قمات بكال ماا كاان فاي وساعي لاب إال وكان يصورني بشكل مستمر ويقول لي وجه

أنب ال تعودين من ذاتب. ولكنه ومن أجل ممارسة ضاغوط أكثار فاي حقاي كاان يضايق ويؤكاد علاى أناه فاي حالاة 

 عدم عودتب فسوف تموت أمب.

يسايطر علاى نفساه  أريد أن أستنت  أن تعامله معي قد تغير بشكل نوعي. كما كانات تصارفاته قاد تغيارت ولاذ يكان

 حيث كان يغضب فجأة ومن ثذ يهدأ.

وعندما كنت أردد رفضي لحاالت إ رار  على مغادرتي ألشرفن كان يرد علي بشكل مسعور ويصرخ ماضابا 

 ويسبني ويسب المنظمة. وفي الحقيقة كان ينف  واجبه والسيناريو المملى عليه.

قلت له انته من ه   القضية واترك ها   األعماال. واطما ن وردا على اختالق المشاهد المزورة من قبله وإ رار  

 أنني اخترت مصير حياتي بكل وعي وال مبرر للحديث به ا الشأن بيني وبينب وأي شخص مخر.

ولكنه لذ يتخل عن ذلب وكان يمارس ضغوطا أكثار فاي حقاي. وبالتاالي قاررت أن أعلان لمساؤولي حماياة أشارف 

يب النفسااي الاا ي كااان يمااارس ماان قباال مصااطفى محماادي وذلااب باااطالع عاان احتجاااجي علااى موا االة هاا ا التعاا 

ومرافقة وتعاون من قبل بعر من القوات األمريكية أحيانا حيث كان يتكرر بشكل متناوب. فبدأت أخاو  معهاذ 

لقاءات كانت تقام له ا الغر  وذلب بشاكل شخصاي  ودون حضاور أعضااء منظماة مجاهادي خلاق واألشارفيين 

. وكاان بإمكاانهذ أن يتيقناوا أنفساهذ مان قاراري الحقيقاي واختيااري الحار مان خاالل طارح أي على وجه التحدياد 

 استفسار وتفحص وتحقيق يرونه ضروريا.

كما أوضحت لهذ بشكل تام خالل ه   اللقاءات أنها لعبة ق رة تمررها وزارة المخابرات للنظاام عبار عاائلتي ضاد 

ال يعاود يعتبار تاواتر متابعاات مصاطفى محمادي وبااقي أفاراد أشرف وأعضاء منظمة مجاهدي خلق ومنهذ أنان و

 العائلة ولقاءاتهذ معين أمرا في إطار العالقات واللقاءات العائلية. فل لب ال أعود أقبل أن ألتقي بهذ ثانية.

سات كما وإذ كنت أشير خالل لقاءاتي للمسؤولين األمريكان منهذ العقيد أورمن قائد حماية أشرف إلى حقيقة أنهن ل

أنا شخصا مير مدرك أو تحت كفالة انخرين كعائلتي كمن يقررون ويصممون بدال مناه. وكنات أؤكاد علاى أنناي 

اخترت نفسي مصاير حيااتي وهاو النضاال فاي  افوف منظماة مجاهادي خلاق مان أجال تحريار الشاعب اإليراناي 

 وقراري هو الموا لة وااللتزام به ا القرار وأعرف جيدا ما أنا فاعلة به.

نه طالما ال مخ  حق كل أبناء الشعب وشاهدائنا مان ها ا النظاام أي طالماا لاذ يتحقاق كال مان إساقاط أأكدت لهذ  كما

ه ا النظام وإقامة الحرية ألبناء الشعبن فلن أتنازل عن كل مما أخترته من مصاير ودرب وماا اتخ تاه مان قارارن 

 كوني ال يمكن أن أعيش براحة وبشكل اعتيادي.

من اللقاءات المباشرة والشخصية من قبل الطارف األمريكاي وبعاد ساماعهذ ماا كنات أتحادث  وهك ا وعقب سلسلة

عنه معهذ من مواقفي والتو ل إلى قناعة إلجاباتي لهذن واطلعوا على كال مان ماواقفي وقاراري الحقيقاي وكا لب 

من حملاة ضاد  ما كان يزعمه مصطفى محمدي من أكاذيب باطلة ودعايات فضال عما قامت به وزارة المخابرات

منظمة مجاهدي خلق حيث لذ يبق مجال للشب والريب فيما حصلوا عليه على أر  الواقع؛ ل لب ورماذ المرافقاة 
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والتعاون المسبقين لبعر من األمريكان مع مصطفى محمدي وبعد ه   اللقاءات المتسلسلةن أيدوا كالمي مؤكدين 

 أهدافه ويرممني على مغادرة أشرف. له على أنه ال يحق له أن يحتذ علي  ما ينويه من أجل

واعت روا مني لألجواء التي خلقت كما انتبهوا لألجواء المشبوهة لدى مصطفى محمدي وماا كاان يهادف إلياه مان 

 إعادتي.

تنبغي اإلشارة إلى حقيقة أناه وبعاد الحارب األمريكياة العراقياة الثانياةن كاان األمريكاان يتحملاون مساؤولية حماياة 

كاأفراد محمياين طبقاا التفاقياة جنياق  3440 وز/ يولياود تذ االعتراف بنا بشاكل رسامي فاي تماأشرف. كما كان ق

الرابعة. ل لب كلما كان يظهر ويتدخل كل من نظام الماللي ووزارة المخابرات وحيث كان أمننا يتعر  للخطارن 

 قضايا مماثلة لقضيتي.فكانت قيادة القوات األمريكية مسؤولة كما كان من الضروري أن يجيبوا أي يتابعوا 

وعلى  عيد ذي  لةن كشق العقيد مب كالساكي مان قاادة حماياة أشارف فاي واحاد مان الماؤتمرات التاي أقامتهاا 

المقاومة في باريس عن المؤامرات والضغوطات الممارسة من قبل كل من وزارة المخاابرات وعمالئهاا فاي حاق 

فى محمادي المساتمرة خلاق مادخل أشارف مان أعضاء منظمة مجاهدي خلق في أشرفن ومنها مراجعاات مصاط

 أجل فصلي عن منظمة مجاهدي خلق. وأدلى بشهادة بشأن بطالن ما كان يطلقه من دعايات قاضية ببقائي قسرا.

 

 4112شهادة العقاد لئو مك ك س ي من قادة  ماية أشرف  تى عام 

 4114 ذاخ/ ماخس 42باخيس ـ 

ن يؤكاد علاى أناه بقاي هنااك طوعياا. كماا شااهدت أفاراد عندما كنات أتحادث ماع كال شاخص فاي أشارف كاا… »

 عوائل كانوا يقتربون من المدخل وهذ يزعمون أن ولدي بقي هناك قسرا.

 وكان مصطفى يعد أحدهذ حيث كان يتواجد خلق المدخل يوميا.

جيبناي أجال  وفي كل مرة كنت أتكلذ فيها مع ابنته متساءال هل أنت متأكدة من أنب تريادين أن تبقاي هناان فكانات ت

  … 

 

 3411نيسان/ إبريل 8العقيد مب كالسكي في مؤتمر أقيذ إلحياء ال كرى لملحمة 

 3413مذار/ مارس 34باريس ـ 
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فصااعدا بادأ ينفا  واجباا  3440وبدأ مصطفى محمدي ال ي كان قد تذ تجنيد  من قبل وزارة المخابرات ومن  عام 

فضال عن تركيز  على فصلي عان المنظماة ومغاادرتي أشارف مخر خالل زياراته المستمرة ألشرف حتى النهاية 

 وذلب لذ يكن إال تصوير  لجميع المشاهد واإلجراءات والتعامالت وحواراته معي على وجه التحديد.

وبعد أن جعل نفسه أداة تتالعب بها وزارة المخابرات استدرجباقي أفاراد العائلاة معاه وجعلهاذ يتعااونون معاه فاي 

 عي محترف بالجريمة في النظام. خدمة أكر  جهاز قم

وكان يحاول وخاالل اللقااءات ماع القاوات األمريكياة أن ياؤثر علاي ويجعلناي متاأثرة ويجعال األمريكاان يدعموناه 

على اختالق مشاهد مزورة من قبله والتظاهر بالبكاء وإطالقه  الوةويدعمون واجبه  إعادتي من أشرف  وذلب ع

.   رخات علي 

إطار تنفي  واجبه انخر  كما كشق النقاب عنه في الفلذ الا ي بثتاه وزارة المخاابرات  كاان وفي الوقت نفسه وفي 

يصااور ضااباط أمريكااان بشااكل خفااي وكااان يقاادم كاال مااا  ااور  وسااجله  للااوزارة بغيااة اسااتخدامها فااي مااا يساامى 

وقنااة بارس تاي  3و1تي وبث تلب األفالم بعر من القنوات التلفزيونية للنظاام  قناا«. فلمه الوثائقي التلفزيوني»بـ

 وي و...  حيث كانت قد بثت تلب المشاهد الم كورة أعال .

 

 مشهد لما  ور  مصطفى محمدي سرا خالل لقائه القوات األمريكية

 التلفزيوني لوزارة المخابرات« الفلذ الوثائقي»لـ

 

 رة المخابرات.وبعد ه   القضية كنت أشفق عليه لفترةن لوقوعه في الفخ الق ر ال ي رتبته له وزا

كما كنت أبن أن ه   القضية قد انتهت وحينما يرون أنني لن أمادرن يتركونني ويكفون عناي وبالتاالي أقادر علاى 

 أن أتنفس الصعداء.
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 مواصنة المؤامرة والتعليل ال فسي

 توجااه كاال ماان مصااطفى محماادي ووالاادتي إلااى األردن ليسااتأنفا ماارة أخاارى ممارسااتهما 3441أيااار/ مااايو 0فااي 

 للضغوط من أجل فصلي عن المنظمة وإعادتي إلى كندا.

وكانااا قااد طالبااا باالتصااال بااي ماان األردن. ورمااذ أننااي كناات أرمااب عاان هكاا ا اتصااال إال أننااي قبلتااه جااراء مااا 

 نصحتني المنظمة ب لب.

لقاان وجدت تعاملهما أساوأ بكثيار بالمقارناة بماا مضاى حياث كاناا يط 3441أيار/ مايو 1وخالل اتصالي بهما في 

أقواال لذ أكن قد سمعتها قبل ذلاب. وهماا إذ رددا ماا تطلقاه وزاراة المخاابرات مان دعاياات وأقاوال هاراء وتشاهير 

ضد كل من منظمة مجاهدي خلق وقيادتها والعالقات الداخلية في المنظمةن كانا يهددانني أنه وإذا لاذ أقبال الا هاب 

 معهمان فسيتخ ان قرارات عملية 

ديدات إذ رددت والدتي أقوال الهراء المعروفة لدى النظام ومان أجال ممارساة الضاغوط علاي ومن ضمن تلب الته

 .«ذا لذ  تأت معنان فإنني سوف متي عند مدخل أشرف وأقدم على إحراق نفسيإ» كانت تهددني: 

تعارفين هلمي بنان وال تب ري وقتب هناك وال تب ري سنوات شبابب وأنت ترهقين نفساب أفاال »أو كانت تقول لي: 

 «.أنهذ ]منظمة مجاهدي خلق[ قتلوا البعر ]من أعضاء المنظمة نفسها[...

وأنا لذ أكن أتوقع مثل ه   األقوال من جانبها كما لذ أكان أتصاور ها ا المادى مان التاأثير عليهاا مان قبال مصاطفى 

 محمدي خدمة لوزارة المخابرات.

من بروف وما أطلقه من أقوال أثناء ها ا االتصاال وطبقا ل لب يمكن تقدير ما كان يمر به مصطفى محمدي نفسه 

 حيث ال حاجة إلى ذكر وترديد ما أطلقه من هراء وكالم فارغ.

وبالتالي لذ يبق مجال للشب حيث تأكدت من أن ه   األقوال وحاالت الشفقة ال تربطها  لة بالعواطق والعالقاات 

سي ة الصيت للماللاي التاي تطبخهاا وتقودهاا. وإال وهاذ وحاالت الشفقة العائلية وإنما تنبعث من وزارة المخابرات 

يعرفون جيدا أن توجهي إلى أشرف وبقائي فيه كان وماازال علاى أسااس معتقاداتي وحباي ويقيناي بقضاية منظماة 

مجاهدي خلق والنضال من أجل الحرية وال يقدر أحد علاى سالب اختيااري ومعتقاداتي مناي ويفار  ويحاتذ شاي ا 

 مخر بدال منها.

له   الحقائق كلها كان السؤال المطروح هو أنه أي جهة كانت والتزال وراء حاالت اإل رار الهادفة ها    ونظرا

إلى أن أعود إلى كندا وأترك  فوف المنظمة والنضال وألتجئ إلى العيش العادي وذلب مع ترديد ما يطلقاه نظاام 

 الماللي من دعايات وتهذ ضد منظمة مجاهدي خلق؟

ال تب را وقتكما عبثا وارجعاا. وال يعاود »مرة أخرى على كالمي بكل  رامة حيث قلت لهما:  وأخيرا أكدت لهما

 فود عتهما. «يوجد بيني وبينكذ شأن وال ولن أعود ومتي معكذ إلى مكان

كما أكدت كلمتي األولى واألخيرة لبعر من األخوات واإلخاوة المساؤولين بيانهذ األخ المجاهاد حساين مادني مان 

ن ممن كاانوا يطاالبونني 3412أيلول/ سبتمبر 1بطال ال ين سقطوا جراء القتل الجماعي في أشرف في الشهداء األ

مرارا وتكرارا بالعودة إلى كندا مع عائلتين على أنني عقدت عزمي واتخ ت قاراري إلاى األبادن حياث يكاون كال 

وأرضاخ لها   اللعباة القا رة من تصميمي وقراري هو أن أكون مجاهدة وأموت مجاهادة. إذن لان أقبال أن أستسالذ 

 المدبرة من قبل وزارة المخابرات للماللي وأنكث عهدي مع منظمة مجاهدي خلق وأمادر خندق النضال.
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 الشهيد المجاهد حسين مدني من مسؤولي قسذ العالقات الخارجية لمدينة أشرف

 3412أيلول/ سبتمبر 1في  03ومن الشهداء الـ

 

نناي كنات أماتعر ممااا كاان المساؤولون فاي المنظماة يؤكادون علياه مان تأكياادات ولكان ال باد لاي مان أن أذعان أل

وذلب بشكل مستمر خا ة حينماا كاانوا ينصاحونني باالعودة « التفكير في األمر من قبلي واتخاذ قراري»قاضية بـ

وإناي  إلى كندا مع عائلتي. وكان سؤال يلوح في خاطري بشكل مستمر أنه لماذا يقدمون هك ا مقترحات وو اايا؟

مجاهدة ولحد ه   اللحظة ورمذ كل ما تجاوزته مان ضاغوطات وفاتن واباتالءات لاذ يخطار بباالي ولاو للحظاة أن 

 أمادر أشرف.

وفهمت بشكل جيد خالل ه   التحديات أنني بصفتي امرأة مجاهدة ال بد لي وقبل كل شيء مان أن أدفاع بشاكل تاام 

رب النضال وك لب ثمن كوني مجاهدة والبقاء مجاهادة فاي ثمن حريتي واتخاذي الحر لقراري من أجل أن أسلب د

مواجهااة أي تحااد وحاااجز ورادع أتتااه حيلااة ومااؤامرة يحوكهمااا كاال ماان العاادو وعنا اار  منهااا التشاابث بالعالقااات 

والعواطق العائلياةن ألناه ال يعاد النضاال فاي وجاه نظاام الماللاي الادجال والمعاادي لإلنساانية والكاون والبقااء فاي 

مجاهدي خلق باعتبارها العدو الرئيسي والتهديد األكبر لوجود ه ا النظاام الا ي يادفع بكال ماا يملكاه  خندق منظمة

بمثابااة سااالح وورقااة ليماارر بهمااا مااا يحوكااه ماان مااؤامرات ضااد مجاهاادي خلااق ويوجااه هاا   المقاومااة لضااربات 

ه ال باد مان دفاع ماا يتطلباه ها ا ويدمرها؛ أمرا سهال وطريقا ممهدا أو حركة تلقائية وقرارا يسيرا باال ثمان؛ بال إنا

 القرار من ثمن وما تقتضيه مواجهة تحديات مختلفة ناجمة عن ه ا القرار من ثمن.

وهك ا وبدال من الحزن واالساتياء لماواجهتي كاال مان ها   الماؤامرة وها ا التعا يب النفساي اللا ين كاان النظاام قاد 

المساؤولون فاي المنظماة ينصاحونني باهن عاهادت مارسهما في حقي عبر عاائلتي وبادال مان االمتعاا  مماا كاان 

العدو وكل ما يحوكه من مؤامرات في حقي وذلاب تحات أياة ذريعاة ويافطاة كانات بال « أستعد ألتحدى»نفسي أن 

أحولها إلى فر ة لـتوسيع وترقية نضالي و مودي وأرضية لتسديد الضربة للنظام وذلب من خاالل إحبااط مثال 

 لنقاب عنها لترتدعليه جميعا.ه   المؤامرات والخدع وكشق ا

والعواطق والعالقات العائلية لاذ « العائلة»وال حاجة إلى أن أوضح أن استغالل النظام ووزارة المخابرات لورقة 

تكن تقتصار علاي  فقاط. حياث كاان النظاام يبا ل قصاارى جهاد  مان خاالل ممارساة الضاغوط ومختلاق التهديادات 

ن ء منظمة مجاهدي خلق تمريرا لما كان ينوياه مان أهدافاه ضاد المنظماةواإلمراءات الستخدام عوائل باقي أعضا

ل لب كان يرسل مواكب إلى أشرف تحت إشراف عنا ر مقربة من وزارة المخابرات. ورماذ أن أملبياة العوائال 

هذ ما كانوا يرضخون لما يطلبه منهذ النظام وكانوا يتحملون ما كان يترتب على رفضهذ مطالبهن إال أن الكثيار مان

كااانوا يضااطرون إلااى الاا هاب إلااى أشاارف مااع المواكااب التابعااة للنظااام بحيااث أنهااذ وفااور زيااارة ولقاااء ذويهااذ فااي 

أشرف كانوا يكشافون النقااب عماا خططتاه وزارة المخاابرات مان خططهاا وأجناداتهان كاانوا يعلناون عان تأييادهذ 
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بااه المنظمااة ماان قاايذ إنسااانية ونضااالية  ودعمهااذ للمنظااة وذويهااذ المجاهاادين كمااا كااانوا يتااأثرون بشاادة ممااا تتحلااى

 وبالتالي كانوا يتحولون فعال إلى سفراء ومبلغين لكل من أشرف واألشرفيين داخل إيران.

ل لب وبعد فترة قصيرة اعتبر النظام دخول أشرف خطا أحمر بالنسبة لمن كان يرسلهذ قسرا أو مان خاالل تهدياد  

ثاار ماان عااامين بممارسااة التعاا يب النفسااي وأفظااع أقااوال الهااراء وإمرائااه لهااذ إلااى أشاارف. وأخياارا قااام ولماادة أك

مكبارة 234والتشهير من خالل إطالق الصرخات وتهديد األشرفيين بالقتل واإلباادة علاى مدارالسااعة وباساتخدام 

 وت في محيط أشرف وذلب عبر ما يسمى بعوائل منظمة مجاهدي خلق. وباختصار لذ يكان يقبال إال عادد قليال 

 .ه للنظامويخدم أجنداته ضد منظمة مجاهدي خلقأن يبيع نفس

 

 

 

   



 

31 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

  م ت التشهار والتسقاط ضد م لمة م اودي خنق

 «!أخغموا سماة محمدي عنى البقاب  ي أشرف قسرا»

عقب الفشل ال ي تلقا  كل ما ب لته وزارة المخاابرات مان مسااع ومحااوالت عبار العائلاة وخا اة مصاطفى محمادي 

لرئيسي فصلي عن المنظمة وإعادتي إلى كندا وكان يتابع ذلب خالل زياراته المستمرة من كندا إلاى ال ي كان واجبه ا

العراق والتوجه إلى أشرفن فقامت مواقع تابعة لوزارة المخابرات ووسائل إعالم مختلفة تابعة للنظام بحملة متناسقة 

الهااراء والتشااهير ضااد العالقااات الداخليااة فااي ليتسااتروا علااى هاا ا الفشاال وليتاا رعوا بااه ماان أجاال اخااتالق األكاذيااب و

المنظمة وتقديذ  ورة معكوساة عماا اتخا   أناا وكال مجاهاد أشارفي مخار مان قارار لهاذ بالبقااء باين  افوف منظماة 

مجاهدي خلق والنضال ضد النظامن وذلاب تحات يافطاة االختطااف واإلرماام علاى البقااء قسارا بحاق بااقي األعضااء 

 منظمة:والسيما الشباب من قبل ال

 

 4112أينول/ سبتمبر 7التابعة لن لام ـ “ قدس”صحافة 

تفيد األخبار الواردة عن بعر من عوائل أعضاء منظمة المنافقين ممن يحتجزون في مخيذ أشارف قارب بغاداد أن »

بروفهذ الصحية والنفسية وك لب أرواحهذ معرضة بشدة للخطر. ووجاه مصاطفى محمادي المقايذ فاي مديناة تورنتاو 

ة ومان المنا ارين الساابقين لزمارة النفااق رساالة مفتوحاة للناشاطين والمنظماات المدافعاة عان حقاوق اإلنساان الكندي

مستغيثا خاللها أن يسارعوا ومان أجال تحريار ابنتاه الشاابة والعشارات مان الفتياان انخارين إلاى مسااعدته ومسااعدة 

 ابنته ونقلتها إلى العراق. أفراد العوائل انخرين. وادعى محمدي أن منظمة المنافقين اختطفت 

ي كر أنه ورمذ معارضة الحكومة العراقية وجود ما تبقى من أعضاء منظماة المناافقين اإلرهابياة فاي العاراقن يصار 

 «.األمريكان على أن يبقوا قوات المنافقين تحت حمايتهذ من أجل ممارسة الضغوط ضد الجمهورية اإلسالمية

 

 

 

 4112نول/ سبتمبر أي11ـ “  مهوخي  س مي”صحافة 

ممااان نقلاااوا خااااالل  يعلااان أوليااااء شاااباب إيااارانيين»... 

الساااانوات األخياااارة ماااان أوروبااااا وكناااادا إلااااى العااااراق 

ويحتجزون في مخيمات تابعة لمنظمة المنافقين عن قلقهذ 

إزاء مصاااير أوالدهاااذ. ووجاااه والاااد الثناااين مااان هاااؤالء 

الشباب رسالة أكد خاللها على أن المنظمة تأخ  جميع ماا 
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ملكااه هااؤالء الشااباب المخاادوعون ماان مستمسااكات متعلقااة بهااويتهذ حتااى ال يمكاان لهااذ أن يغااادروا مخاايذ أشاارف فااي ي

العراق. وأشار محمدي ال ي كان عضوا في منظمة المنافقين في وقت سابق في الرساالة يقاول: تمكنات وبعاد تحملاي 

 أنني ورماذ كال ماا ب لتاه مان جهاود لاي لاذ أتمكان عاما من العراق إال33لمعاناة عديدة أن أعيد ابني البالغ من العمر 

 «.من عمرها11من إعادة ابنتي التي اختطفتها ه   المنظمة من  ما كانت في 

وبشأن ما قامت به وزارة المخابرات من إجراءات ومؤامرات عبر العائلة وعبر مصطفى محمدي على وجه التحديد 

للقيااادة المسااؤولة للقااوات األمريكيااة فااي أشاارفن  3441أيااار/ مااايو 8حااولي وحااول المنظمااةن وجهاات رسااالة فااي 

أوضحت خاللها بشكل جلي ه   اإلجراءات وبطالن ما يطلقه النظام مان دعاياات واخاتالق أكاذياب تروجهاا  احق 

 حكومية ومواقع تابعة لوزارة المخابرات.

ن هاا   الرسااالة كااال ماا 3441كااانون األول/ ديساامبر 21  الصااادر فااي 881ونشاارت  ااحيفة مجاهااد فااي  العاادد 

باإلضافة إلى رساائل كاشافة أخارى فاي ها ا الشاأن وجهتهاا إلاى كال مان بعثاة األماذ المتحادة والمساؤولين األمريكاان 

والكنديين فضال عن جواناب مان الما كرة الرسامية لقاوات حماياة معساكر أشارف منهاا شاهادة القاوات األمريكياة فاي 

 أشرف حسب ما يأتي:

 

 

 ل لنقوات األمري اة  ي أشرفخسالة مو هة لنقائد المسؤو

 4112أياخ/ مايو 2

أن عائلتي يراجعون أشرف للمارة السادساة وهاذ  3441أيار/ مايو 0إني سمية محمدي من سكان أشرف. علمت يوم 

حتااى اتصااالي  3442انن فااي األردن ينتظاارون تأشاايرة الاادخول. وخااالل جميااع لقاااءاتي العائليااة مناا  مذار/ مااارس 

  كاان هاؤالء يطاالبونني بمغاادرة أشارف وذلاب باإلرماام واإل ارار. 3440أيار/ ماايو 1اضي  األخير في اليوم الم

وعلااى وجااه التحديااد وخااالل االتصااال الهاااتفي يااوم أمااس كااانوا يضااغطون علااي ويهااددونني بشاادة أنهااذ ساايقومون 

سابة لاي باأنهذ ومان بإجراءات عملية مزعجة ما لذ أعد معهذ. وبعد أن سمعت أقاوالهذ أماس فلاذ يعاد مجاال للشاب بالن

المنطلق العائلي ال يقلقون إزاء بروفي ولكن ماع األساق أن النظاام اساتغلهذ وفاي الحقيقاة احتجازت بناوع ماا وزارة 

 المخابرات التابعة لنظام الماللي عائلتي كرهينة وذلب من أجل إعادتي قسرا.

بااة القاا رة فااي مدينااة أشاارف ماان خااالل وجرباات خااالل الساانوات الااثالث األخياارة وزارة المخااابرات للماللااي هاا   اللع

عوائل لباقى أعضاء منظمة مجاهدي خلق. حيث كانت تلب العوائل تتوجه إلاى أشارف إماا فاي مواكاب جماعياة وإماا 

بشكل فردي ليمارسوا الضغوط على أعضاء منظمة مجاهدي خلق من أجل إعاادتهذ معهاذ. كماا تاابعوا ها   الطريقاة 

منظمااة العفااو الدوليااة ولجنااة الصااليب األحماار حيااث كاناات وزارة المخااابرات ذاتهااا ماان خااالل مؤسسااات دوليااة أي 

 للماللي تنظذ وتدبر جميع ه   الترتيبات.

ولعلمكذ أشير طيا إلى عدد اللقاءات التي جرت بيني وبين عائلتي حياث أكادت خاالل كال ها   اللقااءات علاى أنناي ال 

 أريد وال أرمب في مغادرة أشرف:

أتاى كال مان والادي ووالادتي وشاقيقتي وشاقيقي مان كنادا لزيارتناا خاالل األياام األخيارة قبيال : 3442ذار/ ماارس ـ م

انطااالق الحاارب وطااالبوا كااال منااي وشااقيقي محمااد الاا ي كااان يتواجااد فااي أشاارف مناا اك بااالعودة معهااذ وذلااب نظاارا 

لشخصايين وهماا لاذ النطالق الحرب. وبلوا عندنا ضيوفا لمدة أسبوع حيث أعلنت خالله لهاذ عان قاراري ومطلباي ا
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يكونا إال البقاء في أشرف. وبعدما اطلعوا على موقفنا أنا وشقيقي محماد عاادوا قبيال انطاالق الحارب بياوم واحاد إلاى 

 كندا وتحملت المنظمة كل تكاليفهذ الشخصية.

فا لمادة : أتاى والادي مان أجال زيارتناا أناا ومحماد. وحال عنادنا ضاي3444ـ المرة الثانياة فاي تشارين الثااني/ ناوفمبر 

 أسبوع. وخيرتني مسؤوالتي للعودة معهذ في حالة موافقتي عليها إال أنني أكدت أنني ال أريد العودة.

: حينما بقي والدي في أشرف أتى كل من والدتي وشقيقتي إلى أشرف 3444ـ المرة الثالثة في كانون األول/ ديسمبر 

 وبقيتا عندنا ألسبوع.

 : أتى كل من والدي وخالي من أجل زيارتنا.3440ـ المرة الرابعة في مذار/ مارس 

كل من محمد ومسؤولو  بوالدي وأخبرو  بقارار محماد للعاودة إلاى كنادا وبإمكاانكذ  3440ـ واتصل في تموز/ يوليو 

 أن تأتوا إلعادته.

والادي إلاى أشارف وبال عناد المنظماة ضايفا لثالثاة أشاهر حياث كاان خاللهاا يتاابع  3440ـ وأتى في مب/ أمساطس 

لشؤون القانونية لمحمد وعاد إلى كندا وبعد  ببضعة أشهر عاد محمد أيضا إلى كندا إال أنني أعلنات عان رمبتاي فاي ا

 البقاء في أشرف.

والدي إلى أشرف مراجعا ها   المارة القاوات األمريكياة المتواجادة فاي أشارف وطاالبهذ  3440ـ وأتى في أيار/ مايو 

واجهت أثناء ذلب اللقاء تصرفات من عند  كانت مريبة للغاية بالنسابة لاي. كماا بإحالتي اليه وإعادتي معه إلى كندا. و

 بدأ يمارس األذى بحقي عند مدخل معسكر أشرف ويرممني على العودة معه قسرا.

ـ واجتمعت وبشكل شخصي بكل من العقيد أورمن والعريق بيشباب خالل لقاائين وقلات لهماا ال أعاود أسامح لوالادي 

باقي سكان أشرف كماا أعلنات للضاابطين الما كورين عان ارتياابي إزاء ماا يبدياه مان تصارفات أن يزعجني ويزع  

 مشبوهة له باإلضافة إلى التأكيد على مالحظاتي ه   في رسالة قدمتها للعقيد أورمن.

في حقي ضغوطات قاضية بوجاوب عاودتي معهاذ  3441أيار/ مايو 1ـ وانن وبعد كل ه   اللقاءات مارسوا األمس 

ل اتصالي بهذ  وهذ  في األردن. ولذ يعاد يعتبار ماا كاان يطلقوناه فاي االتصاال كالماا عائلياا وإنماا كاان نفاس ماا خال

تطلقه وزارة المخابرات مان دعاياات ضاد مجاهادي خلاق حياث لاذ يباق لاي مجاال للشاب باأنهذ أ ابحوا ينفا ون لعباة 

 وزارة المخابرات الق رة حول أعضاء منظمة مجاهدي خلق في أشرف.

عاما ودرست في كندا. وأنا مطلعة على الظروف التي أعيشاها 30ريد أن ألفت انتباهكذ إلى أنني فتاة واعية وبالغة وأ

في الوقت الحاالي فاي أشارف. كماا أعارف ماا يحملاه ماوقفي وقاراري مان معناى وال أعاود أرماب فاي موا الة ها   

 ات.القضية التي تهدف إليها وزارة المخابرات بعد ست مرات من اللقاء

والالفت هو أن عائلتي كانت هاي أول مان حثناي علاى التوجاه إلاى أشارف ولكنهاا انن تحولات إلاى أداة يتالعاب بهاا 

النظام. إني أعرفهذ وأعلذ أنهذ انن خضعوا لما يمارسه النظام عليهذ من ضغوط. كما يعلذ هؤالء بشاكل تاام وخاالل 

ي مارارا وتكارارا أناه يمكان لاي العاودةن إال أنناي عقادت العازم اللقاءات المختلفة أن المسؤولين فاي المنظماة أكادوا لا

واتخ ت قراري الحاسذ للبقاء في أشرف. كما تحدثت عان ها ا الموضاوع أكثار مان مارة ماع الضاباط األمريكاان فاي 

أشرف. وما تقوم به انن عائلتي من عملية وإجراءات يثبت لي بقوة أنهذ وعادوا وزارة المخاابرات للماللاي بإعاادتي 

 وإال ليس من والد وال والدة يمارسان الضغوط في حق ولدهما به   الطريقة.

ـ واليوم نفسه أكدت لي مسؤوالتي إن كنت ترمبينن فاتصلي بوالدك وقاولي لهاذ أن ياأتوا ليأخا وك معهاذ. فأكادت أناا 

 وكالمرات السابقة على أنني ال أقصد وال أرمب في العودة.
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ونني على مرار العام الماضي بأن ألتقي بعائلتي رمما عني. وإنه يعد ضاغطا عالياا ـ وطلبت من المنظمة أن ال يطالب

 علي كون وزارة المخابرات تنوي فر  الضغوط بحقي عبر استغالله لكل من والدي ومن والدتي.

 
 881 حيفة مجاهد العدد 
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 ر أشرف: وانل من ملكرة خسماة لقوات الحماية لمعس 

 القوات البرية ل اش الواليات المتحدة

 معس ر أشرف، العرا 

 لالحتفاب في الملق

 موضوع: اافاقات متفق عناها بان القوات األمري اة وم لمة م اودي خنق اذيراناة

 ـ يتذ أي تنقل إلى خارج أشرف تحت حماية القوات األمريكة بشكل مستمر.

تتعاون جدا في تسهيل ما قدمته منظمات دولياة مان مطالاب قاضاية باتصااالت ـ كانت منظمة مجاهدي خلق اإليرانية 

وتقدم القوات األمريكية أي اتصال ولقاء مع األشاخاو لمنظماة مجاهادي خلاق “. جيا تيق”بين العوائل ولقاءات في 

وجهاات نظارهذ  اإليرانية أو تلتقي بهذ مباشرة. وأن أعضاء منظمة مجاهدي خلق اإليرانياة يمكان لهاذ أن يعلناوا عان

ومخاوفهذ بشكل مكتوب ليتذ إرسالها وإحالتهاا إلاى المنظماة الدولياة المعنياة وذلاب حينماا يشاككون فاي النياة الحقيقياة 

لتلااب الطلبااات  نظياار قلقهااذ إزاء نشاار معلومااات كاذبااة/ أو قلقهااذ ماان الناااحيتين األمنيااة واالسااتخبارية  أو حينمااا ينفاا  

 ة باللقاء أو االتصال بأشخاو معينيين عبر وسطاء له.النظام اإليراني مطالبه المتعلق

 ـ وال يو د  ي أشرف أي س ن أو  الة  خغام عنى البقاب قسرا وال ل كان بإم انه  مغادخة الم لمة.

ـ وحثت منظمة مجاهدي خلق اإليرانية على أساليب سلمية في المجتمع ال ي تعايش فياه وذلاب مان أجال إقاماة عاراق 

ا احترمت القوانين العراقية. وأبدى عراقياون ممان تحادثوا إلاى قواتناا مراء إيجابياة وتأييادات لهاذ ممن وديمقراطي كم

 إزاء سكان أشرف.

 

 

 

 

 نماذج ادل عنى بط ن ما اطنقا الفاشاة الدي اة

 الحاكمة  ي  يران من دعايات  ي  ق م لمة م اودي خنق

 يران ضد م لمة م اودي خنقاخت   األكاذيل من قبل الفاشاة الدي اة الحاكمة  ي  

قام الماللي مرة أخرى ومن أجل أن يلقوا بظاللهذ علاى ماا ارتكباه االساتبداد الاديني مان جارائذ وباساتغالل العالقاات 

العائلية كورقة ضاغط علاى المقاوماةن بااختالق األكاذياب فاي حاق كال مان منظماة مجاهادي خلاق اإليرانياة ومعساكر 

 أشرف وذلب على لسان عنا رهذ.

بعار »أيلول/ سبتمبر الحالي نقاال عان 1عذ عنا ر مقربون من النظام في إذاعة الغد خالل خبر مفتعل بثو  في وز

وبنفس الثقافة المماثلة لنه  قطاع الطارق والمافياا والتاي تنفارد بهاا وزارة « من عوائل أعضاء منظمة مجاهدي خلق



 

37 

 

يقاال أنهاا »ا إلى العراق قسرا من أجل إعادة الحيوية ومخابرات الماللين أن منظمة مجاهدي خلق نقلت فتيانا من كند

أخ ت منهذ مستمسكاتهذ الخا ة للهوية والقانونية منها لكي يكونوا مير مسموح لهذ بمغادرة العاراق وزياارة خاارج 

 «العراق...

ت خاالل ممن ليس من المعلاوم أنهاذ منا  متاى التزماوا الصام« فردا»كما زعمت عنا ر مقربة من النظام في إذاعة 

« قيااادة منظمااة مجاهاادي خلااق تخااون ثقااة الشااعب وينتهااي التزامنااا بالصاامت»ربااع ماان القاارن الماضااي تحاات عنااوان 

عشاارات ماان الفتيااان ماان أمريكااا وأوروبااا الشاامالية ونقلااتهذ إلااى  1991قااائلين: اختطفاات منظمااة مجاهاادي خلااق عااام 

هد له من أجل إعادة ابنته بالفشل كماا معسكر أشرف. وباء كل ما ب له شخص يدعى مصطفى محمدي من قصارى ج

لذ تسمح منظمة مجاهدي خلق بأن يعود الشخص الم كور إلى هناك. واألسوأ من ذلاب هاو أن منظماة مجاهادي خلاق 

 أرممت ابنة ه ا الشخص على أن تظهر في التلفزيون لتدافع عن المنظمة.

وطني للمقاوماة اإليرانياة ومان المساؤولين فاي منظماة وأكدت السيدة فرشته يكانة السكرتيرة األقدم السابقة للمجلس ال

إيلاول/ سابتمبر  1مجاهدي خلق اإليرانية خالل اتصال هاتفي أجرته معهاا قنااة الحرياة ـ تلفزياون إياران الاوطني فاي

 قائلة:« فردا»بشأن ما تزعمه العنا ر المقربة من النظام في إذاعة 

مية محمادي فاي أشارف رمماا إلرادتهانأنموذجاا لماا تمارساه الفاشاية تعد المزاعذ القاضية باحتجاز اختنا المجاهدة س

الدينية الحاكمة في إيران من حرب نفسية وضغوطات على منظمة مجاهدي خلق. ومنا  األياام األخيارة قبيال انطاالق 

ماارات حيااث تحاادث مااع كاال ماان ساامية وشااقيقها 1لحااد انن راجااع والاادها أشاارف  3442الحاارب فااي مذار/ مااارس 

وأخيرا أعاد محمد إلى كنادا بمسااعدة  3440مد من أجل إعادتها. ومنها بل لثالثة أشهر في أشرف عام األ غر مح

من القوات األمريكيةن إال أن سمية وأمام ضباط أمريكان ممن التقاوا بهاا بشاكل شخصاي قاررت أن تبقاى فاي أشارف 

 دها أيضا.كما تكرر ه ا األمر عند الحاالت الالحقة للمراجعة واإل رار من قبل وال

إلاى أن  3440وأضافت السيدة يكانة تقول: اضطر الضباط األمريكان خالل واحاد مان ها   اللقااءات فاي أياار/ ماايو 

يطالبوا والد سمية بمغادرة أشرف إلخالله في مدينة أشرف واستخدامه ألساليب مير معمولة من أجال فار  إرادتاه 

عواطق العائلية بل كانت تكشاق النقااب عان كال مان طبيعاة واتجاا  على ابنته. ألن تصرفاته لذ تعد تعتبر في إطار ال

مطلوبين للنظام لحاالت مراجعته والضغوطات المفروضة من قبله. وعقب ذلب برز اسامه بجاناب عادد مان عنا ار 

وزارة المخابرات المقيمين في إيران حيث كان يردد ما يوجهه النظام من تهذ ضد منظمة مجاهدي خلق وذلب بشاكل 

 للكراهية واالشم زاز. مثير

ونوهاات الساايدة فرشااته يكانااة تقااول: وفااي أيااار/ مااايو الحااالي طالباات دائاارة الهجاارة الكنديااة عباار الضااباط األمريكااان 

بإجراء مقابلة هاتفية مع سمية محمدي. وأجريت ه   المقابلة بشكل شخصي وتحت إشراف مسؤولين أمريكاان حياث 

الكندياة بقرارهاا القاضاي بالبقااء فاي أشارف مارة أخارى. فتأكاد مساؤولو  أخبرت سمية المسؤولين فاي دائارة الهجارة

 دائرة الهجرة عبر الضباط األمريكان من قرار سمية الطوعي وحريتها في إبداء ما ترمب فيه خالل ه ا االتصال.

 

 بحق م لمة م اودي خنق« ردا»نماذج عن   رابات قاما بها الع اصر المقربة من ال لام  ي  ذاعة 

بااختالق األكاذياب وأقاوال « فاردا»ر أنه ليس المرة األولى التي تقوم فيها العنا ر المقربة مان النظاام فاي إذاعاة ن ك

 الهراء والتشهير ضد منظمة مجاهدي خلق. بل منها:
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عن عميل النظام اإليراني كريذ حقي خالل مقابلة أجرتهاا «فردا»تشرين األول/ أكتوبر الماضي نقلت إذاعة 31ـ في 

تح ير  للساسة األمريكان من أن ال يرتكبوا نفس ما ارتكبو  من خطأ في وقت سابق وأن ال يتعااملوا ماع منظماة  معه

 مجاهدي خلق. كما يجب أن يبقى اسذ ه   المنظمة مدرجا في قائمة اإلرهاب ومن الضروري التعامل الصارم معهذ.

خاالل مقابلاة أجرتهاا ماع « فاردا»ظاام فاي إذاعاة زعمت العنا ر المقرباة مان الن 3441مذار/ مارس 13ـ ك لب في 

لاو الا ي نقلتاه ماؤخرا وزارة المخاابرات إلاى فرنساان  شخص مدسوس لوزارة المخابرات وهو يادعى محسان عبااس

قائلة: إن فتحت ناف ةن فيغادر جميع األشخاو المقيمين في مخيذ منظمة مجاهدي خلق بالعراق وسايبقى م اة شاخص 

 كأقصى حد 

حسب طلاب مان وزارة « عضو سابق في منظمة مجاهدي خلق»بال كر أن العميل عباس لو تذ تقديمه كـ ومن الجدير

إلى العراق ليتذ دسه في  افوف منظماة  3442مخابرات الماللي فيما كان عميال لوزارة المخابرات حيث نقلته عام 

مان قساذ االساتقبال التاابع لمنظماة أشهر تذ طارد  0مجاهدي خلق؛ مير أنه وبعد كشق النقاب عن واجبه في أقل من 

 التابع للقوات األمريكية.« جيا تيق»مجاهدي خلق وبالتالي نقل إلى 

نيسان/ إبريل الحالي نقال عن عنصر معروف لاوزارة المخاابرات باساذ كاريذ حقاي وذلاب 14ـ وزعمت ه   اإلذاعة 

هاا نحاو م اة شاخص مان أعضاائها إماا على مرار ما كان يزعمه الخميني الدجال أن منظماة مجاهادي خلاق قتلات ذات

 تحت التع يب وإما إعدامهذ.

أيار/ مايو الحالي وتزامنا مع إبالغ المجاهد ولي هللا فاير مهادوي عان تنفيا  حكماه باإلعادام فاي ساجن 11ك لب في 

 وفي ماية الساخافة والرذالاةن أن منظماة مجاهادي«فردا»كوهر دشتن زعمت العنا ر المقربة من النظام في إذاعة 

 .1988خلق هي التي قتلت ذاتها المجاهد البطل على زركش أثناء عملية الضياء الخالد في عام 
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 ور عبر مؤسسات ك ديةةغمماخسة ال

 

وساائل عبار الدعائياة حربهاا النفساية وفاي لذ تكتاق وزارة المخاابرات باساتخدام كال مان مصاطفى محمادي والعائلاة 

ساات الكندياة الرسامية حياث سولت وبمختلق الطرق أن تجعل كال من الحكوماة الكندياة والمؤوحا. اإلعالم الحكومية

كنت قد ج ت منها  كندا  تقق بجانبها في ه   الحرب الق رة وذلب من خالل اختالق األكاذيب بشتى األناواع وتردياد 

ذب وهو أنني أرممت علاى اك ضد منظمة مجاهدي خلق والتركيز على زعذ ي كان النظام يروجه الهراء الدعائي ال

 مبتي.عن رالبقاء في كل من أشرف والمنظمة قسرا ورمما 

خااالل كاال ماان االتصاااالت الهاتفيااة واللقاااءات أطلقهااا النظااام بالفشاال وذلااب  التااي باااءت هاا   الااتهذ واألكاذياابولكاان 

. سساات الكندياة الرساميةممثلاين مان الحكوماة الكندياة والمؤباين والمقابالت المباشرة والشخصية التاي جارت بيناي و

حقيقاة القضاية المسؤولون والممثلون الكنديون خالل تلب اللقاءات وما كشفته عنهن علاى  حيث وقق ودون أدنى شب 

لتشهير والتسقيط ضد منظمة مجاهادي لوما تمارسه وزارة المخابرات من تع يب نفسي في حقي وما تدير  من حملة 

الماازاعذ الفارمااة القاضااية بإرمااامي علااى البقاااء فااي أشاارف قساارا  بطااالنو علااى  خلااق ماان خااالل اسااتخدام العوائاال

لموا لة النضاال ضاد النظاام فاي  افوف منظماة مجاهادي خلاق والتواجاد والبقااء فاي كال مان  قراري الحر وحقيقة

رفضي المساتمر لماا كانات تمارساه العائلاة مان ضاغوط وماا كانات  وك لب أثبت لهذ وبكل وضوح أشرف والمنظمة.

 لب وهو ليس إال مهمة فصلي عن المنظمة وإعادتي إلى كندا.امن مط تطالبه

وخالل مقابلة شخصية مع ممثلين من السفارة الكندية فاي عماان ممان أتاوا إلاى أشارف أكادت  3444في أيار/ مايو ـ 

 على ه   الحقائق كما شددت على قراري لموا لة بقائي في أشرف.

 علااىكاال ماان ممثلااين لااإلدارة األمريكيااة والقااوات متعااددة الجنساايات خااالل مقااابالت ولقاااءات شخصااية مااع  ـاا أكاادت

 قراري.تصميمي و

وخالل اتصاال ومقابلاة هااتفيين اساتغرقا وقتاا طاويال ماع السافارة الكندياةن أجبات ووضاحت  3441في أيار/ مايو  ـ 

ء فااي أشاارف حااول كاال مااا طرحااه ممثلااو كناادا ماان أساا لة حيااث اطلااع هااؤالء بشااكل تااام علااى تصااميمي وقااراري للبقااا

والحضور في  فوف المنظمة وتأكدوا مان أنناي لان أتناازل عان خنادق النضاال فاي  افوف منظماة مجاهادي خلاق 

ألعود إلى كندا من أجل العيش االعتيادي. وأكد هؤالء علاى أناه ورماذ مخااوفهذ تجاا  أمناي وساالمتي فاي الظاروف 

لكن وزارة المخابرات لاذ تكاق عان محاوالتهاا الهادفاة الراهنة التي كان يعيشها العراقن إال أنهذ يحترمون قراري. و

 تشبث به وذلب من أجل أن تجعل الحكومة الكندية تتورط في ه   الحرب الق رة لصالحها.ت تإلى ما كان

أضافت وزارة المخابرات عمايال معروفاا وسايئ الصايت يادعى ساعيد سالطانبور  3441وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 

 إلى دائرة العمالء من عائلتي.« المترجذ والوسيط»دعى نياز سلمي تحت يافطة ت ىخرأ ةفي كندا برفقة خادم

ونظااذ هااؤالء وخااالل كاال هاا   الحاارب النفسااية والحملااة القاا رةن مااا يساامى بحملااة بشااأني وذلااب عباار توجيااه رسااائل 

ي ة الصايت فاي حاق لمسؤولين كنديين ومؤسسات كندية وترديد الدعايات واألكاذيب التي تطلقها وزارة المخابرات س

 منة من أ ل  ق أمثثال سثماة محمثدي  ثي »منظمة مجاهدي خلق. وكتب العميل سعيد سلطانبور في موقعه يقول: 

 .«اقرير مصارو  الحر لمستقبنه  )مربور بمدونة سماة(

ية نتجاات مان خااالل اساتغالل وزارة المخاابرات الساامي أثنااء هاا   الحارب النفساا« مدونااة سامية»والجادير بالا كر أن 

 التخر ات الهراء بي أبدا. تلب ما جاء فيم لة أية حيث لذ تربط 
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 ه نلمستقب  منة من أ ل  ق أمثال سماة محمدي  ي اقرير مصارو  الحر

 «كانون باان» ي موقع اابع لوعاخة المخابرات والمسماة بـ 

 –3441ن األول/ أكتوبر تشري31مسجل باسذ العميل سعيد سلطان بور   -موقع كانون بيان  وزارة المخابرات 

نظمات عائلاة . سامية  حملة من أجل حق أمثال سمية محمدي فاي تقريار مصايرهذ الحار للمساتقبل  مرباوط بمدوناة»

سمية محمدي التي نقلت في سن المراهقة إلى العراق والتي حالت المنظمة المسماة بالمجاهدين دون عودتها إلى كندا 

لينفسخ حقها في الهجرة والمواطنة في كندان حملاة بمعوناة شاباب محباين ألبنااء والوثائق الموثوق بها  ابحسب عائلته

 «.فأعينوهذ. البشر

 www.somayeh.org 

 

 

 سمية محمدي مزيفة مختلقة من قبل وزارة المخابرات باسذ مدونة

 

 مخابرات.رسالة وجهتها العميلة نياز سليمي إلى مؤسسات محلية كندية عقب الكشق عن عالقاتهذ مع وزارة ال

 وجاء في جانب من ه   الرسالة كالتالي:

 

خالل األشهر البضعة الماضية ونيابة عن المواطنين الكنديين السيد مصطفى محمدي وعائلتاهن كناا نعمال علاى … »

أن نقدر على تسهيل تحرير ابنتها الشابة من مخيذ عسكري في العراق تشارف علياه منظماة سياساية إيرانياة و افت 

 «…بمجاهدي خلق 

To the care of Royal Canadian Mounted Police 

9301 Yonge St. 9319 

Richmond Hillن ON 

L4C 9T2 Canada 
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www.cdhriran.blogspot.com 

      Centre for Thoughtن Dialogue and Human Rights in Iran – Toronto  

                                            CTDHR 

Oct 3441 

To the care of  Royal Canadian Mounted Police 

 

 

 

 

Re: Serious concern for the safety of our client and our directors 

Dear Sir/Madamن 

I am writing to you in order to express my deep concerns regarding the safety of our client Mr. 

Mohammad Mohammadi as well as two directors of our organization including myself. 

As Human Right advocacy group it is our foremost duty to question and challenge any 

system/individual that violates the fundamentals of the charter that we all believe in.  

In the past few month we were working on behalf of a Canadian Citizenن Mr. Mustafa 

Mohammadiن and his family to facilitate the freedom of his young daughter from a military 

camp in Iraq that is under the control of this Iranian political organization known as 

»Mojahedin e Khalgh« or MEK.   

Since the story of this family was picked up by national media and based on the interest 

expressed by National Post we collaborated with the NP reporter Mr. Stewart Bellن in various 

capacity from translator to mediator and the result was a five (0) part series that was published 

from September 32rd to September 38th on the front page of that paper with the mention to 

our Centre and repeated quotas from us.  Needless to sayن this report was not written in the 

favor of this organization.  

Since this organization is active in Canadaن as known by your officeن the local members have 

informed their other pockets in North America and Europe hence an extensive campaign 

started against us.  The regular attacks on their various media from TV/Radio programs to the 

papers and Websites accuses us as being the agents of Iranian Regimeن a very old and 

overplayed rhetoricن and asks their members to »deal« with us. 

http://www.cdhriran.blogspot.com/
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Since the young Mohammadن he is the brother of the girl in camp Ashrafن was kept in that 

camp against his will for 4 years in the past he was the key witness in preparation of that 

article.  

In the recent days and after the continuation of the threats he is very scared about his own 

safety which makes us uncomfortable too.  

 Since the clear instruction of this organizationن as per their leader and stated in many of their 

publicationsن is to eliminate any individual who turns against the organizationن defectorن his 

concern for his safety is understandable.  At the same time I and another director of our Centre 

Mr. Saeed Soltanpourن a well known journalist in our communityن have been included in many 

of those threats and accusations. 

Knowing the volume of the issues you are dealing with 

 we are not requesting any particular protection at this time but merely to inform you about the 

situation.   

 

Sincerely Yours 

Niaz Salimi 

Directorن North American Divisions 

 

Date:  3441-14-24 

 

 

 النقاب مع وائة الاونامي

 

وخالل لقاء مع هي ة اليونامي التي كانات قاد زارت أشارفن أكادت مارة أخارى علاى قاراري  3441في تموز/ يوليو 

ال شب في أن كال ماا توا ال لبضاعة أعاوام مان  عائلتي حيثبين لموا لة النضال منوهة بأنه حسذ كل شيء بيني و

إجااراءات باسااتخدام مصااطفى محماادي ومياار  واسااتغالل العالقااات والعواطااق العائليااة والماازاعذ القاضااية بالشاافقة 

شاهير والتساقيط ضاد توالحنان إزائين ليس إال ممارساة التعا يب النفساي المساتمر فاي حقاي وال يعاد إال حملاة قا رة لل

 ن قبل وزارة المخابرات للماللي. منظمة مجاهدي خلق م
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 ك دا لتماخس الةغور بحقيدخول مؤسسات دولاة ومح مة 

 ت عن ي أغادخ أشرفول

 

 ا تماع ومقابنة م ددان من قبل ممثنان لنح ومة ال  دية

وذلاب  من خالل مصطفى محمادي علاى وجاه التخصايص من إجراءات متسلسلة وزارة المخابرات به تعقب ما قام

ي الخا اة ة الضغوط في حقي لفصلي عن المنظمةن كاان قاد طالاب الحكوماة الكندياة بتمدياد مستمساكاتبهدف ممارس

واستنادا إلى أنه مواطن في كندا فيقبلني ه ا البلاد كمواطناة لاه وذلاب بنااءا علاى زعاذ  بداية ومن ثذ باإلقامة واللجوء 

 ب في العودة إلى كندا ذب أنه يتذ إرمامي على البقاء في أشرف رمما لرمبتي وأنني أرماك

وبالتالي أتى ممثلون للحكومة الكندية منهذ السيدة سونيا هويكاس السكريترة الثانية ونائبة قنصال السافارة الكندياة فاي 

كل من األردن والعراق ومسؤول أقدم مخر في ه   السفارة إلى أشرف من أجل دراسة أوضاعي واللقاء باي وإجاراء 

 مقابلة معي من جديد.

ها ا اللقااء والمقابلاة بحضاور القائاد المساؤول لحماياة أشارف وعادد مخار مان الضاباط األمريكاان المساؤولين  وجرى

لحمايااة أشاارف حيااث أكاادت خاللااه ماارة أخاارى علااى قااراري القاضااي بموا االة النضااال وعاادم مغااادرة المنظمااة وإذ 

ذ الجديادة ها   التاي تقضاي كشفت النقاب عما ترتبه وزارة المخابرات من إجاراءات وضاغوطات نوهات باأن خادعته

بمطالبة الحكومة الكندية بقبولي كمواطنة كندية من قبل مصطفى محمدي مع زعذ فارغ أنه كأنني أرمب في مغاادرة 

 أشرف ولكن يتذ إرمامي على البقاء قسران هي ال تمت إلي  بصلة وال يمكن أن تمنعني من الدرب ال ي خضته.

كومة الكندية وبحضور القاادة األمريكاان وفاي لقااء ومقابلاة خصو ايين معاي هك ا أطلع وألكثر من مرة ممثلو الحو

هاؤالء  وقاقكما   دون أن يشارك ويحضر أي مجاهد مخر  على مطلبي الحقيقي القاضي بقراري لموا لة النضال.

غالل لتشاهير والتساقيط ضاد المنظماة واساتلأيضا على ما قامت به وزارة المخابرات للماللي من حارب قا رة وحملاة 

 «.العواطق العائلية»
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 بالفشل  راب قراخ المح مة ابوبكها وعاخة المخابرات لنم لي وحاخدعة  ديدة 

 

علما بهكا ا معطياات وتقاارير حقيقياة رفضات محكماة دائارة الهجارة الكندياة ماا رفعاه مصاطفى محمادي مان مازاعذ 

 الكندية بقبولي كمواطنة طبقا لها.قاضية بإرمامي على البقاء في أشرف قسرا ومطالبته الحكومة 

ماان أجاال متابعااة طلااب االساات ناف ماان قباال  3441أيلااول/ ساابتمبر 19وتااذ تشااكيل محكمااة دائاارة الهجاارة الكنديااة فااي 

مصطفى محمدي حول القرار الصادر األول عن ه   المحكمة. وفي النهاية رفضت مرة أخرى وبإ ادارها لقرارهاا 

عذ قاضية بإرمامي على البقاء في أشرف قسارا كماا أكادت وبشاكل  اريح علاى ما تدعيه وزارة المخابرات من مزا

أنني أرمب في البقاء عند منظمة مجاهدي خلق في العراق. وطبقا ل لب رفضت المحكمة طلب االست ناف المقادم مان 

 قبل مصطفى محمدي.

 وأخيرا أ درت المحكمة القرار التالي:

 

 

علاى البقااء فاي  مرمماةإن المحكماة ميار مقتنعاة علاى أن سامية محمادي نظرا لكل ما قدم مان وثاائق ومستمساكات فا

 .إلرادتها خالفاأشرف 

 ورفر طلب االست ناف.

 «جيمز ووترز»

 3441يلول/ سبتمبر أ19

 
  ورة عن النسخة الرئيسة للقرار الصادر عن محكمة دائرة الهجرة الكندية القاضي برفر االست ناف

 

تنازلي عن النضال ومغاادرتي  أيالمؤسسات الكندية والرامية إلى تغيير قراري  وباءت مرة أخرى مؤامرة استغالل

 أشرف بالفشل وذلب جراء القرار الصادر عن محكمة دائرة الهجرة الكندية.
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وضاح خاللاه رمبتاي « بياناا  احفيا»السايد وورن كاريس  وكيلايوعقب إ دار القرار من قبل ه   المحكمة أ در 

 رف كما كتب حول ما حاكته وزارة المخابرات من مؤامرة قائال:القلبية في البقاء في أش

اوا د  ريق محترف مثن الع اصثر التثابعان لثوعاخة المخثابرات لن لثام اذيرانثي والمثرابطان مثع قثوة القثدس … »

اذخواباة  ي   د  الم صوخ ببغداد وذلك احا  شراف السفاخة اذيراناة عناه  امريرا لخطة الحصثول عنثى سثماة 

 « مديمح

 

 باان صحفي

كفت عن عيش مترف مع عائلتها في مدينة تورنتو لتناضل  وقد من العمر إلى كندا38وقعت مهاجرة سابقة بالغة 

ضد النظام اإليراني المتطرفن في مركز العا فة الدبلوماسية المتزايدة بين كل من العراق وإيران والتي تضذ انن 

 كندا أيضا.

كندا حيث كانت تقايذ فيهاا بشاكل دائاذ وذلاب بادعذ مان قبال والاديها مان أجال 1991عام مادرت السيدة سمية محمدي 

  .PMOIالتوجه إلى العراق بغية االنضمام إلى منظمة مجاهدي خلق اإليرانية  

وتعتقااد الساايدة محماادي أن كااال ماان العنا اار التااابعين للنظااام اإليرانااي ووزارة المخااابرات الرهيبااة لهاا ا النظااام قامااا 

حملة الختالق األكاذياب عبار اساتخدام والاديها الكناديين مان أجال الحصاول عليهاا ليساكتوها أو يمارساون فاي  بتنظيذ

حقها على مرار ما قاموا به في حق زهراء كابمي. وكانت زهراء كابمي  حفية كندية من أ ول إيرانياة وكانات 

ن االحتجاجاات الشاعبية خاارج ساجن تعار  النظام اإليراني حيث اعتقلت حينماا كانات تصاور أي تلاتقط  اورا عا

 تحت التع يب في السجن نفسه. 3442إيفين الرهيب في طهران. وقتلت في تموز/ يوليو 

وحاول والدا السيدة محمدي المشتبه بهما بأن النظام اإليراني المتطرف يدعمهمان من  سنوات ليثبتا أنه مسال دمامهاا 

لمحكمة إدارة الهجارة الكندياة وذلاب دون  احتى قدم والداها طلبرمما لرمبتها.  PMOIوهي اعتقلت وتحفظ من قبل 

فااي مدينااة  3441أيااار/ مااايو 9سااماحها لهمااا بااهن ليضاامنا عودتهااا إلااى كناادا. وعقاادت جلسااة االسااتماع القضااائي فااي 

تورنتو. وباءت ستراتيجية الوالدين بالفشل. حيث حلفت السيدة محمدي وهاي فاي العاراق اليماين وأدلات بشاهادة عبار 

وال تقصااد  PMOIاتصااال هاااتفي وبحضااور قائااد أمريكااي أنهااا تعاايش بروفااا جياادة وهااي مرتاحااة بااين زمالئهااا فااي 

قارارا قاضايا باأن  3441أيلاول/ سابتمبر 19العودة إلى كندا إطالقا. وأ درت محكمة دائارة الهجارة الكندياة بتاأريخ 

ها   المحكماة: كاان مان الواضاح أن طوعية وبرضا والاديها. كا لب حكمات  PMOIالسيدة محمدي التحقت بصفوف 

في أشرف  PMOIوهي تنوي البقاء مع زمالئها في  PMOIالسيدة محمدي كانت عضوة متعهدة من  فترة طويلة لـ 

بالعراق بدال من العودة إلى كندا وهو ماا يأملاه والاداها. ودرسات العملياة القضاائية الكندياة أدلاة فاساتنتجت أن السايدة 

 ولذ ترمذ على البقاء في أشرف رمما لرمبتها.محمدي لذ يغسل دمامها 

ورمذ ه ا القرار زار مؤخرا والدا السيدة محمدي العراق مرة أخرى. وهما الل ان يشتبهان بأن النظام اإليراني الا ي 

 PMOIة بكاال ماان نااددياادعمهما بشااكل أكباارن يماارران حملااة معلنااة م PMOIيقاوم بكاال مااا فااي وسااعه ليشااو  ساامعة 

 وابنتهما.

مرات بوالديها خالل السنوات الخمس األخيرة لتطم ن في كل منها والديها أنهاا تعايش بروفاا 9السيدة محمدي التقت 

. وكاان مخار ها   اللقااءات فاي PMOIجيدة وال تستعجل لمغادرة العراق وما تتحمله من مساؤوليات وواجباات تجاا  

ال أقصاد مغاادرة أشارف أبادا. ويعتماد كال »حيث أكدت خالله السيدة محمادي تقاول:  3441كانون األول/ ديسمبر 8



 

47 

 

من تصاميمي وقاراري للبقااء فاي أشارف علاى ماا تعهادت باه مان أجال إقاماة القايذ التاي تحتارم كاال مان الديمقراطياة 

 «.وحقوق اإلنسان في إيران. ومن هنا أي في العراق يمكن لي أن أناضل من أجل هك ا عدالة

كانون الثاني/ يناير العاراق ليلتقياا بالسايدة محمادي فاي 34األردن في  وزار مسؤوالن من السفارة الكندية في عمان ـ

أشرف. وكانت ه   الزيارة تهدف إلاى إجاراء المقابلاة ماع السايدة محمادي بشاكل مساتقل حتاى يثقاوا مارة أخارى هال 

تهاا إلاى كنادا هناك اعتبار لما يوجهه والداها من تهذ. واقترح المسؤوالن الكنديان للسيدة محمدي بأنهماا يساهالن عود

والادي السايدة محمادي عماا عبارت  إال أنها رفضت ذلب. وعقب ذلب اللقاء توجه المسؤوالن األقدمان إلى بغداد ليعلنا

لين و. كما توجد قناعة أن المسؤPMOIعنه من قرارها الصارم والقاضي ببقائها في العراق في أشرف بين  فوف 

 بد لهما من أن يكفا عن حملتهما الخاط ة ويغادرا العراق.والدي السيدة محمدي بأنه ال  الكنديين نصحا

وأعلاان اليااوم الساايد كريااب بياال قنصاال الساافارة الكنديااة فااي عمااان ـ األردن عاان لقاااء المسااؤولين الكنااديين مااع الساايدة 

 وسرور.تامة محمدي كما أيد ما قدمو  من تقرير مؤكدا على أنها ترمب في البقاء في العراق وهي في  حة 

إعالنهااا الحاار عاان قرارهااان تحولاات الساايدة محماادي إلااى ماان يتساابب فااي التااوتر المتزايااد بااين كاال ماان إيااران ورمااذ 

في مركز ه ا التوتر. كماا تشاير تقاارير  PMOIوالعراق والتدخالت اإليراينة في شؤون العراق الداخلية حيث حلت 

من العنا ار التاابعين لاوزارة  امحترف افريق أنمنظمة في الصحق العراقية إلى ه   القضية. وتفيد الصحق العراقية 

فاي فنادق المنصاور ببغاداد وذلاب تحات إشاراف يتواجد قوة القدس اإلرهابية بالمخابرات للنظام اإليراني والمرتبطين 

 السفارة اإليرانية عليهذ تمريرا لخطة الحصول على سمية محمدي.

ليادرس  3444زار أشارف فاي شاباط/ فبرايار  السايدة محمادي وهاومان قبال ويخول المحامي الكنادي وورن كاريس 

ويحسذ موقعها. وب ل السيد كاريس ماع مجموعاة مان المحاامين المحتارفين  PMOIزمالئها في من قضية كل منها و

كاـ   PMOIبلدا مختلفاا قصاارى جهاودهذ أي ناضالوا حتاى حصالوا علاى االعتاراف باأي واحاد مان أعضااء 10من 

 طبقا للقانوني الدولي.« 4أشخاو محميين بموجب اتفاقية جينق »

 وللمزيد من المعلومات اتصلوا بالتالي:

 وورن كريس

 وكيل قسذ الهجرة

 روبرتسونن هيل& مب دومال -برلي 

 شارع ألبرت أوتاوان أونتاريو 244 - 1444

  112  328 -8110الفاكس:  -  112  328 -4333الهاتق: 
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 وورن كريس  ورة عن النسخة الرئيسة للبيان الصحفي الصادر عن

واعتبرت القرارات الصادرة عن محكمة الهجرة واللجوء الكندية كهزيمة وفضيحة مضاعفتين القاهما كل من النظام 

ه كما كانت بمثابة حكذ ورأي  ارم لمحكماة ذات مصاداقية حاول بطاالن كال ماا أطلقاه جساتابو الماللاي مان ئوعمال

ب القا رة ضاد منظماة مجاهادي خلاق والتاي كانات تساتمر دعايات ومزاعذ وتهذ طوال عدة سانوات خاالل ها   الحار

 .  العائليبشكل متوا ل ومير منقطع تحت يافطة اإلشفاق 

ولكاان الماللااي الحاااكمين فااي إيااران مماان ال يتخلصااون وال يمكاان لهااذ أن يتخلصااوا ولااو للحظااة ماان المخاااوف التااي 

منظمة مجاهدي خلقن قاموا بموا الة ها ا ساورتهذ إزاء عدوهذ الرئيسي والعنصر الرئيسي ال ي يهدد وجودهذ أي 

تين؛ منهاا دفاع المباالغ وحشاد اإلمكانياات وتنشايط ية المخازضايحالمشروع بشكل مسعور حتى بعاد ها   الهزيماة والف

بالمحامي لاي فاي  ىمجدد لعمالء نظير كل من سعيد سلطان بور ونياز سليمي وإجراءات بديعة منها استخدام ما يسم

 ها وما شابه ذلب...كندا دون أن أطلع علي

ومن الواضح أن كل ه   المحاوالت تهدف إلى ممارسة ضغوط أكثر في حقي حتى وبزعذ كل مان الماللاي الخاائبين 

ووزارة المخابرات سي ه الصيت والحمقاء لهذن أتنازل أخيرا عن موقفي وأنشق من المنظماة وأماادر أشارف وأعاود 

وا حملة التشهير والتسقيط ضد منظمة مجاهدي خلق. ولكن أحبطت كال إلى كندا؛ ومحاذيا ل لب فيت رعون به ليوا ل

ه   الخطط التي رتبها الماللي جراء الصمود وحاالت الكشق المتسلسلة مع تح ير المصادر والمؤسسات التي كانت 

 يحة.ن فهك ا لذ يحصلوا على شيء إال المزيد من الهزيمة والفضذتفسح المجال لما كان يتشبث بهن وخابت مماله
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 عمناة الت سس و مع المعنومات عن أشرف

 وا ل،  ة  عن مماخسة التعليل ال فسي

جاء مصطفى محمدي إلى أشرف مرة أخرى وكان يحاول ومن خالل األمريكاان  3441كانون األول/ ديسمبر 1في 

ةن هي السابعة التي كاان على وجه التحديد أن يلتقي بي في أشرف. وكانت تلب المر« جياتيق»وكل من قائد وضباط 

 يأتي فيها إلى العراق.

وتضليلها تجاا   ل لب ومن أجل توعية المسؤولين األمريكان ولفت انتباههذ إلى ما تقوم به وزارة المخابرات من خدع

وماان أجاال الحيلولااة دون اسااتغاللهذ بغيااة ممارسااة الضااغوط فااي حقااين وجهاات رسااالة للجناارال  القااوات األمريكيااة

نائااب القااوات متعااددة الجنساايات فااي العااراق والاا ي كااان يتحماال مسااؤولية أشاارف أيضااا وإذ أشاارت  دامااالس إسااتون

  تنفيا  ر من محاوالت النظام ويمناعخاللها إلى خلفيات القضية طالبته بأن يجعل الضباط في جياتيق بأشرف على ح

 مؤامرات النظام من خالل استغاللهذ.
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 3441كانون األول/ ديسمبر 1تون رسالة وجهتها سمية محمدي للجنرال إس

 

 

بالعقيد هارمون قائاد جيااتيق الا ي كاان قاد طالاب باالجتمااع باي 3441كانون األول/ ديسمبر 1وبعد ذلب التقيت في 

ال أرياد  أي لقااء معهاذ ]العائلاة[ ألنهاذ لاديهذ »بشأن لقائي مع العائلة وأذ قدمت له إيضااحات عماا وقاع أكادت أقاول: 

 «.ماللي ويتعاونون معهذ ضد منظمة مجاهدي خلق ويمارسون الضغوط بحقي وحق منظمتيعالقات مع نظام ال

رساالة احتجاجياة للجنارال أساتون أكادت  3441كاانون األول/ ديسامبر 1ك لب قلت للعقياد هرماون أنناي وجهات فاي 

 خاللها على وجوب وضع حد له   المؤامراة التي حاكتها وزارة المخابرات.
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  ي خسالة عنى نقار رر تهاقائد  ااااف يرد 

 

خد المقدم ماخك واخمون  ي خسالة عنى نقار ك ا قثد رر تهثا لثا خث ل لقثائي  4117كانون األول/ ديسمبر 2 ي 

 معا.

 وكان المقدم واخمون قد أشاخ خ ل ولا الرسالة  لى ث ث نقار:

 ما نصحت ي مسؤوالاي با.أوال: كان قد أدخك أن ي ال أخيد النقاب مع عائنتي وقبنا ولا النقاب بعد 

ثاناا: كان قد استن  ث ث خسائل ك ا قد و هتها  لثى كثل مثن العائنثة ووعاخة الشثؤون اذنسثاناة ال  ديثة وال  ثرال 

  ستون بهلا الخصوص.

ثالثا: كان قد أكد عنى أن  ةوخا  ي النقاب لاس من أ ل أن ينعل دوخا وساطا و نمثا مثن أ ثل  مثايتي ممثا يقثوم 

 ن اصر ات محتمنة.با وؤالب م

 لللك وب اب عنى ال قار الث ث أع ا وا قا عنى النقاب بالعائنة. 

 و اما يني خد المقدم واخمون:

 ال اش األمري ي

 العرا  -القوات متعددة ال  ساة 

 العرا  -مخا  أشرف 

APO AE 49291 

 4117كانون األول/ ديسمبر 2

  سمية العزيزة

جيل الشروط الثالثة التي أكدت أنِت أنه مان الضاروري أن ياتذ توفيرهاا قبال إجاراء ما تهدف إليه ه   الرسالة هو تس

 لقاء مع والديب:

أ: الشرط األول: أعلنت أنب ال تنوين وال تريدين اللقاء مع والديب. فوافقت على لقائهما بعد ما قدم لاب مساؤولوك مان 

وقاوات  PMOIضارورية المفروضاة علاى إرشادات وو ايا ليكون ذلب محاولة من أجل تخفاير الضاغوط ميار ال

فااب ”باـ  PMOIكانون األول/ ديسمبر فاي المكاان المخاتص باـ8 -التحالق. وسيجري اللقاء في الساعة الثالثة مساء 

 وقوات التحالق. PMOI]موقع األمريكيين في أشرف[ حيث يستخدم للقاءات االعتيادية بين أعضاء “ مريزلي

رسائل لكل من والديب ووزارة الشؤون اإلنسانية الكندياة والجنارال إساتون قائاد  ب: الشرط الثاني: إنب وجهت ثالث

 . والرسائل عند قائد جياتيق.124الوحدة 
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أحضر اللقاء. ويهدف حضوري إلى التأكد مان أناب ال تتعرضاين ألي « المقدم هارمون»ج. الشرط الثالث:وهو أنني 

ال أحضر كوسيط حيث ال شب في موقفي المحايد. وتضذ ها    كالم مير ضروري من شأنه أن يهددك أو يهينب. وأنا

 الرسالة جميع ما نوهت إليه من الشروط التي يجب تنفي ها قبل اللقاء.

 مارك هارمون        

 مقدم الجيش األمريكي          

 قائد جياتيق          
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  نلاخ نهائي واحلير العائنة م ددا

ة للجنرال إستون وتوعية قائد جياتيق من خالل ما قدمت لاه مان إيضااحات بشاكل فضال عن كل من رسالتي الموجه

مباشر قررت وخالل اللقااء الا ي قمات باه ردا علاى ماا طلباه هاو مناين أن أوجاه رساالة أخارى للعائلاة أيضاا كإنا ار 

بهذ أن يكفاوا نهائي وإذ أؤكد فيها وألكثر من ألق مرة علاى ماا اخترتاه مان موا الة لادربي وقضايتي أحا رهذ وأطاال

 عما يقومون به من إجراءات وأن ال يلوثوا أنفسهذ بدنس النظام أكثر من ذلب. 

 وفيما يلي النص الكامل للرسالة:

 

 السالم عليكذ

 و لني أمس نبأ مجي كذ وأنا أوضحت لهذ لماذا أكر  لقائكذ.

نة وازدراء في مواقع. منهاا حااالت وإني مطلعة على كل ما قمتذ به خالل العامين المنصرمين وما وجهتذ لي من إها

اإلهانة نظير مسل الدماغ ال ي يع بني باإلضاافة إلاى كثيار مماا أطلقتماو  مان أقاوال إال أنناي لاذ أقارر أن أرد علايكذ 

مثل ما فعلتذ أنتذ وكما تستحقونه. وأنا مسفة جدا أن القضايا و لت إلى ه   النقطة. وإني نفس سمية التي كنات ساابقا 

ير مواقفي. والغريب جادا بالنسابة لاي هاو أنكاذ أ ابحتذ تفكارون فاي إنقااذي  بينماا كناا قاد تحادثنا بعضانا حيث لذ تتغ

البعر مرارا وتكرارا. كنت أتمنى جدا أن تكون الظروف على ما كانت عليه في السابق حيث كنتذ تزورون أشارف 

الا ي قتال كاال مان هاادي وحورياة وقتال  وكناا نقضاي أياماا جميلاة معاا ولكان لألساق لاوثتذ أناتذ أنفساكذ بادنس العادو

ألق مجاهد مخر. انتبهوا إلى كالمي ه ا وهو أنه ال شأن بيني وبينكذ. وإن ج اتذ م اة مارة أخارى وقماتذ بكال ماا 134

بوسعكذ القيام به فلن تفلحوا باللقاء بي. إال إذا طهرتذ أنفسكذ من الدنس ال ي تلوثتذ به ومستلذ أنفسكذ ألق مارة حتاى 

فاايكذ أثاار ماان كاال ماان النظااام والمجاارمين فااي إيااران. واكشاافوا النقاااب عمااا ساالكتمو  ماان نهاا  دنااس لااوزارة ال يبقااى 

المخابرات للنظام وذلب مان خاالل إ ادار بياان فاي نفاس المواقاع والصاحق التاي وجهاتذ األكاذياب والاتهذ لاي فيهاا. 

قوال ميار حقيقياة وأتأساق لمااذا تغيارتذ وأنني ماضبة إزاء كل ما تقومون به من أعمال كما أخجل مما تطلقونه من أ

 وتحولتذ إلى ه   الحالة؟

ويوما كنت أفتخر بوالد ووالدة نظيركما وأردد دائما أن عائلتي ساعدتني فاي أن أجاد ضاالتي والادرب الصاحيح. وأناا 

بكاذ أعلذ ك لب بأنكذ تطلعون على ما يعيشه أشرف من بروف حقوقية وأوضاع سياسية حيث ال حاجة ألن تتالعاب 

وزارة المخابرات من أجل إنقاذي  كما الحظتذ أنه عندما أراد محمد العودة فسرعان ما أخبرناكذ باهن فارتبتذ وتاابعتذ 

أمور  وهو ذهب ليخو  عيشه. فل لب من الواضح بالنسبة لكذ وللجميع أنه لو اتخ ت مثل ه ا القرار لما تمكان أحاد 

روا قراري من خالل ما تقومون به من أعمال  خب وما تطلقوناه مان أن يغير قراري. كما ال يمكن لكذ انن أن تغي

عنتريات. وما أنا بصبية  اغيرة تتصاورون أنكاذ يمكان أن تفرضاوا هيمناتكذ عليهاا وأنناي اتخا ت قاراري الصاارم. 

ومن انن فصاعدا مهما طال لن أتنازل عن عدو الشعب اإليراناي كماا لان أتخلاى عان النضاال فاي وجاه ها ا النظاام. 

لن أمدر دماء الشهداء. انتبهوا إلى ه ا الكالم جديا وال تعودوا تراجعوني من أجل مثل ه   األعمال. وال تتصاوروا و

أنه يمكنكذ أن تفعلوا شي ا من خالل ه   المواقع. بل كلها ستضركذ. ألن الكل يعارف المجاهادين ويتمناون لألشارفيين 

سيرحل ويلفظ مخر أنفاسه. إنكذ تتعاونون معهاذ عبثاا. أقتارح علايكذ  التوفيق واالنتصار. لعلكذ تدركون أن ه ا النظام

أن تنتشلوا أنفسكذ من ه ا المستنقع. وذلب من أجل حرية الشعب ال من أجلي وحسب. قدمت عائلتنا شهيدين عزيازين 

ف أرضاا ممل أن تطهروا أنفسكذ من دنس النظام حتى ال تخ لوهذ مداة انتصار إيران. وتعد أشار«. هادي وحورية»

لألبطال النبالء ممن يضحون بأنفسهذن فكان من المستحق أن كنتذ قد ساندتموني في ه ا الدرب. وأنناي فاي االتصاال 

مع باقي أفراد عائلتي  الجدة العزيزة والخال حسن  ومسرورة بأنهما لذ يضعا أقدامهما في ه ا الدرب الق ر. فتأكادوا 
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عمال التي قمتذ بها. لماذا ال تفكرون ولو للحظاة فاي التسااؤل مان قتال كاال من أنه سيأتي يوم تندمون فيه على ه   األ

 من هادي وحورية؟

حقيقةن يخجل المرء مما تمارسونه من إجراءات. ومن أجلكذ ومن أجل مستقبل كل مان شاقيقتي وشاقيقي  أطلاب مانكذ 

كالماي وأدركاوا ماا ارتكبتماو  مان  أن تكفوا عن ه   األعماال القا رة واكشافوا عنهاا. إن كناتذ تحباوني فاساتمعوا إلاى

خطأ. ولن تنالوا شي ا عبر ه   األعمال وإن ج اتذ لم اة مارة أخارى وأناتذ فاي ها   الحالاةن فلان تفلحاوا فاي اللقااء باي. 

 وإني اتخ ت قراري واخترت دربي وقضيتي وأنا موقنة بها. مع السالمة

 سمية محمدي

 3441كانون األول/ ديسمبر 1الجمعة 
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 الة مو هة لوعاخة الشؤون اذنساناة ال  ديةخس

وجهاات أيضااا رسااالة لماكساايذ برنياار وزياار الشااؤون اإلنسااانية الكنديااة ماان أجاال  3441كااانون األول/ ديساامبر 1فااي 

توعيته. وقد أشرت خاللها إلى ما قامت به وزارة المخابرات من حارب قا رة مان خاالل اساتخدام العائلاة ونقلهاذ إلاى 

ة وذلب رماذ اطالعهاذ علاى قارارين ذكارت ماا أجارا  معاي ممثلاو الحكوماة الكندياة مان مقابلاة أشرف ألكثر من مر

شخصية بحضور المساؤولين األمريكاان حياث كنات قاد أكادت خاللهاا بشاكل مساتمر علاى قاراري لموا الة النضاال 

وباقي زمالئاي فاي  والبقاء في أشرف وبطالن التهذ الموجهة من قبل وزارة المخابرات منها الزعذ القاضي بإرمامي

النضااال علااى البقاااء قساارا. وطالباات خااالل تلااب الرسااالة بالحيلولااة دون اسااتغالل مؤسسااات كنديااة ماان قباال وزارة 

 المخابرات للماللي لتمرير ه   الحرب الق رة:

 

 4117كانون األول/ ديسمبر 7

 معالي ماكسا  برنار

 وعير الخاخ اة

 ك دا

 الوزير العزيزن

ومان ساكان مديناة أشارف فاي العاراق الواقعاة  PMOIفي منظمة مجاهدي خلق اإليرانياة إني سمية محمدي عضوة 

كيلااومترا شاامالي بغااداد. وتعااد مدينااة أشاارف مقاار إقامااة أعضاااء بااي.إم.أو.أي كااأفراد محميااين طبقااا 14علااى بعااد ماان 

 ممن تحميهذ القوات األمريكية. 4التفاقية جنيق

محاار إرادتااي فااي الو ااول إلااى مااايتي وهااي ليساات إال تحقيااق أعااوام مااادرت كناادا بقااراري و14ومناا  مااا يقااارب 

فااي العااراق ألتمكاان ماان أن أعااين عاان كثااب الشااعب اإليرانااي  PMOIالحريااة والديمقراطيااة فااي إيااران فالتحقاات بااـ 

المضطهد والمنكوب بالقمع. وهدفي من توجيه ه   الرساالة إلايكذ هاو اساتغالل النظاام اإليراناي لوالادي المقيماين فاي 

أجل فر  ضغوطات ال إنسانية في حقي حتى أفعل ما أكرهه وذلب من خالل مساعيه الهادفة إلاى اساتغالل  كندا من

 مؤسسات حكومية كندية.

أن والادي راجعاا القاوات األمريكياة المرابطاة فاي أشارف مان أجال  3441كاانون األول/ ديسامبر 1اطلعت الخمايس 

خيرة وطالبا باللقاء معاي. والتقيات بضاباط مان القاوات األمريكياة لقائي وذلب للمرة السابعة خالل األعوام األربعة األ

المرابطااة فااي المدينااة وأكاادت لهااذ علااى عاادم رمبتااي فااي إجااراء أي لقاااء مااع والاادي كونهمااا اسااتخدما خااالل األعااوام 

حاق الماضية من قبل وزارة المخابرات اإليرانية وتحوال إلى أداة لممارساة الضاغوط مان قبال ها ا النظاام فاي حقاي و

ال زعماا بااطال. فاي حاين أن إمنظمتي. وليس زعمهذ أنني أرممت على البقاء في أشارف قسارا وال أرياد البقااء فيهاا 

 والدي مطلعان بشكل تام على قراري الصارم بالبقاء في أشرف كوني أعلنت لهما بشكل مباشر عن قراري بالبقاء.

با من خالل حربها النفسية بأن األشخاو فاي أشارف ومانهذ وماتهدف إليه وزارة المخابرات اإليرانية هو اإليحاء ك 

 أنا مرممون على البقاء قسرا.  كما ينعكس ه ا األمر بشكل مستمر في مواقع مقربة من النظام اإليراني.

ومن أجل اطالع معاليبن إنني أخبارت مختلاق المساؤولين بقاراري وإرادتاي القاضايين بالبقااء فاي أشارف أكثار مان 

 على ما فرضته وزارة المخابرات اإليرانية من ضغوط في حقي عبر والدي.مرة وذلب ردا 
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أعلنت عن قراري بموا لة إقامتي في أشرف خالل مقابلة شخصية أجراهاا معاي  3442وفي الشهر الثالث من عام 

ة ممثلااون ماان الساافارة الكنديااة فااي عمااان  مماان كااانوا أتااوا إلااى أشاارف. كمااا أخباارت أكثاار ماان ماارة ممثلااين لااإلدار

 األمريكية والقوات متعددة الجنسيات بقراري ه ا خالل مقابالت ولقاءات شخصية أجروها معي.

وبطلااب ماان إدارة الهجاارة واللجااوء الكنديااة فااي مقابلااة هاتفيااة  3441وللماارة األخياارة أيضااا شاااركت فااي أيااار/ مااايو 

ته من قرار سابق لاي. وعكسات شخصية حضرها أحد الضباط األمريكان من حماية مدينة أشرف ألؤكد على ما اتخ 

 حق كندية ما تمخر من نتيجة عان ها   المقابلاة الهاتفياة التاي أسافرت عان إ ادار قارار مان قبال محكماة كندياة 

لصااالحي. وكاناات هاا   المحكمااة قااد شااكلت بااإمراء ماان قباال وزارة المخااابرات للنظااام اإليرانااي ضااد كاال منااي وماان 

PMOI. 

 معالي الوزيرن

ن فر  الضغوط بحقاي مان قبال وزارة المخاابرات اإليرانياة أكثار مان ها ا لكاي ال أرماذ علاى أطالبكذ بالحيلولة دو

 القيام بعمل رمما عني. 

وتحاول وزارة المخابرات اإليرانية من خالل والدي أن تستغل مؤسسات حكومية كندياة حتاى تاتمكن مان أن تفار  

 الضغوط بحقي.

الفاشي. وال ينسى أي ضمير حر أبدا كيق قتال الحكاام المجرماون فاي وأنا أعتقد أنكذ على علذ حول النظام اإليراني 

إيران الصحفية المقيمة في كندا زهراء كابمي وذلب بأبشع طريقاة . كماا تعلماون باأن ها ا النظاام ال يلتازم بأياة قيماة 

الدبلوماساية ال  وحتى يستخدم العائلة  ضد أفرادها ليتمكن من تمرير ما يهدف إليه من نواياا شاريرة لاه. وفاي السااحة

مسااعي وزارة الخارجياة الكندياة فاي األماذ المتحادة والتاي  دم نسايانيلتزم أيضا بأي عرف دبلوماسي. كماا ينبغاي عا

 تهدف إلى إدانة ه ا النظام حول انتهاك حقوق اإلنسان.

 أشكركذ مسبقا على مبادراتكذ.

 سمية محمدي      

 العراق –مدينة أشرف        

 3441ألول/ ديسمبر كانون ا1        
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 مسؤولو م لمة م اودي خنق يطالبون ي

 بالنقاب الم دد مع العائنة

كما أوضحت أعال ن قمت وبشكل نشط بتوجياه رساائل واتصااالت ماع هي اات معنياةن خاالل الياومين اللا ين كنات قاد 

وذلب مان أجال إحبااط وكشاق  اطلعت على الزيارة السابعة للعائلة من أجل تشديد وتمرير مشروع وزارة المخابرات

النقاب عما يب له النظام وعمالؤ  من مساع خبيثة؛ ورمما عان رمبتاي وبنااء علاى ماا طلبتاه مناي مساؤوالتي وافقات 

 .3441كانون األول/ ديسمبر 8على أن ألتقي بالعائلة للمرة األخيرة حيث أجري اللقاء المكرو  في 

حمادي وأكادت لاه فقاط علاى أناه طالماا ال يكاق عان تعاوناه ماع وخالل اللقاء كنت أرمب عن الحديث مع مصطفى م

 النظام وال يعت ر من منظمة مجاهدي خلق فإنه ليس والدي.

كما كنت أعلن عن عواطفي وأحاسيسي الجريحة من قبل مصاطفى محمادي مان خاالل جمال احتجاجياة أثنااء حاديثي 

علاى أنناي أناوي البقااء هناا إال أناه ال ياولي أهمياة  مع والدتي حيث قلت لها ما هو ه ا الوالد الا ي أؤكاد لاه ألاق مارة

لقرار اتخ ته  وتصميذ لي وهو يصر على أن يفر  ما يريد  فقاط وهاو لايس إال ماا أملات علياه وزارة المخاابرات؟ 

وما هاو ها ا الوالاد الا ي يعياد كتاباة ماا يطلقاه الماللاي مان تخر اات ضادي وضاد المجاهادين فاي مواقاع ومادونات 

 ويرددها؟
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   األثناااء وخااالل هاا   الزيااارة كااان مصااطفى محماادي قااد حاااول أن يقااوم بعمليااة تجسااس للنظااام ماان خااالل فااي هاا

االسااتطالع وجمااع المعلوماااتن مياار أنااه وأثناااء هاا ا الواجااب اعتقاال ماان قباال جيااران شاارفاء ألشاارف مماان كااانوا قااد 

 شاهدوا ما كان يقوم به من إجراءات مشبوهة له فسلمو  لمسؤولي حماية أشرف.

دا علااى مااا القااا  واجااب مصااطفى محماادي للتجسااس ماان فشاال وفضااحيةن و اافت وزارة المخااابرات بشااكل مثياار ور

 ـللضحب ومن خالل عدد مان المواقاع والعماالء التاابعين لهاا اعتقالاه مان قبال جياران أشارف حاين عملياة التجساس با

 .حتواء ذلبال«  اختطاف من قبل منظمة مجاهدي خلق»
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 اخت   األكاذيل واسعة ال طا  منة 

 من قبل وسائل  ع م عراقاة ومقربة من ال لام 

 

بعد الفشل وإالخفاق الل ين القاهما كل ما قام به جساتابو الماللاي منا  سانين مان محااوالت ومسااع هادفاة إلاى فصالي 

زارة المخاابرات عن المنظمة ومغادرتي أشرف عبر استغالل مصطفى محمدي وموا لة التع يب النفسين نظمات و

ومن أجل تكثيق الضاغوطات وماا يسامى بجعلهاا أكثار تاأثيران حملاة واساعة النطااق الخاتالق األكاذياب عبار وساائل 

 اإلعالم العراقية التابعة لها وترديدها في المواقع المتسلسلة التابعة لوازرة المخابرات.

البينااة »التابعااة للنظااام فااي بغااداد باسااذ  زعماات إحاادى الصااحق العربيااة 3441كااانون األول/ ديساامبر 14منهااا وفااي 

وهي تابعة ألجهزة فرق الموت الموالية لقاوة القادس التابعاة لقاوات الحارس فاي العاراق نقاال عان مصاطفى « الجديدة

 محمدي أنني أرممت على البقاء في أشرف قسرا ومحتجزة لدى منظمة مجاهدي خلق 

 

 3441كانون األول/ ديسمبر 14 حيفة البينة الجديدة 

 

 ما قصة سماة مصطفى محمدي المحت ةة  ي س ون م لمة م اودي خنق اذيراناة؟

شكلت منظمة مجاهادي خلاق اإليرانياة هاجساا مخيفاا ألملاب العاراقيين واإليارانيين علاى حاد  –حوار سمير العراقي 

تنفيا  عملياات االمتياال سواءن الرتباط تلب المنظمة بمخابرات النظام السابق وأ بحت الجهة التنفي ية لها مان خاالل 
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والتجسس على المعارضة الوطنية من اك. ولعبت المنظمة أسوأ دور لها في االنتفاضاة الشاعبانية الشاعبية فاي العاراق 

إذ تدخلت وبشكل مباشر في قمع واعتقال وامتيال قياداتهان فضال عان دورهاا فاي تجنياد الشاباب اإليارانيين المقيماين 

بالمال وأحالم الدراساة أو السافر. وكانات إحادى ضاحاياها المواطناة اإليرانياة األ ال  في الداخل والخارج وإمرائهذ

سمية مصطفي المقيمة في كندا بالسفر إلى ألمانيا ]الخطاأ فاي الانص الرئيساي[ إلكماال دراساتها ومان ثاذ التوجاه إلاى 

ألراضاي العراقياة. وألجال الخلي  لكنهذ اعتقلوها وساحبوا جاواز سافرها وأجبروهاا علاى العمال فاي المنظماة داخال ا

 الوقوف والتعرف على القصة الكاملة أجرينا ه ا الحوار مع والد الشابة سمية. ...

 

بثت قناة العراقية  المحسوبة علاى حكوماة الماالكي  أكاذياب فضايعة وذلاب باأمر  3448كانون الثاني/ يناير 14وفي 

مخر من عمالء وزارة المخابرات وقوة القادس  من مديري النظام ومن خالل استخدام كل من مصطفى محمدي وعدد

 اإلرهابية ضد منظمة مجاهدي خلق.

عاان مصااطفى محماادين أن ساامية محماادي  يعنااي أنااا  اختطفاات ماان قباال منظمااة  كمااا زعماات قناااة العراقيااة كاا با نقااال

 مجاهدي خلق و ترمذ على البقاء في أشرف حيث تفر  عليها ضغوطات.

 3448كانون الثاني/ يناير 14ومة المالكي  قناة العراقية  المحسوبة على حك
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 ورددت بقية وسائل اإلعالم العربية والفارسية والمواقع المتسلسلة المقربة من النظام ه   التخر ات. 

 

 وزارة المخابرات بشأن ما يهدفه النظام من ه   الحرب الق رة:ل واقع التابعةالم توهك ا كتب

 «ن الموجودين في معتقل أشرفطوة مهمة إلنقاد جميع المحتجزيخ»
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لذ يعد مجرد حضور كل من مصاطفى ومحبوباة اللا ين وبحساب ماا أذعنات …  :3448/  1/ 14إيران المستقبل » 

لااه زماارة رجااوي  زارا العااراق لتسااع ماارات ماان أجاال مراجعااة أشاارف  حتااى اليااوم ... خطااوة هامااة ماان أجاال ساامية 

 «.موجودين في معتقل أشرففحسبن وإنما من أجل إنقاذ جميع المحتجزين ال
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 كشف ال قا  و  بار  منة اخت   األكاذيل من قبل وعاخة المخابرات

 عبر مقاب ت أ ريا معي من قبل وسائل  ع م عراقاة وعرباة

 

ن ردا على ما قامت به وزارة المخابرات من موجة الخاتالق األكاذياب الجديادة عبار وساائل إعاالم ومواقاع مقرباة ما

النظام وباستخدام مصطفى محمدي من أجل إشاعة أكاذياب منهاا اختطاافي مان قبال منظماة مجاهادي خلاق وإرماامي 

على البقااء قساران خضات مقاابالت كاشافة أجرتهاا معاي وساائل إعاالم عراقياة وعربياة مساتقلة حياث نشارتها بشاكل 

ل وإذاعاة ساوا والعاراق الياوم وإياالف واسعن منها في كل مان  احق الزماان  المساتقلة  والسياساة والشااهد المساتق

حيااث جعلاات الحملااة الدعائياة الجدياادة للنظااام تبااوء بالفشاال  والارأي األردنيااة والاارأي الكويتيااة والملااق وماا شااابهها...

 وتعتريها فضيحة واسعة.

 

 

 وفيما يلي نماذج عن حاالت كشق النقاب التي كانت وسائل اإلعالم العربية قد نشرتها:

 

 3448كانون الثاني/ يناير 24- المسقلة    حيفة الزمان

 ناشطة اف د  دعابات  يراناة بشين بقائها  ي مدي ة أشرف

 محمدي: رهران اثار  ربا نفساة ضد عوائل م اودي خنق
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فندت الناشطة سامية محمادي ادعااءات إياران بشاأن إجبارهاا قسارا مان منظماة مجاهادي خلاق علاى البقااء فاي مديناة 

 مقرا لها في العراقن خالفا لرمبتها وامتناعها من ال هاب إلى والديها.أشرف التي تتخ ها 

 «.ه ا ك ب محر في إطار حرب نفسية أثارتها وزارة المخابرات اإليراينة ضدي وضد مجاهدي خلق»وقالت: 

سانوات 0إنهاا التحقات بصافوف المنظماة فاي العاراق مقبلاة مان كنادا قبال »وقالت محمدي في حاديث  احفي أماس: 

إن النظااام اإليرانااي وخااالل الساانوات األخياارة اسااتغل والاادي »مؤكاادة:«. نوات[ وبتشااجيع وموافقااة ماان والااديساا14]

إلثارة حرب نفسية حيث اتهذ المنظمة وعلى لسان والدي بأنها قد خطفتني حيث أني حاليا في مدينة أشرف وأوا ال 

ت الخماس الماضاية ومخار لقاائي بهاا كاان ياوم مارات منا  السانوا9إنها التقت بعائلتهاا »موضحة: «. واجباتي اليومية

«. من كانون األول الماضي وأكدت لها أني ال أعتزم إطالقا مغادرة أشرف واتخ ت ه ا القارار طوعاا وباوعي تاام8

إن قياادات المنظماة جمعتناا مارات عادة إذا كناا نرياد البقااء أو المغاادرة لكنناا  امدنا وبقيناا ألنناا ناؤمن »مشيرة إلاى 

   «.بمبادئنا

إن مفاق المعرفة والمعلومة السياسية بدأت تنفتح أمامي من خالل تحركات شعبية منظمة مجاهدي خلق فاي »وأكدت: 

حيث كانت تساعد العوائل اإليرانية المهااجرة علاى التكياق ماع الحيااة  1994كندا التي هاجرت إليها مع عائلتي عام 

 «.في المهجر وتساعدها في حل مشاكلها

إن هاا   األقاوياال واالدعاااءات »ارة المخااابرات اإليرانيااة مسااؤولية إثااارة هاا   القضااية وقالاات: وحملاات محماادي وز

نشرت في موقع تابعة لوازرة استخبارات النظام ال ي يلجأ إلى شراء ذمذ حفنة مان النااس لكاي يقاول لايس هنااك أياة 

معااداة مديناة أشارف تادخل فاي إن مطالبة النظام بطرد مجاهدي خلق مان العاراق و»مضيفة: «.مقاومة ومعار  له

حالة من التدخالت لقوات الحارس 144مالف و2ه ا اإلطار لكن مقاومة و مود المجاهدين في أشرف والكشق عن 

 …|«. وفيلق القدس في العراق أحبطت كل مخططاتهذ
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 3448شباط/ فبراير  8 -جريدة الشاهد المستقل األسبوعية 

 أمام محاك  دولاة“ العراقاة”عوى عنى ال اشطة  ي الم لمة ا وي خ ع د

 سماة محمدي: االستخباخات اذيراناة وعم ؤوا

 اختطفت ي« م اودي خنق»يرو ون أكاذيل بين 
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شرعت سمية محمدي الناشطة في منظمة مجاهدي خلق اإليرانية المعارضة بحملة للارد علاى فضاائية العراقياة التاي 

 منظمتها.بثت تقريرا يفيد بأنها مختطفة من قبل 

أعوام بعد خروجها من كندا بصورة قانونية خالل مقابلة 14وقالت محمدي التي التحقت بمنظمة مجاهدي خلق من  

ن ووجهت اتهامات إلى «أمام محاكذ دولية“ العراقية”أنا بصدد رفع دعوى على الفضائية »“: الرأي”أجرتها معها 

 طهران بالتورط في التقرير ال ي بثته القناة.

 

 

 3448كانون الثاني/ يناير 18-الة األخبار العراقية وك

 المرأة اذيراي ة والبحث عن سوا ل الحرية

 

 

كان ه ا عناوان كتااب سابق أن أ ادر  الباحاث والكاتاب والصاحفي العراقاي المعاروف  اافي الياساري وأدرج فياه 

النساوة اإليرانياات اللاواتي عشان  عشرات القصص الواقعية الدامية التي نقلها عن مواجهات شخصية مع بطالتها من
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تفا اايلهان وحملاات أجسااادهن مثارهااان وإذا مااا سااقطن فااي أياادي  الحاارس الخمينااي  وهاان يعباارن الحاادود العراقيااة 

اإليرانية في رحلتهن األسطورية عبار جباال كردساتان ومضاايقها المهلكاةنكان اإلعادام بانتظاارهن فاورا وهنغاادرن 

ن وكال عالئقهان االجتماعياة والوبيفياة متجهاات نحاو مقارات منظماة مجاهادي خلفهن عوائلهن وأطفاالهن وأزواجها

خلقن تعلقا بفكرة خالو الوطن والتضحية الحقيقية من أجلاه وفكارة تقاديذ حاب الاوطن علاى أي حاب شخصاي مخار 

لكناه فاي تفرما للعمل النضالي؛ وذلب ما لذ يستوعبه النظام الحاكذ في طهاران فهماا ومعرفاة وإدراكاان أو إناه فهماهن 

كل مرة كان يستغله ويعيد استغالله كأسطوانة مشروخة بحكاية مأسااوية تراجيدياة بطلهاا أو بطلتهاا أحادى عضاوات 

منظمة مجاهدي خلق ال ين يدعى أن عوائلهن تسعى الستعادتهن إلى إحضانها ؟ وتخليصاهن مان ربعاة قياود منظماة 

 مجاهدي خلق الوهمية المفبركة...

يضاايق الكاتاب العراقاي  اافي الياسارين إلااى كتاباه مناق الا كر فاي جزئااه «كشافها حقاائقأكاذياب ت»وتحات عناوان 

الثاني حقيقة قصة سميه محمدي بلسانهان ومن خالل لقاء شخصي منفرد استمر عدة سااعات فاي مديناة أشارف حياث 

 تعيش سمية حياتها اليومي. ...

 3448شباط/ فبراير 2- حيفة العراق اليوم  المستقلة  

  ي اذع م  ق الرد

 «قةاة سماة أنموذ ا»
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  بقلذ  سعد قدو

 القسذ األول

أكدت سمية محمدي إحدى أعضاء منظماة مجاهادي خلاق اإليرانياة المعارضاة لوساائل اإلعاالم المرئياة والمساموعة 

والمقروءة من داخال معساكر أشارف فاي العاراق إن خروجهاا مان كنادا قبال عشار سانوات كاان قانونياا وأنهاا جااءت 

 ة أشرف بمحر إرادتها وموافقة والديها.لمدين

وأشارت إلى أن القوات األمريكية حققت في موضوع بقائها هنا بعد أن أعلن ذويها بأن المنظمة قامت باختطافهاا فاي 

المعسكر. لو دققنا في عملية االختطاف فإنها ستكون مستحيلة بال مان ساابع المساتحيالت. أوال ألن أعضااء مجاهادي 

مغادرة معسكر أشرف ال ي تشرف عليها القوات األمريكية. ثانيا عملياة اختطااف امارأة مان كنادا  خلق ممنوعين من

ومارورا باادول عاادة و ااوال إلااى العاراق فيااه ضاارب ماان الخيااال إذ كيااق تمكان الخاااطفون اجتياااز كاال تلااب األجهاازة 

 ة.األمنية له   الدول حتى لو كانت سمية داخل حقيبة رجل دبلوماسي يحضى بحصانة دولي

بشاكل قاانوني وكاان والادي علاى  1991سمية التي تسرد قصة التحاقها بمجاهدي خلق تقاول أنهاا ماادرت كنادا عاام 

أعوام وتحدثت عن ه ا الموضوع مارات 14علذ ب لب وكانا موافقين على التحاقي بالمنظمة وانن أنا في أشرف من  

محمدي في حديث لراديو سواء أعضاء مجلاس ومرات مع األمريكان الحاضرين هنا  تقصد معسكر أشرف  ودعت 

النواب العراقي والمنظمات المعنية بحقوق اإلنسان لزيارة أشرف والوقوف بشكل مباشر علاى حقيقاة األوضااع التاي 

يعيشااها أعضاااء المنظمااة ومااا يتعرضااون لااه ماان ضااغوط نفسااية وإعالميااة ماان بعاار الجهااات منتقاادة قناااة العراقيااة 

 تضمن مطالبة والديها منظمة مجاهدي خلق باإلفراج عنها بدعوى اختطافها. الفضائية لتقليدها تقريرا

مارات ويمكان 9وأوضحت سمية بأنها تحمل رسالة القائد األمريكي في العراق ورسائل عادة إذ أخا وا شاهادات منهاا 

العراقياة.  إنني طلبت من محامي في كندا السيد وارن كريس أن يرفاع شاكوى ضاد قنااة»تقديمها ألي محكمة وقالت: 

كما وطالبت من وزارء الخارجية والعدل وحقوق اإلنسان العراقيين ودعوتهذ إما لزيارة مدينة أشرف أو إرسال وفاد 

 «.حتى يتعرفوا وبحضور القادة األمريكان عن تفا يل ومالبسات ه   المؤامرة التي حبكها النظام اإليراني

وة حجتهاا أرسال المحاامي وارن كاريس محاامي سامية رساالة إلاى وللتأكيد على حقها في الرد على ها   األباطيال وقا

فخامة رئيس جمهورية العراق جالل طالباني شرح له فيها كال التفا ايل المتعلقاة بها ا الموضاوع ورجاا  أن يصادر 

التوجيهات الالزمة للنظر في ه   القضية المفبركة كما يتضح وك لب لمنع تحركات مصطفى محمدي الرسامية الا ي 

 «.ن قبل االستخبارات اإليرانية...جند م
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 3448كانون الثاني/ يناير 18-موقع الملق 

 ال اشطة اذيراناة سماة محمدي اقاضي ق اة العراقاة 

 واتهمها بالتةياف وا فال أوامر صادخة عن رهران

 

ائية العراقية التي شرعت سمية محمدي الناشطة في منظمة مجاهدي خلق اإليرانية المعارضة بحملة للرد على فض

 بثت تقريرا يفيد بأنها مختطفة من قبل منظمتها.

أعوام بعد خروجها من كندا بصورة قانونية خالل مقابلة 14وقالت محمدي التي التحقت بمنظمة مجاهدي خلق من  

 أنا بصدد رفع دعوى على الفضائية العراقية أمام محاكذ دولية.« الملق.نت»أجراها معها 

مع محمدي وجهت اتهامات لطهران بالتورط في تقرير بثته “ الملق.نت”الهاتفي ال ي أجراها  وخالل اللقاء

 الفضائية العراقية يفيد بأنها مختطفة من قبل مجاهدي خلق وفيما يلي نص الحوار:

 ؟«م لمة م اودي خنق»السؤال: بثا بع  وسائل اذع م معنومات افاد بينك مختطفة من قبل 

قصة واضحة للغايةن وال أتوقق عند مصدر ه   المزاعذ السخيفةن وزارة مخابرات النظام برأيي ال ال وا :

اإليراني وعمالءها في فيلق القدس اإلرهابي في العراق يروجون باستمرار أكاذيب مثيرة للسخرية وكأن مجاهدي 

 خلق قد اختطفتني واحتجزتني أو أبقتني في  فوفها في مدينة أشرف خالفا لرمبتي ...
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 4112شبار/  براير 11 -مقابنة أ راها  ذاعة سوا مع سماة محمدي 

 

أكدت سمية محمدي إحدى أعضاء منظمة مجاهدي خلق اإليرانية في معسكر أشرف شمالي العا مة العراقية بغداد 

مشيرة أن خروجها من كندا قبل عشر سنوات كان قانونيا وأنها جاءت إلى العراق بمحر إرادتها وموافقة والديها 

إلى أن القوات األمريكية حققت في موضوع بقائها في أشرف بعد أن أعلن ذويها بأن المنظمة قامت باختطافها في 

 المعسكر:

مادرت كندا بشكل قانوني وكان والدي على علذ ب لب وكنا موافقين معي على التحاقي بالمنظمة.  1991في عام 

عن ه ا الموضوع مرات ومرات مع األمريكان الحاضرين هنا. إنني أعوام. وأنا تحدثت 14وانن أنا في أشرف من  

 ج ت هنا طوعيا وكان خروجي قانونيا من كندا.

ودعت محمدي في حديث لراديو سوا أعضاء مجلس النواب العراقي والمنظمات المعنية بحقوق اإلنسان زيارة 

اء المنظمة وما يتعرضون له من ضغط معسكر أشرف للوقوف بشكل مباشر على حقيقة األوضاع التي يعيشها أعض

نفسي وإعالمي من بعر الجهات منتقدة قناة العراقية الفضائية لتقديمها تقريرا تضمن مطالبة والدي سمية منظمة 

 مجاهدي خلق باإلفراج عن ابنتهما بدعوى اختطافهان وأوضحت محمدي قائلة:
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ألمريكي ورسائل عديدة أخرى حيث أخ وا شهادات مني بينما يوجد هنا أمريكانن وأنني أحمل معي رسالة القائد ا»

مرات يمكن تقديمها ألي محكمة وأنني قلت لمحامي في كندا السيد وارن كريس أن يرفع شكوى ضد العراقية. 9

إنني أشتكي وأطلب من وزارء الخاجية والعدل وحقوق اإلنسان العراقيين وأدعوهذ إما يزورون مدينة أشرف أو 

ي يتعرفوا بحضور القادة األمريكان عن تفا يل ه   المؤامرة التي حبكها النظام اإليراني. سبق يرسلون وفدا ليك

وأن أدت ه   األعمال إلى اختطاف اثنين من مجاهدي خلق وهما محمد علي زاهدي وحسين بويان وال أعرف لماذا 

الدوية اتخ تا موقفا به ا الصدد. كما  لذ تبث العراقية خبر اختطافهاما بينما الصليب األحمر الدولي ومنظمة العفو

لزمت العراقية الصمت إزاء امتيال العمال العراقيين ال ين يعملون في أشرف وعمليات التفجير التي طالب أنابيب 

 «.إيصال الميا  إلى المدينة ولذ تبث أي خبرعنها

لرابع لمنظمة األمذ المتحدة فيما سلمت ي كر أن بقاء منظمة مجاهدي خلق اإليرانية في العراق يأتي في إطار البند ا

 المنظمة كافة األسلحة التي بحوزتها إلى القوات األمريكية بعد دخول األخيرة إلى العراق عام ألفين وثالثة.
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 االستخباخات اذيراناة وعم ؤوا«: الرأى»سماة محمدي لـ 

 اختطفت ي« م اودي خنق»يرو ون أكاذيل بين 

 

 

 بثت المقابلة؟“ العراقية”لماذا تتهمين النظام اإليراني بالوقوف وراء القضية مع أن لسؤال: ا …

هناااك دلياال واضااح أبهاار أن وزارة االسااتخبارات اإليراينااة تقااق وراء القضااية والاادليل أن هاا   األقاوياال » ال ثثوا :

 ادقوني أن كال القصاة هاي «. “وام”و“ طعماة”نشرت في ما بعد في مواقع تابعاة لاوزارة اساتخبارات النظاام باساذ 

قصة نظام إرهابي متهرئ يحاول إنقاذ نفسه. ليلجأ إلى شراء ذمذ حفناة مان النااس لكاي يقاول لايس هنااك أي مقاوماة 

 أمامه وليس هناك أي معار  له يناضل إلسقاطه.

 



 

77 

 

 

 3448كانون الثاني/ يناير 34 -إيالف 

 قةاة سماة محمدي:  ر   يراناة من نوع  خر

 اة محمدي:  ر  من نوع  خر بان م اودي خنق ورهرانقةاة سم

 

مع أن محكمة كندية مختصة أ درت حكمها لصاالح سامية محمادي التاي دخلات فاي : )ألماناا( نةاخ  اف من بون»

 راع مع والدها بدعوى أنها قد اختطفت من قبال منظماة مجاهادي خلاق اإليرانياة المعارضاةن بعاد أن تباين أنهاا قاد 

اء والبقاء مع منظمة مجاهدي خلق في معسكر أشرف بمحر اختيارهان لكن يبدو أن والدها لذ يتملكاه اختارت االنتم

اليأس من موا لة سعيه في سبيل انتزاع ابنته التي يزعذ أنها قد اختطفت من قبل تلب المنظمة. وقد بادأ حملاة جديادة 

رها في مدينة أشرف وطاردهذ مان العاراق ضد منظمة مجاهدي خلق نفسها حيث طالب السلطات العراقية بإمالق مق

 مصرا على أن ابنته قد تعرضت لالختطاف من قبل المنظمة الم كورة فعال.

الكندي وارن كريتس في رسالة وجهها للرئيس العراق جالل الطالباني تلقات “ سمية محمدي”وقد أكد محامي اننسة 

إنماا حملاة أطلقتهاا وزارة المخاابرات “عادياة و إيالف نسخة منهان مان أن قضاية سامية محمادي ليسات قضاية أسارية

مؤكاادا فااي رسااالته أن والاادها الساايد مصااطفى “ ]للنظااام اإليرانااي[ ضااد شااخص ساامية محماادي وضااد سااكان أشاارف

كآلة وهو بصدد تحطايذ معنوياات سامية وتحارير الحكوماة العراقياة علاى التحارك ضاد ”محمدي قد استغل القضية 

 “.مجاهدي خلق وسكان أشرف
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شكوى إلى دائرة الهجرة واللجوء الكندية بأن سامية “ والد سمية”رفع مصطفى محمدي  3441لى أنه في عام يشار إ

 «.وخالفا لرمبتها تعيش في أشرف قسرا و ...

 

ولااذ تكاان حربااا سااهلة مواجهااة التعاا يب النفسااي والحملااة القاا رة التااي قاماات بهااا وزارة المخااابرات التااي كاناات قااد 

ي وكال مان قضايتي ونضاالي ومنظمتاي تمريارا لنواياهاا الشاريرة ضاد منظماة مجاهادي استخدمت عائلتي كآلة ضاد

خلق وأشرف؛ ولكن وبما أن تلب المواجهة كانت تهدف إلى الدفاع عما اتخدته من قرار لي كاامرأة مجاهادة مان أجال 

ي ودوافعااي النضااال واإلطاحااة بنظااام الماللااي وتحقيااق الحريااة لكاال ماان شااعبي ووطنااين فكااان يتعاازز كاال ماان إيمااان

الثورية في كال خطاوةن وكاان كال مان معرفتاي ووعياي إزاء ماا يحبكاه ها ا النظاام الالإنسااني مان ماؤامرات وخادع 

يزداد. كما كنت أدرك أبعاادا أكثار لمساا حاول هااجس الخاوف للماللاي الحااكمين تجاا  منظماة مجاهادي خلاق والا ي 

ر إنسااانية وتخصاايص أي نساابة ماان المبااالغ والنفقااات يتجلااى فااي اسااتخدام النظااام ألي طريقااة وأداة وملااة وخدعااة مياا

واإلمكانيات والتسهيالت والطاقة والوقت ليجعل ولو عضو واحد في المنظمة ينفصل عنها. وكنت أشاهد أخيرا ساير 

االنحطاااط السااريع وفقاادان المياازات اإلنسااانية لعنا اار باااعوا ذممهااذ لكاال ماان النظااام ووزارة المخااابرات للماللااي 

 مراتهما وأجنداتهما ضد كل من منظمة مجاهدي خلق والمقاومة.ويخدمون مؤا

فهك ا وعندما شااهدت أن وزارة المخاابرات ال تتخلاى عان اساتخدام العائلاة والتا رع باالعواطق العائلياة بغياة تمريار 

 نواياهااا الشااريرة ضاادي ومنظمتااي باإلضااافة إلااى ترديااد مااا تطلقااه ماان أكاذيااب وقلبهااا للحقااائق بشااأن هاا   القضاايةن

فاعتزماات وبحاازم و اارامة أكثاار أن أعاازز وأزيااد كااال ماان  اامودي ومااواجهتي وحاااالت كشاافي فيمااا يتعلااق بهاا   

 القضية.

وعلااى  ااعيد ذي  االة خضاات لقاااءات ومقااابالت عدياادة مااع كاال ماان وسااائل إعااالم إخباريااة ومحااامين وحقااوقيين 

قاق التاي كنات أتخا ها نفساي مباشارة وبرلمانيين عراقيين. وفضال عما كنت أقوم به من حااالت كشاق النقااب والموا

كااان ينشاار ويوجااه كاال ماان المحااامين والبرلمااانيين العااراقيين وكاا لب الحقااوقيين الاادوليين رسااائل كاشاافة وشااكاوي 

ودعاوي واحتجاجات عديدة لكل من المصادر ووسائل اإلعالم المعنية وسيما رفضا لماا اختلقاه النظاام وعماالؤ  مان 

 أكاذيب حول بقائي في أشرف.

منهااا احتجاات اللجنااة الدوليااة للحقااوقيين للاادفاع عاان أشاارف رسااميا علااى بااث أكاذيااب النظااام ماان قباال قناااة العراقيااة و

  المحسوبة على حكومة المالكي  منوهة:

وتكشااق هاا   القضااية النقاااب بشااكل واضااح عاان اسااتغالل كاال ماان النظااام اإليرانااي وقااوة القاادس اإلرهابيااة لقناااة »... 

 «.ارضة اإليرانية وذلب عبر عنا ر مفضوحة في ه   القوةالعراقية على حساب المع
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 خسالة مو هة لق اة العراقاة من قبل 

 الن  ة الدولاة لنحقوقاان

 

 السيد حبيب محمد هادي  در

 المدير العام لشبكة اإلعالم العراقية

 األعضاء المحترمون لمجلس اإلدارة

 العراق -بغداد 

 سيدي

حقاوقي 8044حامين لسكان مخيذ أشرف أعضاء منظمة مجاهدي خلق اإليرانية ونيابة عان نوجه لب ه   الرسالة كم

كاانون 21أوروبي ممن يادافعون عان حقاوق منظماة مجاهادي خلاق.   احيفة فرانكفاورتر ألغمايناة ساايتونغ بتاأريخ 

باط/ فبرايار شا4و احيفة تاايمز بتاأريخ  3441شاباط/ فبرايار 2و حيفة ديلي تلغراف بتاأريخ  3441الثاني/ يناير 

  .3441فبراير 2و حيفة أن أر سي هندلزبالد بتأريخ  3441
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  في الساعتين الثالثة والثامنة مساء أكاذياب م هلاة ضاد كال 3448كانون الثاني/ يناير 14بثت قناتكذ أمس  الخميس 

وعضاو فاي  الفارد المحماي تحات اتفاقياة جنياق الرابعاة»من منظمة مجاهدي خلاق اإليرانياة والسايدة سامية محمادي 

األماار الاا ي يكشااق النقاااب بشااكل واضااح عاان اسااتغالل كاال ماان النظااام « منظمااة مجاهاادي خلااق ماان سااكان أشاارف

اإليراني وقوة القدس اإلرهابية للعراقية على حساب المعارضة اإليرانية وذلب من خالل عنا ار مفضاوحة فاي ها   

 «.القوة

يد المسااعد لقساذ األخباار فاي العراقياة حاول تفا ايل وأوضحت ليلة أمس السيدة محمدي عبر اتصال هااتفي ماع السا

لقاااءات أجرياات بااين 9تلااب األكاذيااب التااي كااان القااادة األمريكااان المسااؤولون لحمايااة أشاارف يشاااهدونها بحضااورهذ 

الساايدة محماادي مااع عائلتهااان مطالبااة وبناااء علااى حقوقهااا القانونيااة بنفااي ماان أطلااق ماان أكاذيااب مثياارة للكراهيااة 

 قها.واالشم زاز في ح

وفااي الحقيقااة قااام كاال ماان وزارة المخااابرات التابعااة للنظااام اإليرانااي والعنا اار المقااربين لقااوة القاادس اإلرهابيااة فااي 

العراق ومن أجل حملاة التشاهير والتساقيط ضاد معارضاتهذن بممارساة التعا يب النفساي فاي حاق السايدة محمادي مان 

هدي خلق اإليرانية وهي خضاعت للضاغوطات وتارمذ من قبل منظمة مجا« اختطفت»خالل نشر أكاذيب منها كأنها 

علااى البقاااء فااي أشاارف رممااا لرمبتهااا. ويشااهد علااى هاا   الحقيقااة مااا وجهااه القااادة األمريكااان فااي أشاارف بتااأريخي 

من الرسالتين القاضيتين بلقااء السايدة محمادي ماع  3441كانون األول/ ديسمبر 8و 3441تشرين األول/ أكتوبر 32

را وتكارارا. كماا بإمكاناب أن تجتماع الياوم نفساه شخصايا ماع السايدة محمادي بحضاور القاادة عائلتها فاي أشارف مارا

األمريكان في أشرف وتشاهد بأم عينيب ومسمعيب مدى ك ب كال ماا زعاذ فاي العراقياة. كماا تكارر الساناريو الكا ب 

ماا وجهتاه السايدة محمادي مارات حياث لاذ يباق 9لكل من وزارة المخابرات للنظام اإليراني وقوة القادس اإلرهابياة لاـ

للقادة األمريكان من رسائل وما أجرا  معها تلفزيون إيران الوطني مان مقابلاة مجااال للشاب. كا لب يطلاع المساؤولون 

في كندا بكل وضوح على كل التفا يل حيث يخول السيد وان كريس الحائز علاى البكاالوريوس فاي القاانون ورئايس 

 في كندا وهو يالحق القضية قانونيا كما سيرفع دعوى أخرى ضد العراقية.مجموعة قانون الهجرة السيدة محمدي 

وتدعو اللجنة الدولية للحقوقيين العراقية إلى بث وقراءة ه   الرسالة فورا في نشرتها اإلخبارية بانفس السااعة وبعادد 

واحتاارام المااادة الثالثااة الماارات التااي رددت فيهااا أكاذيااب النظااام اإليرانااي وذلااب مااع التزامهااا بالحياديااة الصااحافية 

وخا ة نظرا لاللتزام للقوات متعددة الجنسايات « إساءة اعتبار األشخاو»المشتركة في اتفاقيات جنيق حول حظر 

 اللاواء ويلياام إتش.برانادنبرغن الرساالة الموجهاة « الحماية الخا ة لكرامة وحقاوق النسااء»بـ MNF-I في العراق 

  .3440تشرين األول/ أكتوبر 1وسكان مخيذ أشرف لألمين العام لمنظمة مجاهدي خلق 

 نسخة إلى:

 سماحة مية هللا العظمي السيستاني

 فخامة بان كي مونن األمين العام لألمذ المتحدة

 فخامة جالل الطالبانين رئيس جمهورية العراق

 فخامة طارق الهاشمين نائب رئاسة جمهورية العراق وقائد الحزب اإلسالمي العراقي

 تيفان دوميستوران الممثل الخاو لألمين العام لألمذ المتحدة في العراقفخامة إس

 معالي هوشيار زيباري وزير الخارجة العراقي

 معالي وجدان ميخائيل وزيرة حقوق اإلنسان العراقية
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 سعادة الدكتور  الح مطلبن رئيس جبهة الحوار الوطني العراقية

 س الحوار الوطني العراقيسعادة الشيخ خلق العليانن المدير العام لمجل

 سيادة عارف شاهينن رئيس المحكمة العليا العراقية

 

سائل الكاشفة الموجهة لمؤسساات ومساؤولين أوروبياين وأماريكيين ضاد الحارب نماذج أخرى من اإلجراءات أي الر

 الق رة لوزارة المخابرات:

 

 خسالة مو هة لن  رال  ستون

 4112كانون الثاني/ ي اير 31

هي الرسالة الثالثاة التاي أوجاه لكاذ فيماا يتعلاق بالقضاية التاي تمررهاا وزارة المخاابرات للنظاام اإليراناي فاي  ... إنها

حقي وحق وسكان أشرف وأنا متأكدة من أنكذ واقفون على زياارة القنصال الكنادي ألشارف ولقائاه معاي. وأثبات لهاذ 

للنظاام اإليراناي مان تهاذ فاي حقاي وحاق ساكان ه ا اللقاء وزيارتهذ ألشارف كا ب كال ماا وجهتاه وزارة المخاابرات 

 أشرف.

وأوجه لكذ ه   الرسالة ألنه وعقب حاالت المتابعة من جانبي ومان جاناب محاامي  ردا علاى الاتهذ الموجاودةن اتضاح 

أن الحكومة العراقية هي التي وقفت وراء ه   القضية سندا حيث يظل كل ما نب له من جهود دون نتيجة. ونسبت قناة 

ية الرسمية أكاذيب عديدة ضدي وضد سكان أشرف خالل مقابلة أجرتها مع والدي. ومن أجال إيضااح القضاية العراق

وبعد قيامي بمساع كبيرة تمكنت أخيرا من الحديث مع أحد مسؤولي القناة مطالبة إيا  باأن يبثاوا تكا يبي. فاعتا ر عان 

 در قرارا يقضي بعادم باث أ ي يضذ ممثلين للحكومة بث إجاباتي ألن مجلس األمن السياسي لهي ة األمناء للقناة وال

أي تكاا يب ماان طرفااي كمااا أكااد لااي بصااراحة أن هاا ا المجلااس هااو الاا ي أ اادر األماار إلجااراء المقابلااة مااع مصااطفى 

 محمدي.

من جانب مخر من المحتمل أن يطلع سعادتب أنه يبدو أن النظام اإليراني ومن خالل استغاللي اكتسب ثالثاة قارارات 

كل من السيدة موجكاان بارساايي والسايدة  اديقة حسايني والسايد عبااس داوري وذلاب بتهماة إرماامي علاى  العتقال

 .البقاء قسرا عبر عنا ر مقربين منه في إحدى المحاكذ العراقية ويعد ذلب أكثر ما يفر  من ضغوط علي  

كنات أبان أناه ماع مجايء  وأنا أعرف أنكذ وضباطكذ با لتذ جهاودكذ مان أجال معالجاة ها   القضاية بشاكل مناساب و

القنصل الكندي إلى أشرف انتهت ه   القضاية إال أنهاذ أطلقاوا ها   األياام حملاة مان الماؤامرات حياث نظمات وساائل 

 إعالم ومواقع إخبارية تابعة للنظام اإليراني حربا دعائية واسعة النطاق في حقي.

قضاية التاي تعاد اساتغالال ميار عاادل لاي ضاد منظماة وأنا أطالبكذ بمطالبة الحكومة العراقياة بعادم التادخل فاي ها   ال

 مجاهدي خلق وعدم الحيلولة دون كشق النقاب عن الحقائق حول قضيتي.

 مع فائق االحترام

 سمية محمدي
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 خسالة مو هة لرئاس  مهوخية العرا  من قبل واخن كريس

 4112كانون الثاني/ ي اير 12

م التابعة للحكومة العراقية من أكاذياب وجاه محاامي  السايد وارن كاريس وحول ما بثته قناة العراقية من وسائل اإلعال

 رسالة لرئيس جمهورية العراق وكتب يقول:

 3448كانون الثاني/ يناير 14

 فخامة جالل الطالباني رئيس جمهورية العراق المحترم

 م:

 السيدة سمية محمدي

 1984تموز/ يوليو 8تأريخ الوالدة: 

 السيد رئيس الجمهورية

 ه لكذ ه   الرسالة كعضو في اللجنة الدولية للحقوقيين في الدفاع عن أشرف والمحامي للسيدة سمية محمدي.أوج

. ومنا  4تقيذ السيدة محمدي في مدينة أشرف بالعراق حيث يعد مركزها القانوني كشخص محمي طبقا التفاقية جنيق

 صيا توليت مهمة وكالتها.حيث التقيت بالسيدة محمدي في مدينة أشرف شخ 3444شباط/ فبراير 

التحقت سمية محمدي التي كانت تقيذ في وقات ساابق ماع والاديها فاي كنادا بمنظماة مجاهادي خلاق فاي العاراق بشاكل 

 .1991طوعي وبمحر إرادتها وبدعذ ورضا من قبل عائلتها على وجه التحديد وذلب بعد مغادرتها لكندا عام 

العراقياة فاي نشارتها األخبارياة بالسااعتين الثالثاة والثامناة مسااء مقابلاة بثت قنااة  3448كانون الثاني/ يناير 14وفي 

أجرتها مع مصطفى محمدي والد سمية حيث زعذ خاللها أن ابنته سمية محمدي تارمذ علاى البقااء فاي أشارف قسارا 

لماضاية أقاويال ورمما لرمبتها. كما نشرت وسائل إعالم مقربة من قوة القدس التابعاة للنظاام اإليراناي خاالل األياام ا

 مماثلة نقال عن ه ا الشخص ضد كل من منظمة مجاهدي خلق اإليرانية ومن سمية محمدي.

 كما أعلن النظام اإليراني في وسائل اإلعالم المقربة منه أن نائب رئيس الوزارء العراقي التقى به ا الوالد.

وزارة المخابرات وقوة القدس التابعتين للنظام  ويظل ه ا الوالد أكثر من شهر في بغداد تمريرا لما يهدف إليه كل من

حتاى انن زار مصاطفى  3442اإليراني حيث يمارس حربا نفسية ضد كل من ابنته ومان ساكان أشارف. ومنا  عاام 

مرات من أجل إقناع سمية بمغادرة  افوف منظماة مجاهادي خلاق. وفاي كال مارة 1محمدي العراق ومدينة أشرف لـ

رارهااا الصااارم واعتزامهااا للبقاااء فااي أشاارف والاادفاع عاان األهااداف الشاارعية لمنظمااة أبلغاات ساامية والاادها كاال ماان ق

 مجاهدي خلق.
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وفي الشهر المنصرم عندما راجاع مصاطفى محمادي القاوات األمريكياة فاي أشارف طالاب بلقااء سامية والتقات سامية 

جاهدي خلق من خاالل و اايا بوالديها بحضور القادة األمريكان رمما لرمبتها وذلب بعد ما أقنعها مسؤولو منظمة م

وإرشادات وك لب بعد مطالبتها به من قبل القوات األمريكيةن حيث شددت علاى ماا اتخ تاه فاي وقات ساابق مان قارار 

 لها يقاضي بالبقاء في أشرف مرة أخرى.

ووجااه مصااطفى محماادي خااالل هاا   الساانوات تهمااا باطلااة لمنظمااة مجاهاادي خلااق منهااا اختطاااف األطفااال واعتقااال 

 «.إنقاذ سمية»ء وممارسة القمع في حقهذن كما فتح موقعا وجمعية خيرية وهمية لجمع التبرعات من أجل األعضا

رفع مصطفى محمدي دعاوى أماام دائارة الهجارة واللجاوء الكندياة باأن سامية تارمذ علاى البقااء فاي  3441وفي عام 

 استماع قضائي لدراسة القضية.أشرف قسرا ورمما لرمبتها بينما تعتزم العودة إلى كندا فتذ تشكيل جلسة 

ومن أجل الحصول على شهادة مستقلة وطوعية لها وذلب تحت اليمينن اتصل عضو في ه   المحكماة هاتفياا وبشاكل 

 3441أياار/ ماايو 9مباشر بسمية حيث كانت هي بصحبة ضابط أمريكي. وأ درت ه   الهي ة القضائية قرارها في 

عضوة »وأنها تعد « ي خلق بشكل طوعي وبمحر اختيارها وبرضا والديهاالتحقت بمنظمة مجاهد»معلنة أن سمية 

متعهدة بمنظمة مجاهدي خلق من  فترة طويلة كما ترمب في موا لة تعاملها مع زمالئهاا فاي منظماة مجاهادي خلاق 

  الوثيقة مرفقة طيا «. في مخيذ ليبرتي وال تنوي العودة إلى كندا

شأن ك ب ما يطلقه مصطفى محمدي من مزاعذ ودعاياات ومصادر إجراءاتاه وفضال عن ذلبن ال يبقي مجاال للشب ب

تشارين 32وأعماله ضد كل من ابنتاه وساكان أشارفن ماا وجهاه القاادة األمريكاان فاي أشارف مان الرساالتين بتاأريخ 

وهذ التقوا بكل مان سامية وعائلتهاا أكثار مان مارة وكا لب ماا  3441كانون األول/ ديسمبر 8و 3441األول/ أكتوبر 

وجهته سيمة من رسائل عديدة للقادة األمريكان وما أجراها معهاا تلفزياون إياران الاوطني مان مقابلاة تلفزيونياة حاول 

 تصرفات والدها.

كما تالحظون أنه ال تعد قضية مصطفى محمدي قضية عائلية وإنما تعد حملة نظمتها وزارة المخابرت ضاد كال مان 

ي النظاام اإليراناي ومان خاالل جعال مصاطفى محمادي كآلاة بياد  أن سمية محمدي ذاتها ومن سكان أشرف. كما يناو

 يحطذ معنويات سمية وك لب يحر  الحكومة العراقية على أن تقق في وجه منظمة مجاهدي خلق وسكان أشرف.

ويعد سكان أشرف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق ومنهذ سمية محمدي أشخا اا محمياين بموجاب كال مان اتفاقياة 

اإلنسااني الادولي والقاانون الادولي والماادة الثالثاة المشاتركة التفاقياات جنياق. وهاي اتفاقياات وقاع  والقانوني 4جنيق

عليها العراق. وينتهب ما يبديه مصطفى محمدي من تصرفات له بشكل واضح حاالت الحماية المؤكدة عليها في ها   

 االتفاقيات.

عاجلاة للموضاوع الما كور منفاا والحيلولاة دون ماا  فل لب أرجو فخامتب بأن تصدر أوامر ضارورية مان أجال متابعاة

 يمارسه مصطفى محمدي من نشاطات وأعمال تخرق حقوق موكلتي.

 وارن كريس

 نسخة منها إلى:

 معالي هوشيار زيبارين وزير الخارجية العراقي

 معالي وجدان ميخائيلن وزيرة حقوق اإلنسان العراقية

 مين العام لألمذ المتحدة في العراقران الممثل الخاو لألوسعادة إستيفان دوميست
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 العراق -الجنرال ديفيد بترايوسن قائد القوات متعددة الجنسيات 

 العراق -الجنرال دامالس إم إستونن نائب قائد القوات متعددة الجنسيات 

 سيادة جاكوب كنلبرمرن رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر العالمي

 لحقوق اإلنسان في األمذ المتحدةسيادة لوس أربورن المفو  السامي 

 سيادة أنتونيو موتيرزن المفو  السامي لالج ين في األمذ المتحدة

 سيادة أيرين خانن األمين العام لمنظمة العفو الدولية

 

 

 

 

 

 

 عمناة كشف  ي ق اة الحرية

إذ كشافت خاللهاا عان أجرت قناة الحريةن تلفزيون إيران الاوطني مقابلاة معاي و 3441كانون األول/ ديسمبر 31في 

نب ة عما قامت به وزارة المخابرات ومن إجراءات مير إنساانية مان خاالل مصاطفى محمادي وماا شاابه... أوضاحت 

طريقة النظام الخبيثة في اساتغالل العواطاق العائلياة واساتخدام العوائال تمريارا لحرباه القا رة ضاد منظماة مجاهادي 

 خلق. وفيما يلي جوانب منها:
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رة المخااابرات للماللااي هاا   الخطااة ضااد منظمااة مجاهاادي خلااق وخا ااة أعضااائها المقيمااين فااي مدينااة ... تماارر وزا

كخندق للحرية ومعقل منيع لها   « أشرف»أشرف. ولكن تالقي وفي كل مرة هزيمة وإفالسا أكثر مما مضى. وكون 

 المقاومة أمام نظام الماللي هو سبب حبب ه   المؤامرات من قبل وزارة المخابرات.

األخيرة بكل ماا يمكان لاه مان  0كما تحولت أشرف إلى المسألة الرئيسة بالنسبة للنظام وقام النظام وخالل السنوات الـ

مؤامرات وضغوط حسب المستطاع؛ لعله يقدر على أن يحطذ خندق الشرف والكرامة ها ا للشاعب اإليراناين إال أناه 

 مر مما مضى.أالقى الفشل وفي كل مرة 

 ارة المخابرات للماللي مصطفى محمدي من  سنين من خالل تهديد  وإمرائه.ولألسق تستخدم وز

وكانت عالقاتي السابقة مع ه ا الشخص عالقة بين والد وابنته إال أنني انن أخجل وأعد  عارا علاي اعتباار  والادي. 

ق المقيماين فاي وانن ينف  ه ا الشخص ما تأمر  به وزارة المخابرات من واجبات ضاد أعضااء منظماة مجاهادي خلا

أشارف وماانهذ أناا ذاتااي كمجاهادة. كمااا يهادف وماان خاالل ترديااد كال الاادعايات واخاتالق األكاذيااب الساخيفة فااي حااق 

منظمة مجاهدي خلق إلى أن يجعلني أكق عن النضال والمقاومة والصمود في وجه نظام الماللي. وهاو لايس إال مان 

 ية كلها تحت أقدامه من  فترات ليكون مرتزقا لنظام الماللي.وضع ما يب له والد البنته من عواطق له وقيذ إنسان

وعرضت خالل تلب المقابلة التي أجرتها معي قناة الحرية نص رسالتي الموجهة للجنرال قائاد القاوات األمريكياة فاي 

امرات والتي كشفت النقاب خاللها عما تقوم به وزارة المخابرات للماللي من مؤ 3441أيار/ مايو 18أشرف بتأريخ 

 وإجراءات. كما شرحت في تلب المقابلة أيضا:

وزعذ ه ا الشخص  مصطفى محمدي  خالل ه   السنوات وبأمر من وزارة المخاابرات أن منظماة مجاهادي خلاق »

اختطفتني في كندا وأنا مراهقة وأرممتني على ال هاب قسارا إلاى العاراق أو ترممناي علاى البقااء فاي أشارف قساران 

 .«اعتزمت العودة إلى كندا إال أن منظمة مجاهدي خلق ال تسمح لي ب لبكما يزعمون كأنني 

 وعقب ذلب نشرت ورددت ه   األكاذيب مواقع معروفة وتابعة للنظام في كندا نقال عن مصطفى محمدي.

وكما سبق لي التأكد عليه أود أن أؤكاد علاى أنناي ماادرت بنفساي كنادا منا  ماا يقاارب عشارة أعاوام بمحار إرادتاي 

ياااري وبكاال وعااي وشااوق وذلااب ماان أجاال أن أنااال هاادفي وهااو لاايس إال حريااة شااعبي ماان بلااذ حكااذ الماللااي واخت
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المجرمين. فالتحقت بمنظمة مجاهدي خلق في أشرف مفتخرة بما اتخ ته من قارار لاي ها ا ولان أتخلاى عناه ولاو ذرة 

الئها بأنهذ ال يتمكنون من أن يثبطاوا حتى اإلطاحة به ا النظام المجرم. وليعلذ كل من وزارة المخابرات للماللي وعم

 عزمي ولو ل رة من موا لتي لكل من نضالي وما يجري بيني وبين منظمتي من عالقة.

كما التقيت بنواب البرلمان األوروبي ممن كانوا قد زاروا مديناة أشارف وتحادثت معهاذ شخصايا موضاحة لهاذ كياق 

 رضخت لما مارسه النظام في حقي من ضغوطات الإنسانية.

كانت دائرة الهجرة الكندية طالبتني عبر الضباط األمريكان بإجراء اتصاال هااتفي معاي. كماا  3441وفي أيار/ مايو 

أجاارى  الممثلااون المبعوثااون للحكومااة الكنديااة  مقابلااة  شخصااية  بحضااور المسااؤولين األمريكااان وأعلناات خاللهااا 

 ة أخرى.لمسؤولي دائرة الهجرة الكندية عن قراري البقاء في أشرف مر

فتأكد مسؤولو دائرة الهجرة عبر الضباط األمريكان مان أنناي اتخا ت قاراري بمحار اختيااري وأدلاي برمبتاي بكال 

 حرية.

 

 

 

 

 

 عمناة اثقاف  ي ا تماعات لرابطات عراقاة  ي أشرف

أشارف  شااركت فاي اجتمااع عقدتاه لجناة التنسايق للرابطاات النساوية العراقياة فاي 3448كانون الثاني/ يناير 24في 

وكشفت النقااب عماا يقاوم باه نظاام الماللاي المعاادي للمارأة مان إجاراءات قا رة و ماا يطلقاه مان دعاياات. وفيماا يلاي 

 جوانب من ه   الكلمة:

كاانون الثااني/ ينااير 14لماؤتمر الياوم. ياوم ا يسعدني اللقاء بكذ اليوم وأرحب بكذ. كما يسعدني جدا حضوري في ه ا

ا زعمت فيه ك با أن منظمة مجاهدي خلاق اختطفتناي أناا  سامية محمادي  مان كنادا ونقلتناي بثت قناة العراقية برنامج

إلى العراق. وأود أن أقدم لكذ إيضاحات في ها ا الشاأن ألعلان أنناي وفاي حاين اختارت منا  عشارة سانوات وبمحار 

دي نظذ حملة مزيفة خاالل اختياري أن أبقى في أشرف وأعمل واجباتي اليومية ولكن النظام اإليراني وباستغالله لوال

السنوات المنصرمة وذلب تحت عنوان إنقاذي من أشرف. مير أن ه   القضية ال تعد قضية عائلية وإنما تعد ماوامرة 

حبكها كل من نظام الماللي ووزارة المخاابرات وقاوة القادس حياث يساتخدمون بعضاا مان وساائل اإلعاالم اإلخبارياة 

 يه سياسيا وممارسة التع يب النفسي في حقي.العراقية كآلة من أجل امتيال معارض
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مان  38وتعد تهمة االختطااف تهماة باطلاة وزعماا مثيارا للضاحب. وأناا ال أناوي مغاادرة مديناة أشارف. وإناي فاي الاـ

عمااري حيااث جرباات عشاارة أعااوام ماان النشاااط والعماال مااع منظمااة مجاهاادي خلااق. واتخاا ت قااراري هاا ا بااوعي تااام 

لتقاى باي ممثلاون مان الحكوماة الكندياة ووزارة الخارجياة األمريكاي ممان أتاوا إلاى وبرمبتي ومحار إرادتاي. كماا ا

مدينة أشرف بشكل شخصي حيث قلت لهذ إنني ج ت أشرف طوعيا وبرمبتي. ك لب بين يدي مجموعة مان الرساائل 

هاذ مان ذلاب التي وجهتها للضباط األمريكاان والكناديين ونفيات خاللهاا كال ماا أطلقاه نظاام الماللاي مان أكاذيابن واأل

في كندا حيث أ درت قارارا لصاالحي خاالل تأكيادهذ علاى أنناي مجاهادة وملتزماة  3441عقدت جلسة محكمة عام 

بمنظمة مجاهدي خلق وبقيت في أشرف بمحر رمبتي واختياري. وبالتالي يعد كل ماا يطلاق فاي حقاي مان دعاياات 

و أن العاراقيين إلاى إماا زياارة أشارف مان قابلهذ أكاذيب مضللة. وإني أدعو وزارء الخارجية والعادل وحقاوق اإلنساا

إيفاد بعثة إلى مدينة أشرف ليلتقوا بي هنا. كما أدعو كال من البرلمانيين العراقيين والمنظماات العراقياة المدافعاة عان 

لاى كالماي وماواقفي بحضاور الضاباط األمريكاان لناتمكن مان إيضااح إحقوق اإلنسان إلى زياارة أشارف واالساتماع 

نقاب عما يحبكه النظام اإليراني من مؤامرات لكاي يطلعاوا عليهاا وأناا أوا ال ها ا النضاال الرافال باالفخر وكشق ال

 وسأستمر حتى الرمق األخير.

 

ماا  بيانا استنكرن فيه وبشدة«الجمعية النسوية العراقية للتنسيق»وأ درت في ه ا االجتماع المسؤوالت والممثالت لـ

ات واخااتالق لألكاذيااب ضااد مجاهاادي خلااق وذلااب ماان خااالل اسااتغاللهذ للعالقااات يمارسااه نظااام الماللااي ماان مااؤامر

 العائلية. وجاء في جانب من ه ا البيان:

 ... لقد تحدثنا نحن مع اختنا سمية بشكل شخصي في مدينة أشرف حيث أوضحت لنا الحقائق.

 انية.إننا نعلن عن تضامنا مع السيدة سمية محمدي من أعضاء منظمة مجاهدي خلق اإلير

 إننا معها ونقق بجانبها في نضالها ضد النظام المتطرف والدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران.

إننا نادين ونساتنكر ماا تقاوم باه وزارة المخاابرات ساي ة الصايت للماللاي مان ماؤامرات واخاتالق ألكاذياب قاضاية باـ 

معتبارين ها   الماؤامراة مان قبال « ة أشارفاختطاف سمية محمدي من قبل منظمة مجاهدي خلق اإليرانية في مدين»

 حكام إيران ردا على ما حققته منظمة مجاهدي خلق اإليراينة من انتصارات مؤخرا.
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 او اا خسائل لمسؤولان ومؤسسات عراقاان

نددت خالل سلسلة من الرسائل الموجهة لكل من المؤسسات والمسؤولين العراقيين منهذ رئيس الجمهورية ووزياري 

حقوق اإلنسان العراقيين في حينهما وك لب مدير قنااة العراقياة وماا شاابههذن بماا بثتاه قنااة العراقياة الحكومياة العدل و

من برام  ضد منظمة مجاهادي خلاق مان خاالل تا رعها بماا اختلقهاا نظاام الماللاي مان أكاذياب حاول حضاوري فاي 

 أشرف.

 خسالة مو هة لرئاس  مهوخية العرا 
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  ي  ا ها قو  اذنسان العراقاةخسالة مو هة لوعيرة  

 

 

 «العراقاة»خسالة مو هة لمدير ق اة 

 4112كانون الثاني/ ي اير 17 

 



 

91 

 

 مقاب ت و واخات كاشفة أ راوا محامون وكتا  عراقاون

 خ ل لقابات أ ريا با ي وبا ه 

االجتماااعيين  كااان كاال ماان مقااابالت وحااوارات كاشاافة أجراهااا محااامون وكتاااب عراقيااون وعاادد مخاار ماان الوجهاااء

والوطنيين العراقيين وما شابههذ خالل لقاءات أجريت بيني وبينهذن يشكل جانبا مخر من التصدي وكشق النقاب عما 

 قام به النظام ووزارة المخابرات للماللي. وفيما يلي نماذج عنها:

 مقابنة أ راوا معي ال اال العراقي الساد صا ي الااسري

 

 صا ي الااسري

هااي قصااة إيرانيااة مجاهاادة باسااذ ساامية محماادي التااي اسااتهدفتها وسااائل اإلعااالم المحليااة العراقيااة بااتهذ قصااة اليااوم 

وأكاذيب حيث  ورتها كطفلاة رضايعة اختطفتهاا منظماة مجاهادي خلاق اإليرانياة مان منازل والاديها؛ فاي حاين أنهاا 

 يقة القضية.امرأة ناضجة تتخ  قراراتها بوحدهان ونتحدث معكذ ]خالل ه ا اللقاء[ عنه وحق

كيااق تعرفاات علااى منظمااة مجاهاادي خلااق حينمااا كناات فتاااة شااابة ومااا هااي اإلجااراءات التااي قماات بهااا وهاال السثثؤال:

 واجهت إرماما أو خدعة خاللها؟

إني سمية محمدي عضو في المنظماة فاي أشارف التحقات بمنظماة مجاهادي خلاق منا  عشارة أعاوام. وفيماا ال وا : 

رادتاه وإذا كاان قسارا فتأكادوا إحدا على أن يتوجه إلى مكاان رمماا عان أال أحد يرمذ يتعلق بسؤالكذ ينبغي القول أنه 

 من أنه ال يقدر على أن يتحمل بروفه ويبقي فيه به   الراحة.

وحول تعرفي على المنظمةن ينبغي أن أؤكد على أن عائلتي كانت موافقة على ذلب كما كنات أناا. وأناا اتخا ت القارار 

ا وانن وبعد عشرة أعوام أنا ساعيدة إزاء اتخااذ ذلاب القارار القاضاي باالمجيء إلاى مديناة بمحر اختياري وج ت هن

 أشرف من اك.

مطلابهذ  9مرات حيث رفضت دوما خاالل ها   المارات الاـ9سؤالي انخر حول ما قمت به من لقاء بعائلتب  السؤال:

 قرارا خا ا اتخ ته من عندك؟ القاضي بالعودة. هل أرممب طرف أو شخص على رفر ه ا المطلب أم كان ذلب

التي راجعوا خاللها علاى  امودي فيماا اتخ تاه مان قارار وفاي نضاالي ولان أعاود  9أكدت خالل المرات الـال وا :

 أبدا وهذ كانوا يعرفون ذلب.
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ماذا تريدين أن تقولي لوسائل اإلعالم التي شوهت وقلبت ه   الحقائق؟ وأنات لاذ تكاوني طفلاة يمكان لهاذ أن  السؤال:

 يختطفوك من شوارع مونترال أو أي مدينة كندية.

إني مستاءة من ه   القضية ]ما قامات باه العراقياة مان اخاتالق لألكاذياب[ وأرفاع الشاكوى. كياق ال تعارف  ال وا :

وسيلة إعالم وهي حكومية أن ه ا الخبر ك ب ومير موثوق باه؟ وإن ال تعارف حقاا أن الخبار موثاوق أو ميار مؤكاد 

 فلماذا تبثه؟

أنا أخبرت محامي  في كل من كندا وفرنساا وبريطانياا  بها   القضاية وتحادثت ماع السايد وارن كاريس وهاو محاامي  و

الكندي بشكل خاو وطلبت منه أن يحت  على ه   القضية باعتبار  وكيلي ويؤكد لهاذ إن أردتاذ أن تسامعوا وتطلعاوا 

عكسوها وانشروها بدال من نقل ونشار األكاذياب على كالمي وموقفي الحقيقيين فراجعوا أشرف و وروا الحقائق وا

 التي ليس وراءها إال نظام الماللي.

وفي ه ا الشأن وجه وكيلي رسالة احتجاجياة لمساؤولين حكاوميين ومساؤول العراقياة. كماا وجاه وكالئاي الفرنسايون 

 رسالة احتجاجية أخرى للحكومة العراقية.

روا كاذ دجاال ها ا النظاام حياث يساتغل العائلاة وعواطفهاا ليجعال وانن أوجه رسالة للشعب العراقاي وأقاول لهاذ انظا

مجاهدا يغادر أشرف أي يكق عن النضال ومن ثاذ يقلاب ويازور الحقاائق ليماارس فاي حقاه األذى والتعا يب النفساي 

 به   الطريقة.

 

 لقاب مع المحامي محمد ال رخي
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 لقاب مع المحامي خالد السامرائي

 

 كل من مواقف ونماذج منباانات 

 شاوخ العشائر والشخصاات والرابطات العراقاان

 اخت   األكاذيل من قبل ق اة العراقاة ومؤامرات ال لامبا ديدا 
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 المرأة العراقاةباان صادخ عن الم لمات المدا عة عن  قو  اذنسان و قو  

 

حقااوق الماارأة العراقيااة نعلاان نحاان الجمعيااات والمنظمااات ماان المجتمااع الماادني الماادافعين عاان حقااوق اإلنسااان وعاان 

تضااامننا مااع الساايدة ساامية محماادي المجاهاادة فااي منظمااة مجاهاادي خلااق فااي نضااالها ضااد نظااام الماللااي المتطاارف 

والدكتاتوري والفاشية الدينية ... ونعتبر ه   المؤامرة األخيرة التاي قاام بهاا بااإلعالن الكااذب باأن سامية قاد اختطفات 

ينة أشرف ونحن نعتبر بأن ه   المؤامرة ملفقة ضد مجاهدي خلق مان قبال حكاام من قبل منظمة مجاهدي خلق في مد

 إيران وبال ات به   المرحلة بسبب االنتصارات األخيرة التي حققتها منظمة مجاهدي خلق باالنتصار ضد الماللي...

ا وأيضاا قاد شااهدنا نحن اجتمعنا في مدينة أشرف مع األخت سمية وتحدثنا مباشرة معها وقد شرحت لنا حقيقة قصاته

الوثائق القانونية بأن تواجدها في مدينة أشرف باختيارها ووعيها... فما ه   األكاذيب إال هي عمل من أعمال الفاشاية 

 الدينية في إيران ونستنكرها بشدة.
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 مؤامرة سخافة احب ها وعاخة المخابرات

 واستغ لها أل هةة قةائاة عراقاة

لسلة اإلجرءات والماؤامرات السياساية ـ الدعائياة للنظاام ضاد منظماة مجاهادي خلاق وماا قاام باه بعدما القت الفشل س

تساتغل  3441لسنوات من ممارسة تع يب نفسي عبر استخدام العائلة ليجعلني أستسلذن بدأت وزارة المخاابرات عاام 

 .منظمةمسؤولي الوقامت بإثارة وتسجيل شكاوى وفتح ملفات كيدية ضد عدد من أجهزة قضائية عراقية 

والتاي ضاد منظماة مجاهادي خلاق وى الكيدياة والملفاات المختلقاة الساخيفة ويعد ها ا اإلجاراء واحادا مان م اات الشاكا

الماضاية. وفيماا يلاي نمااذج عان ها   الادعاوى  13فاي مجااالت مختلفاة خاالل السانوات الاـفتحتها وزارة المخاابرات 

 المفتعلة من قبل النظام:

 - د ا المحمثوداة لنحقوقاان  ي الد اع عن أشثرف لثرئاس م نثس القةثاب األعنثى العراقثي مثالن  ة الدولخسالة 

 4111اموع/ يولاو 

أعلنت وساائل إعاالم تابعاة للفاشاية الدينياة الحاكماة فاي إياران منهاا وكالاة أنبااء قاوات الحارس المساماة باـفارس »... 

كمة الجنائية العراقية العليا أ درت قرارا يقضي باعتقاال ووكالة أنباء وزارة المخابرات المسماة بمهر اليوم أن المح

عضوا في منظمة مجاهدي خلق اإليرانية ... وو الت إلاى المجلاس الاوطني للمقاوماة اإليرانياة مان داخال إياران 21

أخبااار مقلقااة بشااأن متابعااات واتصاااالت متوا االة لرئاسااة الااوزارء العراقيااة مااع المحكمااة وكاا لب مراجعااة أشااخاو 

ساافارة نظااام الماللااي فااي بغااداد لهاا   المحكمااة. وتااأتي هاا   التحركااات فااي حااين أعلاان العااام الماضااي الاارئيس تاابعين ل

 السابق للمحكمة الجنائية العراقية العليا أن مهمة ه   المحكمة انتهت وتنحل عما قريب.

اقيااة الجدياادة ليشاادد ويعماال نظااام الماللااي علااى اسااتغالل الظااروف مياار المسااتقرة الراهنااة قباال تشااكيل الحكومااة العر

 «ضغوطه المفروضة على سكان أشرف ويخطو خطوة جديدة من أجل محوهذ...

 4111اموع/ يولاو 11باان األمانة العامة لنم نس الور ي لنمقاومة اذيراناة 

أفادت وكالة أنباء قوات الحرس نقال عن شخص مجهاول قدمتاه الوكيال األول لاوزير الداخلياة العراقاي أناه تسالذ »...

عضاوا أقادم فاي منظماة مجاهادي خلاق. 28أمس قرارا  ادرا عن المحكمة الجنائياة العلياا العراقياة يقضاي باعتقاال 

 ...«وأعاد كل من العمالء ووسائل اإلعالم العراقية التابعة للنظام اإليراني نشر الخبر. 

 4111ر كانون الثاني/  ي اي41باان األمانة العامة لنم نس الور ي لنمقاومة اذيراناة 

تمااوز/ يوليااو  39و 38إثاار الحكااذ الصااادر عاان محكمااة التحقيااق المركزيااة اإلساابانية وباادء النظاار فااي جريمااة يااومي 

باعتبارها جريمة ضد المجتمع الدولي وجريمة حرب وجريمة ضاد اإلنساانية واساتدعاء اللاواء الشامري قائاد  3449

فر سفير النظام اإليراني في العراق بكل ذعر وتعجل إلاى الهجوم الم كور للمثول أمام المحكمةن قدم الحرسي دانايي 

مان  84رئاسة الوزراء العراقية والسيد ناابذ فرماان العباودي رئايس المحكماة الجنائياة العلياا العراقياة طلاب اعتقاال 

 مجاهدي خلق... 
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شخصاا وما كرات  84ها   القائماة بأساماء  اإلرهابياة ووزارة المخاابرات كانتاا متعجلتاين فاي إعاداد« قدس»إن قوة 

االعتقااال الصااادرة عاان المحكمااة الماا كورة والتااي و االت نسااخة منهااا ماان داخاال فيلااق حاارس النظااام اإليرانااي إلااى 

 المقاومة اإليرانيةن بحيث يتضمن جزء كبير من القائمة أسماء متوفين من المجاهدين. ...

حقاوقي فاي كال مان 8044قيين التاي تضاذ وبعد أن أ درت المحكمة اإلسبانية قرارهاا وجهات اللجناة الدولياة للحقاو

لكاال ماان نااابذ العبااودي والمحكمااة الجنائيااة  3411يناااير/ كااانون الثاااني 13أوروبااا وأمريكااا رسااالة رساامية بتااأريخ 

أياام كمهلاة ليرسالوا إلاى المحكماة اإلسابانية نساخة مان الوثاائق والمستمساكات القاضاية  14العراقية منحات فيهاا لهاذ 

لق والتي أ درت أحكام االعتقال بناءا عليها؛ وإال فتعتبر الادعاوى واألحكاام المفتعلاةندون باتهام منظمة مجاهدي خ

 مصداقية ومفتعلة من الناحية القانونية وعلى الصعيد الدولي. ...

 

( قد ا اول  ي  انل 4114 - 4112وكان راور بومدخا خئاس  قو  اذنسان لناونامي ومسؤول منف أشرف )

 «  اية أشرف الم تومة» من كتابا احا ع وان

ما أطلقه القاضي كابذ العبودي رئيس المحكمة الجنائية العراقية مان تصاريحات فاي القنااة التابعاة للحكوماة العراقياة 

. وقد خصاص طااهر بومادرا رئايس حقاوق ضد منظمة مجاهدي خلق حيث و فها باإلرهاب وشكب في مبدأ البراءة

حكاياااة أشااارف »  فاااي كتاباااه الوثاااائقي تحااات عناااوان 3413ـ  3449اإلنساااان لليوناااامي ومساااؤول ملاااق أشااارف  

 جانبا للتعرية حول القضاء العراقي وهك ا مواقق من قبل مسؤوليه من اك واستخلص يقول:« المكتومية

بشدة كما احول  لى  لاة استخدم مثن أ ثل اصثفاة  سثابات « رائفاا»لقد بات ال هاع القةائي العراقي سااساا و» 

 «وسااساة... ايخيخاة ودي اة

 

 بقلذ طاهر بومدرا -حكاية مخيذ أشرف المكتومة 
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جدير ذكر  أن طاهر بومدرا قد أبدى ردود أفعال ومن موقع مسؤوليته تجا  هك ا ملفات كيدية وقرارات مفبركاة مان 

وثثلا أن كااال ماان المحكمااة الجنائيااة العليااا ورئيسااها  3411يناااير/ كااانون الثاااني 19وأبلااغ فااي قباال القضاااء العراقااي 

األ  ام  اقدة المصداقاة بل وي سااساة وال اتطابق مع أي من المعايار الحقوقاة والقةائاة الدولاثة وي ثل وضثع 

  د لها.

ضد منظمة مجاهادي خلاق  والملفات الكيدية والقرارات المفتعلة من قبل القضاء العراقيوحول وضع حقوق اإلنسان 

 هااوفااي ناادوة عقاادت بالعا اامة البلجيكيااة بروكساال شااارك فيهااا  3412تشاارين األول/ أكتااوبر  11أكااد بوماادرا فااي 

 والنائب السابق لرئيس جمهورية العراق طارق الهاشمي يقول:

سعادة نائل الرئاس، لعن   اتلكرون القاضي العبودي اللي كان يتابع قةاة ما يسمى بم لمثة م اوثدي خنثق »... 

 ع من الوثائق التي  ي  وعاا ضد وؤالب األ راد.اذخواباة. وأنا رنبا م ا  ي م تبا أن يقدم أي نو

 وضع منفات عديدة عنى الطاولة وكان س راارا يقرأ لي الوثائق  اث ل  ي ن لديا ولو منف وا د أو وثاقة يم ثن 

 «لنمح مة أن اصدخ قراخوا ضد شخص است ادا  لاها. وكان كل ذلك م رد  شاعات بالدخ ة الثالثة والرابعة...

الفقيه للنظام الرجعي ومن خالل استغالله للقضاء العراقي أن يرفع دعوى على مرار الدعاوي الكيدياة وحاول الولي 

والاد »التي ذكرتها ضد ثالثة من مساؤولي المنظماة فاي أشارف أماام محكماة فاي مديناة الخاالص وذلاب تحات عناوان 

 « اختطفت منظمة مجاهدي خلق ابنته

زلااة وتسااميتهما بالقضااائية أفضااح ماان أن تفيااد وتثماار للماللااي وقااد فشاالتا. ولكاان كااان كاال هاا   الاادعاوى الكيديااة والمه

وحكوماة طع نظاام الماللاي في القضاء العراقي حيث لذ يستوجودة الموالواقع أن المساحة القانونية والحقوقية الضيقة 

المهزلة حيث خسئ كال ن قد أبطلت تلب الدعاوى الكيدية وأن يحصال على فر ة لالستيالء عليهاالمالكي الموالية قد 

أيضااا وخااب بنهماا فأ ايبا بالا ل والتخاااذل.     السااحةمان النظاام ووزارة المخاابرات ساي ة الصاايت للماللاي فاي ها

 :3449كانون األول/ ديسمبر 19وهك ا وكما نو  قائد المقاومة في 

 « اثما او د قطرة من القانون وذخة من الحرية والةمار،    اش وا  ي انتصاخنا»

أن ما رفعه مصطفى محمدي من دعوى أمام محكمة الخالصن إذ أكدت بداية خالل رساالة علاى ضارورة إساقاط وبش

ه   الدعوى الكيدية المثيرة للسخرية التي ليست إال مؤامرة مان قبال النظاام ضاد منظماة مجاهادي خلاق ومساؤوليهان 

على أشرف لذ نكن نتمكن في تلب الفترة مان  طالبت قاضي التحقيق باللقاء معه. وبما أنه وإثر المضايقات المفروضة

إلااى أشارف ليشاااهد ويادرس ويساامع  3448كاانون األول/ ديسامبر 3الخاروج مان أشاارفن جااء قاضااي التحقياق فااي 

 إفاداتي مباشرا.

وخااالل لقااائي بااه إذ حلفاات اليمااين أوضااحت لااه الحقااائق مؤكاادة علااى أننااي أرمااب فااي البقاااء فااي أشاارف مااع منظمااة 

 فع من شكوى ليس إال مطلب النظام الماللي وال يعد قضية عائلية إطالقا.مجاهدي خلق وما ر

واستمع ودون قاضي التحقيق إفاداتي وإجاباتي بشكل كامل بعد ما سألني مختلق األس لة وذلب خالل فتارة اساتغرقت 

 طويال.

روا خططهاذ وينااالوا وبا ل كال مان الساافارة ووزارة المخاابرات التاابعتين للماللااي وعمالئهاذ قصاارى جهااودهذ ليمار

مايتهذ به   الطريقة ولكن ما كان يطلقه كل من النظام ومريديه وعمالئاه مان مازاعذ بااءت بفشال جاراء اإلجاراءات 

هاا    3448أعااوام ماان الحملااة الحقوقيااة ـ السياسااية سااقطت عااام  2وعمليااات الكشااق واسااعة النطاااق. وأخياارا وبعااد 

ر الصادر عن محكمة التحقيق المركزية التي أساقطت كاال مان االتهاماات القضية المفتعلة من قبل الماللي جراء القرا

المفتعلة من قبل النظام وما طلبه من إ دار أحكام االعتقال فطويت القضية. وبالتالي لايس ماا ب لاه النظاام مان جهاود 
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القرار الصادر عان تهدف إلى استغالل الورقة القضائية باء بالفشل واإلخفاق فحسبن وإنما وأبعد من ذلب ثبت جراء 

القضاء العراقي بطالن ما كان يطلقه النظام من مزاعذ باطلة قاضية باختطاافي وإرماامي علاى البقااء قسارا مان قبال 

 ه من خزي وم لة.ئمنظمة مجاهدي خلق وزاد ذلب مما أ يب به كل من النظام ووزارة المخابرات للماللي وعمال

 

 بطل الش وىوثائق عمناة التحقاق.. القةاب العراقي ي

 ويسقط أ  ام االعتقال

 مح مة التحقاق المركةية  ي الرصا ة ببغداد ابن 

 مح مة الخالص بإ راب احقاقات
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 بس  هللا الر من الر ا 

 12/3/3448 العدد             جمهورية العراق  

 1/3/3448 التأريخ             مجلس القضاء األعلى          

 يالى االتحاديةرئاسة محكمة است ناف د

 مكتب رئيس االست ناف         

  لى / مح مة احقاق الخالص

 م /  نابة

يرجاى التفضال بااالطالع واتخااذ ماا  1/3/3448فاي  128طيا كتاب محكمة التحقياق المركزياة فاي الر اافة العادد 

 لموضوع.يلزم بصدد  وإعالمنا تفصيالت الحادث أول بأول لوجود متابعة من قبل مجلس القضاء حول ا

 وإعالمنا مع التقدير.

 المر قات:

 كتاب

 القاضي          

 جدوع جاسذ محمد             

 رئيس محكمة است ناف ديالى االتحادية          

 نسخة م ا  لى:

للعلاذ وسانوافيكذ بماا ياؤول  1/3/3448مجلس القضاء األعلى ـ مكتب السيد الرئيس/ إشاارة لرساالتكذ المؤرخاة فاي 

 وضوع مع التقدير.إليه الم

 محكمة التحقيق المركزية في الر افة/ كتابكذ أعال  للعلذ مع التقدير.

 إضبارة التعاميذ

 اإلدارة/ متابعة الموضوع

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ

 رئاسة محكمة است ناف ديالى االتحاديةن العراقن ديالىن بعقوبة

 023888تلفون وفكس:

 e - mail: dyala_court@yahoo.com البريد االلكتروني 
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 محةر لقاب احقاق أ راا قاضي التحقاق  ي أشرف

 

 محةر لقاب

عسااكر أشاارف منظمااة مجاهاادي خلااق اإليرانيااة بعااد تكليفنااا بواجااب رساامي تااذ الحضااور إلااى م 13/3/3448بتااأريخ 

 أمااور تحقيقيااة  تااذ تاادوين أقااوال الساايدة ساامية مصااطفى قربااان علااي محماادي وتبااين ماان خااالل أقوالهااا بأنهااا ليساات 

مخطوفة وأن إقامتها في المعسكر هي بمحر إرادتها وهي إحدى أعضاء منظماة مجاهادي خلاق اإليرانياة وأشاارت 

ما جاء بادعاء والديها هو عار من الصحة وهاو باطال وبينات بأناه لايس هنااك أي أسااس قاانوني للاتهذ الما كورة بأن 

 وعليه ختذ ه ا المحضر بحضور العقيد عبدالسالم سعيد والمقدم محمد كابذ محمود ووقع الجميع

  توقيع  السيدة سيمة مصطفى

  توقيع  المقدم محمد كابذ

 م سعيد توقيع  العقيد عبدالسال

  توقيع  القاضي حاتذ إبراهيذ يوسق

  توقيع  المفو   ممثل وموبق حكومي  

 علي عبدالرضا      
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 راقاتاناوكال سماة لنمحاماتان الع

 كريمة داوود وسمارة  مال الساداان

 4112شبار/  براير 12

 

 



 

112 

 

 قراخ  بطال

 الدعوى المقدمة من قبل مصطفى محمدي
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 ن الر ا بس  هللا الر م

محكماااااة التحقياااااق المركزياااااة/          جمهورية العراق

 الر افة

 مجلس القضاء األعلى

 بغداد -المحكمة الجنائية المركزية 

 قراخ مح مة

قررت المحكمة إرجاع الدعوة المقدمة من قبل السيد مصاطفى محمادي المتعلقاة بقضاية المؤماا إليهاا سامية مصاطفى 

 .محمدي وذلب لعدم األدلة الكافية

 قررنا إبطال ه   الدعوة المنسوبة باتهام كل من:

 .  ديقة حسيني1

 . مژكان پارسائي3

 . عباس داودي2

 ق.ع 431المادة القانونية: 

 التوقاع            

 42/4/4112التيخي             
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 امهادات ألعمال  خواباة ضد م لمة م اودي خنق  ي العرا 

إلاى مهمتاه فاي ممارساة التعا يب النفساي ومحاولتاه لفصالي عان المنظماةن مهاام كان مصطفى محمادي يتاابع إضاافة 

أخرى مع عمالء مخرين بهدف تمهيد الطريق ألعمال إرهابية ضد أشرف حيث تذ الكشق عن بعر من حاالتها في 

 البيانات الصادرة عن المجلس الوطني للمقاومة اإليرانيةن منها يمكن اإلشارة إلى الحاالت التالية:

 ول اف ار محطثة  يصثال الماثاا  4112شبار/  براير2لباان الصادخ عن الم نس الور ي لنمقاومة اذيراناة  ي ا

 : 3الرق   -ألشرف 

ر عماالء فيلاق القادس اإلرهاابي ياوم … » ألفاا مان أهاالي 34شاباط/ فبرايار محطاة ضاخ المياا  لمديناة أشارف و8فج 

استشهد الشيخ حميد ذياب من أعضاء مجلس العشائر والمسؤول عن  المنطقة وكان قبل عملية التفجير ه   بيومين قد

حماية المنطقة وك لب حماية محطة ضخ الميا  لمدينة أشرف جراء عملية إرهابياة نفا ها هاؤالء العماالء ضاد . ومان 

ناادة هااؤالء العمااالء لااوزارة المخااابرات وقااوة القاادس الاا ين هااذ نااازلون انن فااي فناادق منصااور ببغااداد: العمااالء خداب

ومصطفى محمدي ورضا أكبري نسب وعلي رضا بشيري وهذ في ارتباط مع شخص يدعى طباطبايي من عنا ار 

 «قوة القدس اإلرهابية...

 

 ثول الخطثة اذ راماثة لت فاثل  4112شثبار/  برايثر 14الباان الصادخ عن م لمة م اودي خنق اذيراناة بتثيخي  

 واباة:و وم صاخوخي عنى أشرف من قبل قوة القدس اذخ

وقبل ه   األحداث كاان عادد مان عماالء وزارة المخاابرات وفيلاق القادس قاد نزلاوا فاي فنادق المنصاور ببغاداد … »

بهاادف القيااام بتمهياادات ألعمااال إرهابيااة ضااد مدينااة أشاارفن بياانهذ العمياال  خدابنااد   و مصااطفى محماادي  و رضااا 

ارة الماللاي وفيلاق القادس وهاذ  نوبخات  اكبري نسب  و علي رضا بشايري . وهنااك ثالثاة عنا ار مان جاناب ساف

معااااون الحرساااي كاااابمي قماااي و أسااادي   المساااؤول بماااا يسااامى بلجناااة حقاااوق اإلنساااان فاااي السااافارة اإليرانياااة  

و طباطبائي  على ارتباط مع هؤالء المرتزقة. وكان الحرسي كابمي قمي سفير النظام في بغداد وهو عراب عمالء 

شااباط فااي فناادق  1قااد التقااى بهااؤالء العمااالء المكشااوفين عصاار يااوم الخماايس  المخااابرات وفيلااق القاادس فااي بغااداد

 «…المنصور لغر  تفقدهذ ورعايتهذ. 

 

 

 4112ناسان ) بريل(  11 -الباان الصادخ عن م لمة م اودي خنق اذيراناة 

 « عادة استعمال العم ب المستهن ان ضد المقاومة، م تهى    س أصال با نلام الم لي»

مان داخال “ القادس”تذ إرساال مجموعاة مان عنا ار المخاابرات وقاوة  3441انون األول  ديسمبر  عام في ك»… 

إيران وخارجها إلى العراق للتآمر وتقديذ الشكوى وحملة التشهير ضد مجاهدي مديناة أشارف وتاذ إنازالهذ فاي فنادق 

الء الاا ين اضااطروا لإلقامااة فااي ببغااداد وإخضاااعهذ ألواماار ساافارة النظااام اإليرانااي. وماان هااؤالء العماا“ المنصااور”

العااراق لماادة ثالثااة أشااهر إلنجاااز مهمااتهذ: مسااعود خدابنااد  ومصااطفى محماادي و... وناازل العمااالء الماا كورون فااي 

ومخاابرات النظاام اإليراناي “ القادس”ببغاداد خاضاعين إلشاراف أفاراد مان قاوة “ المنصور”الطابق الثالث من فندق 

وكانت سفارة النظام اإليراناي فاي بغاداد هاي التاي تادفع كال فاواتير الفنادق “. أسدي”و“ نوبخت”و“ طباطبائي”وهذ 
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فقط مان عنا ار ومرتزقاة  34حضرها “ مكافحة اإلرهاب”وتذ أوال إشراك العمالء في ندوة مثيرة للضحب بعنوان 

 «...النظام اإليراني

رابطاة ”ضاا حياث أ ادر العدياد منهاا كاـولفتت الندوة التي نظمها عمالء النظام وتحركاتهذ انتبا  القاوى العراقياة أي»

بيانات كشفت خاللها النقاب عما تهدف إلياه “ تجمع الحقوقيين المستقلين العراقيين”و“ الجامعيين والمثقفين العراقيين

 … .«ه   المهزلة ونددت بها

 

 بغداد -فندق المنصور 

 

 

 

 

 وا ل ا  اد و عادة الساقطان المتوا دين

 ن ي   د  المها ر لى  يرا

إضافة إلى الواجبات الم كورة منفا تولى كل من مصطفى محمدي ومساعود خدابناد  وهاذ مان العماالء ساي ي الصايت 

ال ين كاانوا فاي االرتبااط ماع كال مان السافارة ووزارة المخاابرات للنظاام فاي بغادادندورا ناشاطا ليماررا نها  النظاام 

 لى إيران وتجنيدهذ ليكونوا عمالء لوزارة المخابرات.الهادف إلى إعادة الساقطين المتواجدين في فندق المهاجر إ

 به ا الشأن تقول: 3414أيار/ مايو14وكشفت أمانة المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية في بيانها الصادر في 

ويحاول الحاج علي نويدي وبمسااعدة يقادمها عماالء كمصاطفى محمادي ومساعود خدابناد  أن يارمذ وعبار التهدياد »

مادر أشرف ونزل في فندق المهااجر ببغاداد علاى العاودة إلاى إياران والقياام بالعمالاة فاي خدماة وزارة واإلمراء من 

 «…المخابرات
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 مرا عات ومتابعات مصطفى محمدي  ي  ترة

 بعد اسنا  األمري ان  ماية أشرف لح ومة المال ي

 لعراقية.سلمت القوات األمريكية حماية أشرف للقوات ا 3449في كانون الثاني/ يناير 

وبدال من توفير الحماية لكل من أشرف واألشرفيين بدأ منا  ذلاب الحاين فصال جدياد مان الحصاار والضاغوط والقماع 

 والقتل من قبل القوات المؤتمرة بإمرة المالكي ضدنا نحن المجاهدين في أشرف وذلب بأمر  ادر عن نظام الماللي.

ابرات من مخططات ومؤامرات وإجاراءات بشاكل مباشار فاي حاق كما بلغ في ه   الفترة كل ما قامت به وزارة المخ

يوماا علاى مادار  111األشرفيين ذروته. منها بدأت  وزارة المخابرات  تماارس تعا يبا نفسايا فاي حاق األشارفيين لاـ 

الساااعة ماان خااالل نقاال وانتشااار عمالئهااا عنااد ماادخل أشاارف علااى هي ااة مجموعااات تحاات عنااوان عوائاال األشاارفيين 

ة  وت أطراف أشرف بحيث أناه اعتبار مان أبشاع وأطاول سلسالة مان المضاايقات والضاغوطات مكبر234ونصب 

وحاالت ممارسة األذى التي فرضت فاي حاق أعضااء منظماة مجاهادي خلاق لجعلهاذ يستسالمون. وفاي مضاون تلاب 

ي الفتاارة كااان مصااطفى محماادي يتنقاال باسااتمرار ماان كناادا إلااى العااراق كواحااد ماان العنا اار المحترفااةن حيااث باال فاا

 العراق في إحدى الحاالت لبضعة أشهر تنفي ا للواجب المكلق به.

وكانت موا لة نفس المشروع ال ي طال سنوات وذلاب مان خاالل التا رع بالعالقاات العائلياة والادعوى المفتعلاة مان 

ئيساة أيضاا تعاد مهمتاه الثابتاة والر« االبنة المخطوفة والمرممة على البقاء في أشرف قسارا»قبل الماللي القاضية بـ 

والتي وبالرمذ من أن القضاء العراقي كان قد أسقط تلب القضية مير أنه كان يرددها وذلب بأفضع حالة عبر كال مان 

مواقع ووسائل إعالم أخرى تابعة لوزارة المخابرات وقوة القدس اإلرهابية في العاراق وكا لب عبار مشااركة ناشاطة 

ماع تهديادات مختلفاة قاضاية بقتال وتادمير منظماة مجاهادي خلاقن  في إطاالق الصايحات والهاراء والشاتائذ والتشاهير

 مكبرة  وت نصبتها وزارة المخابرات أطراف أشرف. 234وذلب من خالل 

وكانت المشاركة فاي المهاازل الدعائياة التاي كاان كال مان سافارة النظاام ووزارة المخاابرات ينظمهاا مان أجال تردياد 

ن تعاد زاوياة أخارى مماا كاان يتاوال  مصاطفى «الماؤتمر»عناوان تخر ات الماللي ضد منظمة مجاهدي خلق تحت 

 محمدي وعمالء مماثلون له في العراق خالل ه   الفترة.

ولذ يكن المصدر إال وزارة المخابرات لكل ما كان تقتضيه من نفقات وإمكانيات لحاالت التنقل أي ه   الزيارات مان 

إلضافة إلى تكاليق لحاالت البقاء طويلة األمد مع عدد مخر من كندا إلى العراق والتي كانت تتكرر بشكل متوا لنبا

 أفراد العائلة والتحركات وتنفي  الواجبات التي كانت تخدم تماما النظام على حساب منظمة مجاهدي خلق.

وكانت تلب التكاليق في ه   السنوات البضع وبعد وقت سريع تبلغ مبالغ هائلة وم هلاة ومنفلتاة وذلاب لشاخص نظيار 

طفى محمدي ال ي لذ يكان لدياه مهناة محاددة وال ثاروة معروفاة تا كر حياث كاان يعمال كعامال للحادادة و اناعة مص

 األبواب والشبابيب.

جاااء مصااطفى محماادي لعاادة ماارات إلااى العااراق برفقااة عمااالء النظااام فااي الخااارج أو داخاال إيااران  3448وفااي عااام 

جمعياة »الفاروع التابعاة لاوزارة المخاابرات والمساماة باـ  ومجموعة من العمالء الرسميين والعوائال الماؤتمرة باإمرة
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وكان يتعاون مع سفارة النظام في بغداد وعنا ر قاوة القادس اإلرهابياة وعماالء إيارانيين وعاراقيين للنظاام «. النجاة

 في العراقنوهو يقيذ في فندق منصور ببغداد ليحيب مؤامرات ضد أشرف.

كاانون األول/ 3بتاأريخ « بنيااد ساحر»لاوزارة المخاابرات تحات عناوان ونشر أحد الفروع ورؤوس الجسار الوهمياة 

التابعاة لاوزارة المخاابرات ممان كانات قاد نقلاتهذ إلاى « جمعية النجااة»خبر اجتماع عدد من عنا ر  3448ديسمبر 

ة العراق مع وزيرة حقوق اإلنساان العراقياة فاي حينهاا برفقاة مصاطفى محمادي. وكاان ها ا اللقااء الا ي نظمتاه سافار

النظام بدعوى إرمام أفراد عوائلهذ وذويهذ على البقاء في أشرف قسران يهدف إلاى فار  ضاغوطات أكثار فاي حاق 

 أعضاء منظمة مجاهدي خلق وتمهيد السبيل لتنفي  هجوم ومجزرة في حق أشرف من قبل حكومة المالكي.

 

 

لاة تابعاة لهاا تضاذ قالئال مان عوائال وزارة المخابرات مجموعة منقو 3448كانون األول/ ديسمبر 0أرسلت الجمعة 

سكان أشرف إلى مادخل أشارف مان أجال إثاارة القالقال والشاغب وشاحن األجاواء وذلاب إثار الفشال وإالخفااق اللا ين 

 القتهما كل من حاالت الزيارة والخدع السابقة بحيث أنه لذ تبق أرضية وال ثمر لتكرارها.
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 3448كانون األول/ ديسمبر 0 -أشرف مصطفى محمدي مع مجموعة العنا ر المنقولة إلى 

وقام كل من وزارة المخابرات وسفارة النظام في العراق بالتنسيقات وتقديذ التسهيالت والتوجيهات واإلرشادات لها   

 المجموعة التي كان يترأسها  مد نظري العميل المعروف.

 

 3448كانون األول/ ديسمبر 0المجموعة التي نقلتها وزارة المخابرات في 

 العميل  مد نظري الشخص الرابع
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وكانت المشاركة في اجتماع مطلوب عقد  النظام في فندق منصور ببغداد تعد واجاب مجموعاة العماالء التاي ضامت 

 مصطفى محمدي وعددا من العمالء ال ين نقلتهذ وزارة المخابرات من إيران إلى العراق.

االجتمااع ماع عماالء نااطقين باللغاة العربياة تاابعين لكال  شارك هؤالء في ه ا 3448كانون األول/ ديسمبر 13وفي 

 من النظام والمالكي.

 

 

 

 

 مصطفى محمدي في اجتماع عقد  النظام في فندق المنصور ببغداد

 3448كانون األول/ ديسمبر 
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 وردد مصطفى محمدي فاي االجتمااع الما كور مارة أخارى السايناريو المفتعال للنظاام  والقاضاي باختطاافي مان قبال

منظمة مجاهدي خلق   وذلب مان خاالل إطاالق عنترياات وماا أماال  علياه النظاام مان اخاتالق مشااهد مازورة بشاكل 

 مفضوح.

وقنااة العاالذ وماا « نجااة»وأعلن عدد من وسائل اإلعالم التابعة للنظام باللغتين الفارسية والعربية كصحيفة المؤتمر و

ماا قاام باه مصاطفى محمادي مان مهزلاة وماا أطلقاه مان تخر اات شابهها ...ها ا االجتمااع المطلاوب باإلضاافة إلاى 

 وأقوال هراء.

 

 

 

ووجهت مجموعة العمالء التي نقلتها الوزارة عريضة لنوري المالكي قدموا خاللها شكرهذ وتقديرهذ له علاى قارار  

كان ذلاب فاي . ولاذ ي3448أيلول/ سبتمبر 11بتحديد مركز منظمة مجاهدي خلق في جلسة عقدها مجلس الوزارء في 

الحقيقة إال التقدير والشكر على ه ا القرار ال ي فتح الطريق لثالث حاالت للقتل الجمااعي ارتكبات فاي أشارف حياث 

 234جاريح ماع حصاار ميار إنسااني شاامل فار  فضاال عان تعا يب نفساي عبار 1444شهيد و144تمخضت عن 

 يوما وذلب على مدار الساعة.111مكبرة  وت خالل 

وردني أن مصطفى محمدي عاد مرة أخرى مع مرتضى  شقيقي  إلى العراق من كنادان  3449ر شباط/ فبراي1وفي 

فأتى عند مدخل أشرف مطالبا بلقائي. فطالبتني كل من القوات العراقياة واألمريكياة المتواجادة فاي أشارف باأن ألتقاي 

 به.

حات حياث طاالبوني باالخروج مان وراجعت الضباط األمريكان والعاراقيين المعنياين ألتحادث معهاذ وأقادم لهاذ إيضاا

المخيذ من أجل اللقاء مع مصطفى محمدي ومرتضى. إال أنني إذ أوضاحت لهاذ خلفياات القضاية وماا ينفا   مصاطفى 

محمدي نيابة عن وزارة المخابرات أكدت على أنه ال قضية بيني وبينهما وال أرياد أن أجاري أي لقااء وحاوار معهماا 

طاالبوا أن يلتقطاوا  اورة معاي عناد لقاائهذ باي ليروهاا لهماا  مصاطفى محمادي أبدا.فحينما واجهوا رفضي الصارم 

 ومرتضي  حتى يتأكدا من أنهذ قدموا مطلبهما القاضي بلقائي إال أنني رفضت أن ألتقي بهما.



 

112 

 

ولقااد شاادت هاا   المشاااهد وتاانقالت مصااطفى محماادي المتتاليااة وتصاارفاته الشاااذة انتبااا  القااوات األمريكيااة والساافارة 

ة والصليب األحمر و... لتحركاته المشابوهة. ولها ا كانات تلاب األطاراف تتأهاب لمواجهاة المهاازل التاي كانات الكندي

معروفة لديها أن مصطفى محمدي يقق وراء إدراتهان مع كل مرة من و ول المجموعات العميلة إلاى أشارف وهاو 

 «!ة أخرى اب مصطفى مر»من ضمنها حيث كانت تلب األطراف تهزأ به وتقول مستاءة: 

 العالذن القناة التابعة للنظام باللغة العربية

 

 4112  / أغسطس 12 -ق اة العال  

مصاااطفى محمااادي: ذهبااات لمقابلاااة الاااوزيرة وجااادان 

ميخائيل واستطعت مقابلتها ثالث مرات وطلبت منهاا 

رؤية ابنتي فقالات لاي  انتظار ... وذهبناا الاى معساكر 

ياأت جاواب   أشرف بعد التنسايق وانتظرناا هنااك. ولاذ

وبعدها قالوا و لتب رسالة بأن سمية ال تريد رؤيتاب 

فوجهات رسااالة إال أن الضااابط العراقااي أعادهااا وقااال 

رفضاات ساامية أن تسااتلذ الرسااالة.وفي العااام الماضااي 

حصااالت علاااى حكاااذ بالقااااء القااابر علاااى قاااادة هااا   

المنظماااة اإلرهابياااة وأناااا ج ااات مااان كنااادا إلاااى هناااا 

 مرة.ولكن دون جدوى.14

مركااازي القاااانوني فاااي كنااادا الج اااا ميااار أن  وكاااان

 مستمسكاتي فقدت مصداقيتها.
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هاؤالء متعرضاون لعملياة »وفي تلب األيام كان موفق الربيعي قد أكد خالل ما أطلقه من أقوال هاراء وتشاهير يقاول: 

 «.مسيل دماغ

ى البقااء قسارا بحساب ماا وفي كل مرة كان يجعل شخصا من أجل ما يسمى بمراقبة األشارفيين لينقا وا مان أرماذ علا

 يزعمونه 

 

 وطالب قائد الشرطة االتحادية ال ي كان موفق الربيعي قد أرسله إلى أشرف بلقائي.

 وشارك في ه ا اللقاء كل من الضباط األمريكان مع مترجميهذ وقائد الشرطة مع مترجمه.

 وقال لي: 

 « حتاجين إلى المساعدة لتخرجي من هنا...لقد تحدثوا لي عنب كثيرا بأنب أرممت على البقاء قسرا وت»... 

 وأجبته ردا على ما طرحه لي أقول:

ما قال ل   لاس  ال ما يةعمثا نلثام الم لثي، ولثو أخغمثا عنثى البقثاب قسثرا لمثا ام  ثا مثن النقثاب ب ث . والثدلال »

بقثاب قسثرا. األوضح وو  ةوخي و ا ع دك  دون أن يرا ق ي أي عةثو مثن الم لمثة لا عن ثي أو يرغم ثي عنثى ال

ولو كانا ذخة من اذخغام والقسر مفروضة عنّي، لما ام  ا مثن أن  أبثديها ع ثد النحلثة األولثى لننقثاب الشخصثي 

 ب  ؟

و ة  عن ذلك أل  ي ر خ ل الس وات الماضثاة مختنثف الةثبار األمري ثان واأل هثةة األمري اثة مقثاب ت مباشثرة 

 راخا وا راخا؟وشخصاة معي كباقي أعةاب م لمة م اودي خنق م

و ألثث  ي ونثثوا يو هثثون أسثثئنة مثثن أ ثثل أن ي عنثثوا األعةثثاب ي شثثقون مثثن الم لمثثة و تثثى أ لثث  ي ونثثوا يصثثرون و 

 يدعون ويحثون و تى يهددون من أ ل ذلك؟

 ذا  هل من المعقول أنثا وخغث  و ثود و ثلا  قثائق يثةع  مثرة أخثرى أنثا  ثرض أو يفثرض أدنثى  ثد مثن اذخغثام 

 «ي شخص  خر لا ة   لى الم لمة وي ون عةوا  اها ويبقى  ي أشرف؟والقسر  ي  قي أو أ
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وحاول أن يت رع بالعالقات والعواطق العائلية ويزعذ بأن والدك يحبب ونظير  من األقاويل... لينجز واجبه الا ي لاذ 

 يكن سوى إرمامي على اللقاء معهما. فأجبته مؤكدة:

ا ترام واعتباخ لما ااخلاا من قثراخ وخاثاخ لهثا يقةثاان بال ةثال  ثي  لو كان والد يحل اب تا،  نماذا ال يقا  أدنى»

دخ  اخناص شعبها وور ها من     نلام الم لي، بل عنى ع س ذلثك مثاخس م ثل سث وات الةثغورات والتعثليل 

 «ال فسي  ي  قي اةلفا ل فس الم لي الم رمان...؟

إجابات بشأن المزاعذ والتهذ انتباهه أكثار فاأكثر حياث ولفت ما قدمت للمسؤول العراقي الم كور منفا من إيضاحات و

كان ينصت بدقة ودهشة لإليضااحات واإلجاباات التاي كانات خيار دليال علاى بطاالن االفتاراءات والاتهذ التاي يطلقهاا 

النظام وعمالؤ ن كونه كان قاد واجاه وألول مارة جانباا مان الحقاائق بشاأن سايل الاتهذ وحملاة التشاهير والتساقيط ضاد 

 مجاهدي خلق.منظمة 

 فقال قائد الشرطة االتحادية في نهاية اللقاء وبكل  راحة:

ال بد لي من أن أذعن أنه  أمنوا دماغي بيكاذيل بشين  . ول ن اعد مشاودة الحقائق بيم عا ّي من أسثبا  د عت ثي »

 «.أقبل أن أاحمل المسؤولاة  ول أشرف واآلن يم ن لي أن أقول أن ي شاودت الحقاقة بيم عا يّ 

 

تماوز/ يولياو 39و 38ه ا وإن كال من االقتحام الهمجي ألشرف من قبل القوات المسلحة المؤتمرة بإمرة المالكي فاي 

ونشر أفالم و ور تعر  مشاهد عن شقاء وهمجياة العماالء المهااجمين مان جهاة والمقاوماة البطولياة التاي  3449

الشعب اإليراني فحسب وإنما في كل ضامير حاي بكال  أبداها المجاهدون األشرفيون من جهة أخرى لذ تؤثر في أبناء

 أنحاء العالذ حيث جعلتهذ يدعمون منظمة مجاهدي خلق ويدينون كال من النظام اإليراني وحكومة المالكي.

كمااا لااذ يكاان سااوى نظااام الماللااي المعااادي لإلنسااانية وعمالئااه طاارف يباارر وياادافع عاان هاا   الجريمااة الهمجيااة التااي 

ام وحكومتاه الموالياة وذلاب بعاد ماا قلباوا مكاان الضاحية والجاالد واتخا وا ماواقفهذ ضاد منظماة ارتكبها كل مان النظا

 مجاهدي خلق.

بين العمالء ال ين رددوا وبأمر من كل من السافارة  3449تموز/ يوليو 39و 38وكان مصطفى محمدي وبعد هجوم 

أخرى تهمة اختطافي وإرمامي على البقااء  ووزارة المخابرات للنظام وبخباثة مثيرة للعجب واالستغرابنليكرر مرة

قسرا من قبل منظمة مجاهدي خلق وما رفعه من دعوى له حول ه   القضية باإلضافة إلى باقي التخر ات المفتعلاة 

من قبل النظام ضد منظمة مجاهدي خلق خالل مقابالت أجرتها معه وسائل إعاالم مقرباة مان النظاامنوليبرر الهجاوم 

ثواب العراقيين  اقرءوا قاوات الماالكي القمعياة  مان أجال مطاالبتهذ بإنقااذي  وذلاب فاي الوقات على أشرف ويتعلق بأ

ال ي كان فيه كل شخص وفي كل مكان يستنكر ويكر  ما شنته قوات المالكي المسلحة من الهجوم على أشرف وبينما 

ا رفعاه مصاطفى محمادي مان كان القضاء العراقي قد رفار قبال ذلاب بعاام ونصاق العاام ها   الاتهذ وأساقط كاال مما

 دعوا  وأحكام االعتقال كما كان قد أعلن عن إمالق ه   القضية.

كما كانت وسائل إعالم تابعة للنظام منها قناة العالذ وما شاابهها... تباث وبشاكل متوا ال أقاوال الهاراء والتخر اات 

 المفتعلة من قبل الماللي على لسان مصطفى محمدي.

تموز/ يوليو إلاى تبريار ماا كانات القاوات الماؤتمرة باإمرة 39و 38الحين أي بعد هجوم وكان كل ذلب يهدف في ذلب 

المالكي تفرضه من القمع ضد أشرف وتمهيد هجمات قادمة وفر  ضغوطات أشد في حق أعضاء منظمة مجاهادي 

 خلق أيضا.
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مان هجاوم علاى أشارف وإذ وقدمت مواقع متسلسلة تابعة لوزارة المخابرات تقديرهذ على ماا قاام باه عماالء الماالكي 

اشااتكوا علااى تااأخر حكومااة المااالكي فااي قمااع األشاارفيين واسااتبدلوا مكااان الجااالد بالضاايحة معتباارين وبطريقااة خبيثااة 

 وق رة منظمة مجاهدي خلق سبب ه ا الهجوم اإلجرامي.

 

ع/ يولاثو امثو31ما ثو ألثف سثبهر … وقع التابع لثوعاخة المخثابرات المسثمى بثالمرأة أسثارة  ثي قبةثة الةمثرةالم

بعد ياومين مان المواجهاات وأعماال العناق نجحات الحكوماة العراقياة أخيارا فاي فار  سايادتها علاى … » :4112

 «…معتقل أشرف وتستحوذ على قطعة األر  المحتلة ه   من قبل زمرة رجوي

 

كوماة مان دولاة الماالكين يعاد ماا قامات باه الح» :4112  / أغسثطس 1التابع لوعاخة المخثابرات ـ « ن اة»موقع 

إزالة معتقل أشرف إجراء مناسبا وجديرا بالتأملن رمذ أنه جاء متأخرا لبضعة أشاهر... كماا ومان الضاروري إعاادة 

 «  ه ا اإلن ار...

لدولااة نااوري المااالكين «إيااران ساابز»رسااالة مفتوحااة توجههااا رابطااة  - 4112  / أغسثثطس 3« يثثران سثثبة»موقثثع

 رئيس الوزراء العراقي:

 المالكي رئيس الوزارء العراقي المحترمدولة الدكتور نوري 
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إلى الحكومة العراقية بتقديرها علاى تأسايس قاعادة للشارطة فاي مقار منظماة مجاهادي « ... إيران سبز»تتقدم رابطة 

 خلق وتعتبرها بصيصا من األمل لتحرير المحتجزين في معسكر أشرف.

 

 

 

 

 

 

  انل من مهام نفلوا مصطفى محمدي  ي أوخوبا

 ا كان ينف   مصطفى محمدي من مهام له على ما كان ينف   في العراق حول أشرف.لذ يقتصر م

كل من أوروباا وكنادا برفقاة عماالء كاـمسعود رات الماللي في وإنما كان يطبق السيناريوات الممالة والمتكررة لمخاب

 خدابند  ومحمد حسين سبحاني وكريذ حقي وشمس حائري وبتول سلطاني وما شابههذ... .

ه   المهام التاي كانات تتضامن أساساا مسلساال مان المهاازل والمسارحيات المتكاررة والمثيارة للساخرية لاوزارة وفي 

المخابرات تحت عنوان مؤتمرات وندوات ومقابالت ضد منظمة مجاهدي خلقن كان مصاطفى محمادي ومخارون ... 

أشرف بهدف إلقاء اللوم على المجاهادين  يت رعون بالعالقات العائلية ويقلبون الحقائق بشأن الهجمات اإلجرامية على

 أنفسهذ تمهيدا لجرائذ الحقة يرتكبها نظام الماللي وحكومة المالكي بحق األشرفيين.
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مسعود  -كريذ حقي  -رابعة شاهرخي  -ـ من اليمين: العمالء مصطفى محمدي  3414حزيران/ يونيو 19باريس 

 شمس حائري -بتول سلطاني  -سبحاني  -خدابند  

وأشاارت إلاى بعار المهاازل المفتضاحة األخارى النقااب فاي ها ا الشاأن  3414تماوز/ يولياو 3شفت قناة الحرياة وك

 تقول: «بني  در»لهؤالء العمالء فضال عن عالقاتهذ مع 

نقنا وعاخة المخابرات لنم لي أيةا عم ب محبطان كمصطفى محمدي من مدخل أشرف  لى  رنسا لانتقطوا … »

موقف السااخات لنصنال األ مر ] ي باخيس[ وذلك من أ ل اخفاف  المه ، أو اعنث  الفنتثرة  صوخة الكاخية خاخج

 عبر قوات الحرس لنثوخة اذس ماة أث اب لقاب ب ي صدخ.

 

 العمالء مصطفى محمدي والعائلة برفقة العميلين سي ي الصيت لوزارة المخابرات

 ر في منزله ويعملون التنسيقات معهبتول سلطاني ومحمد حسين سبحانين يجتمعون مع بني  د

كما حمل العماالء فاي الباحاة الخارجياة للصاليب األحمار لوحاات وفرتهاا وزارة المخاابرات مطاالبين خاللهاا باإجراء 

الزواج في كل من مخيذ أشرف ”لقاءات بين المجاهدين األشرفيين ومجموعات ق رة تنقلها وزارة المخابرات وك لب 

 «.“ واز بفرنسابالعراق ومخيذ أفيرسورأ



 

118 

 

 

 محمد حسين سبحاني -مصطفى محمدي  -العمالء بتول سلطاني 

 في موقق السيارات للصليب األحمر بباريس
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 مهةلة نلمها كل من ال لام والمال ي  ي محاط أشرف

 

نظماة مجاهادي خلاق بدأ نظام الماللي يمارس تعا يبا نفسايا فوا ال ذلاب فاي حاق أعضااء م 3414في شباط/ فبراير 

مكباارة  ااوت وخااالل سااتمائة وساابعة وساابعين يومااا علااى ماادار الساااعة ماان خااالل ت رعااه بالعالقااات 234عباار 

والعواطااق العائليااة وذلااب بمساااعدة تقاادمها لااه كاال ماان الحكومااة والجاايش المااؤتمرين بااإمرة المااالكي وعباار وزارة 

فضااال عاان ساافارة النظااام فااي بغااداد وقااوة القاادس المخااابرات وفروعهااا الرساامية والواجهيااة داخاال إيااران وخارجهااا 

 اإلرهابية واستخدام ونقل مأجورين وعنا ر تابعين لوزارة المخابرات إلى مدخل أشرف دون أن ينقطع.

حااول أبعاااد هاا   المااؤامرة القاا رة  3414أيلااول/ ساابتمبر 12التااابع لااوزارة المخااابرات فااي « النجاااة»وأوضااح موقااع 

 كالتالي:

 مالف حالة زيارة...14قام عوائل األسرى في أشرف بأكثر من  3412ى أيلول/ سبتمبر حت 3411من  شتاء »

وكانت مجموعاات عديادة مان أفاراد العوائال مان إياران وبااقي أرجااء العاالذ يتوجهاون نحاو أشارف ليسارعوا انهياار 

 «زمرة إرهابية وتحرير أسرى الرأي فيها...

تضذ مصطفى محمادي حياث عار  مشااهد  3414شباط/ فبراير وكانت أول مجموعة تذ نقلها في الرابع عشر من 

 في ماية الخباثة لمدة شهر خالل عملية التع يب النفسي ه   تزلفا لجستابو الماللي.

ثانيااة إلااى العااراق وماادخل أشاارف  3414وبعااد  ببضااعة أشااهر تااذ نقلااه فااي الرابااع عشاار ماان تشاارين األول/ أكتااوبر 

التي نظمهاا الماللاي. كماا شاارك بعاد ذلاب بشاكل ناشاط مهزلاة الوالياة مارارا  ليشارك في ه   المهزلة مير اإلنسانية

 3411تموز/ يولياو  24و 3414تشرين الثاني/ نوفمبر  4وتكرارا كخادم تابع ومأمور. ومن حاالت مشاركته فيها: 

 و...  3411وتشرين الثاني/ نوفمبر 

 

 
 خباثة بين عنا ر منقولة إلى مدخل أشرفمصطفى محمدي وثريا عبداللهي  احبا الرقذ القياسي في ال

 3414شباط/ فبراير 

وكان مصطفى محمدي يقضي معظاذ أوقاتاه فاي فنادق المنصاور ببغاداد أحاد المراكاز المعروفاة المساتخدمة مان قبال 

وزارة المخابرات اإليرانية في العراقن في الفترات التاي كاان ينقال فيهاا إلاى العاراق مان أجال تنفيا  واجباه كماا كاان 

لعب دورا نشطا في تنظيذ وترتيب األمور لمجموعات كانت الوزارة تجمعها وتنقلها تحت يافطة العائلة مان مختلاق ي

 لوزارة المخابرات.« النجاة»النقاط بالبالد ومن الجمعيات التابعة لـ 

وذلاب  وكانت مؤسسات سياسية وعساكرية تابعاة لحكوماة الماالكي تجاري التنسايقات الضارورية ماع عماالء منقاولين

بأمر مان النظاام كماا كانات تاوفر ماا يحتااجون إلياه مان تساهيالت وإمكانياات مان أجال تنفيا  واجابهذ فاي مهزلاة كاان 

 الماللي ينظمونها.

كما كانت مواقع ووسائل إعالم تابعة للنظام خا اة باللغاة العربياة تغطاي ماا كاان العماالء يقوماون باه مان إجاراءات 

 يق واتهامات واختالق األكاذيب لجستابو الماللي ضد المجاهدين.وإسداء جميل بمثابة اجترار ألراج
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وكانت ماية النظام من كل ه   المحاوالت وب ل قصارى جهد  لهك ا حملة واسعة ومتوا لة مع مسلسال ال نهاياة لاه 

ي من جرائذ وممارسات تعسفية ضد منظمة مجاهدي خلق هي تركيع المنظمة وحلهاا وتشاتيتها؛ ذلاب حلاذ اليقظاة الا 

زال لحااد انن بفضاال  اامود المجاهاادين الرائااع وإخال ااهذ وتضااحيتهذ وتفااانيهذ وكاا لب حملااة منا ااري أشاارف 

 العالمية وسيدفن مع النظام برمته.

 

 
 مصطفى محمدي في مهزلة نظمها الماللي عند مدخل أشرف - 3414شباط/ فبراير 18

 قناة جام جذ التابعة للنظام

 

 

 

 «أشرف»تباا األم  المتحدة وأماركا  لى مؤامرة ال لام اذيراني والن  ة العراقاة لقمع المقاومة اذيراناة انفا ان

 

 وعاخة مخابرات ال لام اذيراني ا قل م موعة  ديدة

 من أقاخ  س ان  ي مخا  أشرف  لى العرا 

 

عثاة األماذ المتحادة لمسااعدة تلفت المقاومة اإليرانية انتبا  األمين العام لألمذ المتحدة ومبعوثاه الخااو إلاى العاراق وب

العاراق  يونااامي  واإلدارة األمريكيااة والقااوات األمريكيااة فااي العااراق إلااى المااؤامرة الواسااعة التااي قااام نظااام الماللااي 

 .الحاكذ في إيران بحبكها ضد سكان مخيذ أشرف

ظااام فااي بغااداد واللجنااة إن وزارة مخااابرات النظااام اإليرانااي وبالتنساايق مااع الساافارة العراقيااة فااي طهااران وساافارة الن

وضمن مهزلة مثيرة للضحب واالشم زاز تقوم بنقل أقارب عدد قليل من سكان مخيذ أشارف « أشرف»العراقية لقمع 

مالبيتهذ أشخاو موثوق بهاذ لادى وزارة المخاابرات ومرتبطاون بهاا إلاى العاراق ثاذ تانقلهذ إلاى موقاع خاارج مخايذ 

ورة من دخول المخيذ فاي محاولاة لإليحااء باأن مجاهادي خلاق هاذ الا ين أشرف وفي الوقت نفسه تمنعهذ اللجنة الم ك

 .يمنعون سكان مخيذ أشرف من اللقاء بعوائلهذ وذلب باللجوء إلى االبتزاز وشحن األجواء وخلط األوراق

إن الفاشااية الدينيااة الحاكمااة فااي إيااران والتااي فشاالت مؤامراتهااا الدني ااة ضااد أشاارف خا ااة خااالل عااام مضااى وهااي 

وممتعضة بشدة من االهتمامات الدولياة الواساعة بحقاوق ساكان مخايذ أشارف والادفاع األمماي الواساع عنهاان ماضبة 

تحاول يائسة إدراك ما فات أو قابر الاريح لتعياد األماور إلاى ساابق عهادها بتمهياد الطرياق مارة أخارى لقماع ساكان 

ل وفر  مزيد من القيود والمضايقات عليهذ  .مخيذ أشرف العز 
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شاباط  فبرايار  الجااري تاذ نقال المجموعاة الثالثاة مان أقاارب ساكان فاي مخايذ أشارف إلاى مادخل  14حد في يوم األ

ا نقلتهذ وزارة المخاابرات إلاى العاراق. وكانات المجموعتاان األولاى والثانياة  13المخيذ وتضذ ه   المجموعة  شخص 

وقاع خاارج المخايذ. إن أحاد األشاخاو شباط  فبراير  الجاري إلى م 11و 8قد تذ نقلهما في وقت سابق خالل يومي 

ال  االة عائليااة لااه بااأي ماان سااكان مخاايذ أشاارف وهااو ماان رجااال « محمااد علااي سااجودي»المنقااولين وهااو الماادعو 

 .مخابرات النظام اإليراني ومهمته مراقبة وتوجيه األشخاو المنقولين

ساامي ة »والااد الساايدة « يمصااطفى محمااد»وماان رجااال المخااابرات المنقااولين ضاامن المجموعااة الثالثااة هااو الماادعو 

عضو في منظمة مجاهدي خلق اإليرانية. إن مصطفى محمدي هو عنصر معروف من عنا ار مخاابرات « محمدي

ااا ألكثاار ماان عشاار ماارات إلثااارة القالقاال والشااغب.  النظااام اإليرانااي تااذ نقلااه إلااى أشاارف فااي الساانوات الماضااية أيض 

مر الدولي واألجهزة المختصة األخرى مطلعة على ه   الماؤامرة والقوات األمريكية والسفارة الكندية والصليب األح

 .وقد أطلعت السيدة محمدي مباشرة الجهات الم كورة على تفا يل مهمة ه ا العميل ضد شخصها وضد أشرف

: 3448نيساان  إبريال   11وعلى الصعيد المتصل جاء في البيان الصادر عان منظماة مجاهادي خلاق اإليرانياة ياوم 

مان داخال إياران ” القادس”تذ إرسال مجموعة من عنا ر المخابرات وقوة  3441األول  ديسمبر  عام في كانون »

وخارجهااا إلااى العااراق للتااآمر وتقااديذ الشااكوى وحملااة التشااهير ضااد مجاهاادي مدينااة أشاارف وتااذ إناازالهذ فااي فناادق 

الاا ين اضااطروا لإلقامااة فااي ببغااداد وإخضاااعهذ ألواماار ساافارة النظااام اإليرانااي.. وماان هااؤالء العمااالء “ المنصااور”

العااراق لماادة ثالثااة أشااهر إلنجاااز مهمااتهذ: مسااعود خدابنااد  ومصااطفى محماادي و... وناازل العمااالء الماا كورون فااي 

ومخاابرات النظاام اإليراناي “ القادس”ببغاداد خاضاعين إلشاراف أفاراد مان قاوة “ المنصور”الطابق الثالث من فندق 

نت سفارة النظام اإليراني في بغاداد هاي التاي تادفع كال فاواتير الفنادق وكا“.. أسدي”و“ نوبخت”و“ طباطبائي”وهذ 

فقط مان عنا ار ومرتزقاة  34حضرها ” مكافحة اإلرهاب”وتذ أوال  إشراك العمالء في ندوة مثيرة للضحب بعنوان 

 «.النظام اإليراني

ان الغربية وأذربيجاان الشارقية إن دوائر وزارة المخابرات في مختلق المحافظات اإليرانية بما فيها طهران وأذربيج

وقزوين وزنجان تقدم توجيهات وتعليمات لألشخاو الموثوق بهذ لديها من أقارب سكان مخيذ أشارف باأن يراجعاوا 

السفارة العراقية في طهران ألخ  تأشيرات الدخول. وجارت التنسايقات الالزماة مسابق ا ماع السافارة ورئاساة الاوزراء 

 .ول لهؤالء األفرادالعراقية لمنح تأشيرات الدخ

ي كر أنه وفي الدفعات السابقة كانت وزارة مخابرات النظاام اإليراناي هاي التاي تقادم التوجيهاات والتعليماات للعوائال 

المختارة من قبلها وتقوم بالتنسيقات الالزمة وكان يتذ كل ذلب في طهران وقبل نقل العوائل إلى العراقن ولكن بسابب 

قاماات بهااا المقاومااة اإليرانيااة يااتذ ذلااب فااي هاا   الدفعااة عباار دوائاار المخااابرات فااي  عمليااات الكشااق والفضااح التااي

المحافظات والمدن اإليرانية فاي محاولاة للتغطياة والتعتايذ علاى دور وزارة المخاابرات فاي ها ا األمار واإليحااء باأن 

 .أفراد العوائل يسافرون إلى العراق طوع ا وعفوي ا

خا ااة لألشااخاو المنقااولين فااي العااراق بمااا فهيااا تااردداتهذ وتاانقالتهذ إلااى أشاارف وتااتذ إدارة وتسااوية كاال األمااور ال

وتسديد حاجاتهذ بالتنسيق مع سفارة النظام اإليراني في بغداد ومن قبل لجنة قمع أشرف. ويتذ إيواء العوائال المنقولاة 

رافقاة الحماياة العراقياة وياتذ إلى العراق في مقر الفوج العراقاي ومان ثاذ ياتذ نقلهاذ يومي اا إلاى مادخل مخايذ أشارف بم

تزوياادهذ بمكباارات  ااوت قويااة ليطلقااوا شااعارات ضااد أشاارف ويثيااروا قالقاال وأحااداث شااغب. وقاماات اللجنااة بنقاال 

الحكومياة إلاى مادخل أشارف لتغطياة ها   المشااهد « العراقياة»مندوبي وسائل اإلعالم التابعة للنظاام اإليراناي وقنااة 

 .ضجي  ضد سكان مخيذ أشرف ومنظمة مجاهدي خلق اإليرانيةالمختلقة وإثارة الصخب والدجل وال

إن نقل هؤالء األشخاو إلى العراق يأتي في وقت ال تمنح فياه تأشايرات الادخول إلاى العاراق ألي مان أفاراد عوائال 

بعاد نقال مهماة حماياة ساكان أشارف إلاى القاوات العراقياة  3449سكان أشرف داخل إيران وخارجها من  أوائل عاام 

تطع أفراد العوائل أن يصلوا إلى أشارف إال قالئال مانهذ بعاد تخطايهذ مشااكل كثيارة وحتاى هاؤالء األشاخاو ولذ يس

القالئل تذ منعهذ من دخول أشرف من قبل القوات العراقية. أما أول ب األفراد من عوائال ساكان مخايذ أشارف والا ين 

بشع أساليب التع يب بعاد عاودتهذ إلاى إياران زاروا أشرف في السنوات الماضية فتذ اعتقالهذ وسجنهذ وإخضاعهذ أل

 «  محاربة هللا»وتتذ انن محاكمتهذ بتهمة 

 

 باريس –أمانة المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية 

 3414شباط  فبراير   10
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 مصطفى محمدي يتعاون وينسق مع القوات العسكرية المؤتمرة بإمرة المالكي - 3414شباط/ فبراير 10

 أشرف من أجل ممارسة التع يب النفسي بحق المجاهدين في أشرفعند مدخل 

 

علااى الاانه  الخاااو لكاال ماان قااوات الحاارس -وكااان العمااالء المنقولااون يوا االون أقااوال الهااراء وإطااالق الشااتائذ 

ضد منظمة مجاهدي خلق وقيمها النضالية ومعتقاداتها الهادفاة إلاى اإلطاحاة بنظاام الماللاي وإقاماة الحرياة  -والماللي

فاي إيااران فضاال عاان تهدياد أعضاااء المنظماة بااالمجزرة واإلبااادة الجماعياة بحقهااذ وذلاب وفااي أملبياة األحيااان بشااكل 

مستمر من خالل  يحات  اخبة على مدار الساعة وبالتناوب. كماا كاانوا يادقون علاى الطباول والصانوج حتاى فاي 

اياد المرضاى الراقادين فاي مستشافى مصالحي منتصق الليال ليكملاوا عملياة التعا يب القا رة ها   وليعا بوا بشاكل متز

الواقع على جانب مدخل أشرف. وكان مصطفى محمادي واحادا مان مساؤولي المجموعاات لممارساة عملياة التعا يب 

 مير اإلنسانية ه   حيث كان يصرخ وبشكل متوا ل أنه سيسوي أشرف باألر  بيديه...
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ولين إلى مدخل أشرف يطلقون الصيحات ضد منظمة مجاهدي المنق« عوائل»مصطفى محمدي برفقة عمالء وأفراد 

 بالتعاون مع الجيش المؤتمر بإمرة المالكي -خلق 
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 مهمة التصوير

 انفةيوناة ضد م لمة م اودي خنق« مسر اة عائناة»ذنتاج 

 وعاخة المخابرات« م ت ي»من قبل 

 

ا الق رة التي طالت سنوات وبعاد ماا كانات قاد ركازت بعد ما باء ما ب لته وزارة المخابرات من جهود لها خالل حربه

على فصلي عن منظمة مجاهدي خلق عبر استخدامها لمصطفى محمدي وماا شاابهه...ن فكانات المشااركة فاي مهزلاة 

نظمها العمالء وأفراد العوائل المنقولين إلى مدخل أشرف تعد الموضوع الرئيسي لما كان يتحملها من مهام الحقة لاه 

 مكبرة  وت.234همة ممارسة التع يب النفسي بحق األشرفيين كأحد المتقدمين فيها عبر حيث تولى م

أمااا تصااوير كاال ماان تردداتااه وتنقالتااه إلااى أشاارف ولقاااءات وحااوارات أجراهااا معااي ومشاااهد أخاارى نظياار تصااوير 

 األطراف األمريكانن فكان يعد ما كان يتحمله من مهمة هامة أخرى له من  فترة سابقة.

نظمت الوزارة مهزلتها لممارساة التعا يب النفساي فاي حاق الساكان عناد مادخل أشارف فكاان تصاويرها باين  ومن  ما

 تلفزيونية.« مسرحية عائلية»مهام ثابتة كان مصطفى محمدي ينف ها ليتذ توفير مشاهد يحتاجها إنتاج 

فلاذ ميار »فزياوني تحات عناوان التل« الفلاذ الوثاائقي»وإنه لذ يكن سوى جهود طالت لسنوات أتت ثمارها  أخيرا فاي 

 مجهولون وسي و الصيت لوزارة المخابرات كما بثته قنوات تابعة للنظام.« فنانون»أنتجه «  مكتمل البنتي سمية

  مان قبال دعاتاه ساواء كاانوا فاي دور «أثثر نثا ح لنغايثة وذي اثيثار»التلفزياوني كاـ « الفلاذ الوثاائقي»وتذ تقديذ ه ا 

« مياة هللا»كقنااة « محايادة»الم يع فاي وساائل اإلعاالم الحكومياة أو حتاى بادور وسايلة إعاالم المخرج أو ناقد الفلذ أو 

بي.بي.سي التي كانت تطلق دعايات بلهجة وألفاب عاطفية ودراماتيكيةن ولكن ورمذ ذلب ب ل الدعاة الم كورون منفاا 

 «ئناا بحتا  ذ أعداا العائنة!بينا يعد  نما وثائقاا عا»قصارى جهودهذ مركزين على أن يقنعوا المخاطبين 

وه ا ما كان قد تعر  له الدعاة الم كورون من مأزق  عب لهذ حياث لاذ يجادوا منا اا مناه كماا كاان ماا ب لاه مان 

جهود لهذ في ه ا الشأن عبثا ودون نتيجة. وإنه يعر  اإلنسان لسلسلة من األس لة والغمو  القاضية بأنه لو اعتبار 

ئلة ولذ يؤثر فيه كل من النظام ووزارة المخابرات وذلب من بدايتاه حتاى نهايتاه ومان بثاه إلاى ه ا الفلذ فلما أنتجته عا

إطالق الدعايات لاه ومان تكاليفاه حتاى كال مان وقاق وراء  أي عمال مان أجلاهن فلايس مان الواضاح أناه لمااذا اليباث 

 الطريقة؟ ويعر  النظام أفالما حول عوائل انالف والماليين من اإليرانيين انخرين به   

 ولماذا ال يطلق كل من وسائل اإلعالم التابعة للنظام ومديري النظام ووزارة المخابرات دعايات من أجلها؟ 

 أو لماذا ال يحرز وال واحد منها جوائز عديدة من المسؤولين والماللي في النظام؟ 

ش والجادل والدراساة والزياارة للعاراق ولماذا ال يصرفون ويرتبون من أجلها ه   النسبة من العمال والتكااليق والنقاا

 وكندا وأوروبا وما شابهها...؟ 

 ولماذا ال ينت  منت  لألفالم الوثائقية من المقربين من النظام فلما وثائقيا حولها؟  ...  

حيث بلغ ذروته ما كانت وزارة المخابرات تمارسه من تع يب نفسي في حق األشرفيين  3411ه ا وفي خريق عام 

المنقااولين إلااى ماادخل أشاارف وزيااادة عاادد مكباارات « العوائاال»المهزلااة التااي نظمهااا كاال ماان العمااالء وماان خااالل 

الصوتن خصص نظام الماللي ولجنة قمع أشرف فريقا من المنادوبين لوساائل إعاالم حكومياة ماع األجهازة والعجلاة 

لوبااة وخا ااة مااا ينفاا   و... لمصااطفى محماادي وذلااب بشااكل دائااذ ليساااعدو  ويتعاااونوا معااه فااي تصااوير مشاااهد مط

 ويجريه العمالء من أعمال وإجراءات لهذ ضد منظمة مجاهدي خلق.

ه   تدعمها وتحميها عنا ر الجيش الماؤتمر باإمرة الماالكي بشاكل «  العائلية»وفيما يلي  ور عن عملية التصوير 

يارانيين والعاراقيين التاابعين تام وهذ يتعاونون ماع عماالء وزارة المخاابرات والمتنكارين باالزي المادني والعماالء اإل

 للنظام:
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 في محيط أشرف« النظام والمالكي»مصطفى محمدي في تجمعات مختلفة لمهزلة نظمها 
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  3411تشرين الثاني/ نوفمبر 30 -في جمع من العمالء العراقيين المنقولين إلى مدخل أشرف 

تجساس واالساتطالعن ليقادم ماا  اور  لكال مان وزارة وكان مصطفى محمدي يصور نقاط مطلوبة من أجل عملية ال

المخابرات والسفارة وقوة القدس وذلب فضال عما كاان يقاوم باه مان تصاوير مان أجال بارام  دعائياة وماا يسامى بماا 

 كانت وزارة المخابرات تنتجه من أفالم وثائقية.

ا قاد شاككوا فياه وإجراءاتاه خاالل أحاد وكما سبق لي ال كر منفاان كاان جياران عراقياون شارفاء قاد أد باو  بعاد ماا كاانو

 تردداته وتحركاته في محيط أشرف من أجل عملية التجسس.
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 مصطفى محمدي مع عميل مخر  شيخي  يستطلعان ويصوران في مختلق أجنحة أشرف
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 أبداوا مصطفى محمدي«!عائناة» انل عن أ اساس وعوارف 

 ب م قولون  لى أشرفم برة صوت،  ي مهةلة نلمها عم 341باستخدام 

 

نظياار مصااطفى محماادي مماان كاناات وزارة « العوائاال»وتعااود الصااور المدرجااة أعااال  إلااى وقاات كااان العمااالء و

المخابرات نقلتهذ إلى أشرف يمارسون فيه تع يبا نفسايا فاي حقناا نحان المجاهادين فاي أشارف بشاكل متوا ال وذلاب 

إطالقهاذ لصايحاتهذ علاى مادار السااعة وأفضاع أقاوال يوماا وعبار 111مكبرة  وت لمادة أكثار مان  234باستخدام 

 الهراء والتشهير والتخر ات على نه  الماللي وقوات الحرس.

 المزعومة:«  العائلية»وفيما يلي جانب مما أطلقه من  يحات مثيرة لالشم زاز بمثابة إبداء األحاسيس والعواطق 

  3414تشرين األول/ أكتوبر 10 -مصطفى محمدي 

 اجمون ويجرون ويتعاقبون ويضربون بالهراوات. شاهدت هؤالء ]أعضاء منظمة مجاهدي خلق[.... إنهذ يه

ولكاان ماان حااق القااوات العراقيااةن ألن ]هاا ا المكااان[ أرضااهذ. وهاا   األر  هااي أر  الشااعب العراقااي. ولااو كناات 

 عراقيا لقمت بأسوأ من ه ا كون ه   األر  تتعلق بالشعب العراقي...
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 قمع األشرفيين من قبل الجيش المؤتمر بإمرة المالكيمشاهد عن قتل و

 3449تموز/ يوليو 39و 38

 

  4111اشرين األول/ أكتوبر 17 -مصطفى محمدي 

 لقد أ يب أحد بجروح فأي جندي عراقي ضربه... هني ا مري ا له. هني ا مري ا له. لماذا؟

 ه   األر  ولو للحظة. ألن ه   األر  هي أر  الشعب العراقي ال ي ال يرمب في بقائكذ في

 إنكذ أجانب.

 إنكذ إرهابيون.

 إنكذ بعتذ أنفسكذ.

 وال يسمح الشعب العراقي الغيور لكذ بالبقاء هنا للحظة أخرى بعد.

 بارك هللا فيهذ وبغيرتهذ ه  . وبارك هللا في الشعب العراقي بما أنجزوا من طرد حتى األمريكان.

  4111اشرين األول/ أكتوبر 17 -مصطفى محمدي 

... إني مصطفى محمدي والد سميةن ج ت من كندا ألساوي أشارف بااألر  ]يصايح[ اسامعوان انظاروان ا ابروا... 

 أمتلب قدرة من عند هللا.

 ... نحن انباء واألمهاتن نحن انباء واألمهات نسوي أشرف باألر .

 وإن لذ أكسر ه   البوابة؟

 «.أنت لست والدي»شاشة التلفاز لتؤكدي  وإذا لذ أسو أشرف باألر  بيدين فحين   ابهري في

... وأعلنت في كل أنحاء العاالذ وفاي  احق أجنبياة كندياة وأمريكياة وكال مان إذاعاة الغاد وبي.بي.ساي وساي.إن.إن 

 وقناة العراقية والفرات والعالذ وكل ما تمكنت من الو ول إليه من قنوات والشرقيةن أن سمية باقية هنا عنوة ...
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 3449تموز/ يوليو 39و 38المؤتمر بإمرة المالكي على المجاهدين األشرفيين في هجوم الجيش 

  4111اشرين األول/ أكتوبر 43 -مصطفى محمدي 

... سيطردكذ من هنا كل من الحكومة العراقية والشعب العراقي. وانن لقد تذ تشكيل الحكومة العراقياة وهاي منتخباة 

 تقيذ عالقات طيبة مع جميع الدول الجارة. من الشعب العراقي الغيور وهي تطالب أن 

 شخص مدرجة أسماؤهذ في قائمة اإلرهاب.2444وال تنوي أن تحتفظ في أراضيها بـ

  4111اشرين الثاني/ نو مبر 4 -مصطفى محمدي 

 أكدتن ال تجعلني أسوي أشرف باألررررررررررررررر .

 أكدت ال تجعلني أكسر بوابة أشرف وأنا كسرتها فعال.

  نحن أفراد العوائل ال ين ينف ون اإلعداااااااااااام ويعدون حبل المشنقة.... وهللا

 ... وأنا هنا موجود. وكما قلت لن أسكت وأهدأ حتى أطيح به   القلعة.

 وانن تريدون أن تقولوا كذ تسلمت من المبالغ؟

 تسلمت بقدر حتى أطيح به   القلعة.

 وأعطوني مبالغ بقدر حتى أطيح به   القلعة.
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 نماذج من صاحات أرنقها باقي العم ب الم قولان

 لمماخسة التعليل ال فسي بحق األشر اان

 
 ثريا عبدالنهي - 4111أينول/ سبتمبر 11

 عندما تذ تشكيل الحكومة العراقية فباشر الجيش العراقي بأمر .

 من يريد أن يقق أمامه؟

 يؤكد العراق على أنه يريد أن يستعيد أراضيه.

 فراد العوائل على أنهذ يريدون إعادة أطفالهذ.يؤكد أ

 من يتمكن من أن يتصدى ويقق أمام ه   المطالب؟ األمذ المتحدة؟ حقوق اإلنسان؟ الصليب األحمر؟

 العمال م ي خ اعي - 4111اشرين األول/ أكتوبر 12

 ... تعال واخرج من هناك وسلذ على العيش 

 تعال وتمل ب السيارة فاستمتع.

 عيشب. تعال لتعيش

 أيها الرفاق  إني مكي رفيعي.

 أسوي أشرف باألر  على رؤوسكذ.

 وأنا وعدت نفسي أن أعود وج ت ه   المرة مع الرفاق.

 لنسوي أشرف باألر  على رؤوسكذ.

 وا د من العم ب - 4111كانون األول/ ديسمبر 31

 وواليته كوالية حيدر   الخامن ي هو خميني مخر

 وا د من العم ب - 4111اشرين األول/ أكتوبر 41

 مذ تخافون؟ من وزارة المخابرات؟

 لقد أرسلتنا وزارة المخابرات لنعيدكذ...

 عودوا إلى إيرانن عودوا إلى إيران إلى أحضان القيادة.

 ... إننا ج نا من المخابرات.

 إذا فقتلكذ أمر سهل على المخابرات...

 وا دة من العم ب - 4111اشرين الثاني/ نو مبر 3

شاخص 34444شاخص أو 1444شخص أو 0444تعتقدون أنه من الصعب أن ينتشرون هنا؟ يقتحذ ه ا المكان هل 

 ويحتلون أشرف برمته؟

 هل هو يعد أمرا  عبا إليران؟ أو أمرا  عبا للعوائل؟

 ثريا عبدالنهي - 4111اشرين الثاني/ نو مبر 2

 ينتظر أفراد العوائل ليقلعوا حناجركذ وهذ عند المدخل.

 صوت عال أنه قد ول ى عهد المنظمة.أعلن ب

 وقد تذ محوها بأيادي ه   العوائل العزيزة والنساء والرجال اإليرانيين الغيارى.

 ثريا عبداللهي - 3414تشرين الثاني/ نوفمبر 13
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 ... اسمع ه ااااااااااااااا هو  وت ثريا.

 وهو الصوت ال ي وتر األجواء في أشرف ومن ثذ سيصبغه بالدم.

 وا دة من العم ب - 4111الثاني/ نو مبر  اشرين17

 «أحمدي نجاد هو من تتجلى فيه القدرة اإليرانية واألمة اإليرانية والعظمة اإليرانية...»... 

 العمانة ثريا - 4111كانون األول/ ديسمبر12

 إنب تسب بأنها تابعة للمخابرات أو الباسي ؟

 ا؟ العالقة لب بها؟ دعها مهما تفعلن العالقة لب به

 ومهما يكون ومهما كان ويكون العالقة لب به؟...

 وليس لديب من كالم سوى إنهذ تابعون للمخابرات.

 والحمد هلل أن الحكومة العراقية تذ تشكيلها... 

 ـ وا د من العم ب: 4111كانون األول/ ديسمبر12

 ية.ال تهددكذ أخطار بعد وإنما تتعرضون للخطر عندما يتذ تسليمكذ لألمة اإليران

 ومازلتذ ال تعرفون من هي األمة اإليرانية الغيرى وأين؟

 اعلذ أن األمة العراقية ستنتقذ منكذ في المقام األول ال محالة.

 اعلذ أن األمة العراقية ال تسمح لكذ بأن تغادروا بسالم.

ماا ارتكبتماو  أناتذ مان ونحن أفراد العوائل نبقى هنا حتى الرمق األخير ونجلب جميع العراقيين هنا لنكشاق النقااب ع

 جرائذ.

 وا د من العم ب - 4111كانون األول/ ديسمبر31

 ... إن كنا نعد عمالء للنظام اإليراني فمن حقنا ونستحقه ]يحق لنا أن نكون عمالء للنظام[.

 وا د من العم ب - 4111كانون األول/ ديسمبر47

 م بحول هللا وقوته إن شاء هللا... إن شاء هللا.ال تخافوا وال تفزعوا واستسلموا لتكونوا تحت مخالب اإلسال

 من أزرنا بلطفه تعالى.-الحكومة اإليرانية  -وإيران  -الحكومة العراقية  -ويشد كل من العراق 

 العمال أكبرعادة - 4111كانون الثاني/ ي اير 44

 ستتذ محاكمتكذ جميعا أيها الشياطين في المحكمة القضائية.

 حكمة القضائية وستنالون جزاء ما قدمت أيديكذ.ستتذ محاكمتكذ في الم

 ولقد طوقتكذ الشرطة العراقية...

 أال أيها المخدوعونن

 أيها المخدوعونن راجعوا أنفسكذن

 وأنق وا أنفسكذن أنق وا أنفسكذ.

 محمد كري    ودي - 4111شبار/  براير 3

 نتذ المنافقين.لقد تحالق العالذ بأسر  مع الجمهورية اإليرانية اإلسالمية ضدكذ أ

 وهذ يصيحون بصوت واحد: الجمهورية اإلسالميةن الجمهورية اإلسالمية والحرية.

 ويعد الدكتور أحمدي نجاد رئيس الجمهورية المحترم زعيمهذ جميعا.

  لوا على سالمته. اللهذ ...

 محمد كري    ودي - 4111شبار/  براير 3

 ي عفوا عاما.لقد أ در القائد المعظذ حضرة مية هللا الخامن 

 وأعفاكذ جميعا...

 لقد بلغت كراهية إيران تجا  هؤالء المنافقين ذروتها.
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 ما ال ي قال الزعيذ المؤسس للجمهورية اإلسالمية حضرة مية هللا الخميني؟

 أكد على أنه ال مكان لكذ في إيران.

 ويجب أن تتذ معاقبة قادتكذ هنا فقط. وذلب وعلى يد نفس ه   العوائل.

 ل  ونستمتع بمعاقبة قادتكذ هؤالء وإنزال العقاب على قادتكذ هؤالء.فكذ نست

 فكن على يقين أنني أقضذ حنجرتب.

 العمال سهاوند - 4111شبار/  براير 2

 وإذا أردنا أن نقوم بإجراء في كل لحظة فسنباشر به ...

 ونمهد لنسوي أشرف كله باألر  هل ترى؟ ...

 إلى أقصى حد. ولترحل اليونامي بعد شهر مخر من هنا

 وليرحل األمريكان ...

 فاعلموا وكونوا على علذ أن العوائل تسوي أشرف باألر  حيثما شاءت.

 ا بروان ال ننوي أن نقول لكذ فجأة... لتدور أعينكذ.

 يجب عليكذ أن ترحلوا حتى نهاية ه   السنة كأقصى حد.

 ال  ا  ال  وبي -وا د من العم ب - 4111ناسان/  بريل 42

 ه يعد مخر مرة أقول لكذ وإن ه   المرة هي األخيرة التي أقول لكذ:وإن»

 إن قضية العراق هي قضية جادة.

 وإنهذ يريدون أن يطردوكذ من هنا فردا فردا أو يقتلوكذ.

 « ...وفكروا في مصيركذ

 كري  شاخي عادة - 4111اموع/ يولاو 2

 وانن جاء دورنا لنعدمكذ شنقا.

   شاخي عادةكري - 4111اموع/ يولاو 41

 وهللا لو كان بيدي السالح لهجمت عليكذن مهما كلق الثمن.
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  وانل من الدع  ومواقف اذدانات العالماة

 ضد مماخسة التعليل ال فسي  ي  ق األشر اان

 
 

 

 

 

 خسالة مفتو ة يو هها أسقفان نروي اان كباران لنبرواستانا وال اثولاك

 روي يلوعير الخاخ اة ال 

 من: مركز أسلو لألساقفة

 إلى: يوناس مار أستورة

 وزير الخارجية

 3449كانون األول/ ديسمبر 14تأريخ توجية الرسالة: 
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 موضوع: واقع ال  ئان  ي أشرف بالعرا 

الجائ إيراناي. ويعاد هاؤالء أفارادا  2444و لتنا معلومات عن الظروف السائدة في أشرف بالعراق حياث يقايذ فياه 

بموجااب اتفاقيااات جنيااق ويناااقر انتهاااك حقااوقهذ الحقااوق الدوليااة. وشاان الجاايش العراقااي هجومااا فااي حااق محميااين 

هؤالء الالج ين في الصيق كما تردنا أخبار قاضية انن بتنفي  خطط لنقل هؤالء األفراد قسرا واتخاذ قارارات هادفاة 

 إلى طردهذ بحيث أنه سيؤدى إلى ممارسة التع يب واإلعدام في حقهذ.

 ا وتعتمااد حقااوق اإلنسااان علااى المباادأ العااالمي والقاايذ اإلنسااانية. فإننااا وماان منطلااق الحااب للخلااق ومااا نتحملااه ماان هاا

 مسؤولية كوننا مسيحيينن نخاطبكذ نيابة عن هؤالء األفراد ال ين انتهكت حقوقهذ وهذ مالحقون ومضطهدون.

لوزير الخارجياة العراقاي هوشايار زيبااري الا ي يازور وبالتالي ندعو المسؤولين النرويجيين إلى أن يعلنوا قلقنا ه ا 

 النروي  في الوقت الحاضر وتطالبوا الحكومة العراقية باحترام الحقوق الدولية واإلنسانية لهؤالء الالج ين.

كما نلفت انتباهكذ إلى ما قدمه كل من الكردينال ميروسالو ]ولاب[ فاي باراغ واألساقق ويلياامز األساقق األعظاذ فاي 

 ربيري واألسقق دزموند توتو من مناشدات حول ه   القضية.الكونت

 مع أ ر التحاات

 األسقف أولة كريستاان كواخما

 األسقف برنا أيدوعي 
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 باان صحفي

 اللجنة األلمانية للتضامن من أجل إيران حرة تدين اإلجراءات مير القانونية لنوري المالكي ضد مخيذ أشرف

ضامن من أجل إيران حرة بشدة ما قامت به حكومة نوري الماالكي مان إجاراءات ضاد ساكان تدين اللجنة األلمانية للت

 أشرف مؤخرا.

نقلت السلطات العراقية وفي تعاون مع وزارة المخاابرات للنظاام اإليراناي والقاوات األمنياة المساؤولة عان اإلشاراف 

ف وذلاب بطريقاة تنااقر المعاايير على مخيذ أشرف عددا من أفراد عوائل سكان أشارف مان إياران إلاى مادخل أشار

 األخالقية والحضارية إال أنها تحول دون أن يدخلوا المخيذ وليلتقوا ب ويهذ.

شباط/ فبراير عددا مان منادوبي وساائل اإلعاالم المقرباة مان النظاام اإليراناي 11كما نقلت السلطات العراقية الثالثاء 

خابرات اإليرانية مدسوساة باين أفاراد العوائالن حتاى تاوحي إلى أشرف ليجروا مقابالت مع عنا ر تابعة لوزارة الم

 وبك ب أن سكان أشرف يحولون دون دخول العوائل في المخيذ. وهو ليس إال ك با محضا.

وإن اللجنة األلمانية للتضامن من أجل إيران حرة على علذ تام أن كال من وزارة المخاابرات للنظاام والقاوات األمنياة 

ت  اوت ألفاراد ها   العوائال ليصايحوا ويهتفاوا بشاعارات ضاد أبناائهذ والساكان المادنيين فاي العراقية وفرتاا مكبارا

أشرف. كما تزعمان ألفراد عوائل سكان أشرف أن منظمة مجاهدي خلق هي التي تحول دون لقائكذ بأبنائكذ. وياؤثر 

 3449ر أناه وفاي تماوز/ يولياو ه ا اإلجراء تأثيرا نفسيا كبيرا على العوائال وأبنائهاا فاي مخايذ أشارف. ويجادر الا ك

قتاايال وأكثاار ماان 11أساافر مااا قاماات بااه القااوات األمنيااة العراقيااة المساالحة ماان هجااوم علااى مخاايذ أشاارف عاان سااقوط 

 جريح وقوبل بإدانة عالمية.044

علاى ساكان أشارف اللقااء بمحااميهذ وأفاراد عاوائلهذ  3449وقد حظر المسؤولون العراقيون من  كانون الثاني/ينااير 

لقاء األطباء بمرضاهذ في المخيذ وك لب منعوا دخول الوقود واألدوية إلى أشرف مما يعد كل ه   اإلجاراءات  وحتى

 انتهاكا للقانون الدولي واتفاقية جنيق الرابعة. 

ويهدف ه ا اإلجراء القبيح خارج مخيذ أشرف إلى التستر علاى ماا تعرضات لاه حكوماة الماالكي مان انتقاادات دولياة 

من المرشحين لالنتخابات النيابية من المقرر إجراؤها شهر مذار/ ماارس  044ح فها ألسماء أكثر من على رفضها و

 في العراق.

إن اللجنة الدولية للتضامن من أجل إيران حرة تطالب أمريكا واألمذ المتحدة بتدخل لوضع حد لماا تمارساه السالطات 

 ب منها جراء ما تصل إليه من اتفاقات مع النظام اإليراني.العراقية من إجرءات مير قانونية ومير إنسانيةينف  جان

الحكومة العراقية إلى رفع الحصاار ميار القاانوني المفارو  علاى مخايذ أشارف ومناع « دي.إس.إف.أي»كما تدعو 

إدخال المواد الغ ائية والوقود إلى المخيذ وزيارة األطباء ومحامي ساكان أشارف ومنادوبي وساائل اإلعاالم وأعضااء 

 لمان لالتحاد األوروبي وباقي البرلمانيين من كل أرجاء العالذ للمخيذ.البر

 الن  ة األلماناة لنتةامن من أ ل  يران  رة ـ برلان

 4111شبار/  براير 17
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  3414شباط/ فبراير11

 «الم موعة البرلماناة ألصدقاب  يران  رة  ي البرلمان األوخوبي»

 في  ي  ق س ان مخا  أشرف بالعرا ادعو  لى وقف مماخسة القمع التعس

تناشد المجموعة البرلمانية أل دقاء إيران حرة في البرلمان األوروبي المجتمع الدولي بتدخل عاجل مان أجال وضاع 

 من اإليرانيين المعارضين. 2444حد لممارسة القمع التعسفي لسكان مخيذ أشرف حيث يقيذ فيه 

م اإليراناااي وعمالئاااه وموالياااه فاااي العاااراق وفاااي مقدماااة تااادخالتهذ ويعاااد هاااؤالء أول مااان يساااتهدفهذ كااال مااان النظاااا

واعتداءاتهذن كونهذ أشخاو ينشطون ويعملون من  سنوات طويلة من أجل إقامة الحرية والديمقراطية في إيران كماا 

 يعتبرون معارضين أشداء وخصما لدودا في وجه فاشية الماللي في طهران.

ت نفسها كأفراد عوائل سكان أشرف خارج المخيذ الواقع شامال شارق بغاداد ه ا وتجمعت من  اإلثنين مجموعة و ف

حيث تشرف عليهذ بشكل مباشر أجهزة تابعة لالستخبارات العراقية تاأتي أوامرهاا مان طهاران. ويازعذ هاؤالء عبار 

ذ. خطة  حفية ممنهجة في وقات مسابق أنهاذ مان ذوي ساكان أشارف وكاأن قياادة المخايذ ال تسامح لهاذ بلقااء أعازائه

والحقيقااة هااي أن الكثياارين ماان هااؤالء ال تااربطهذ أيااة  االة بااأي شااخص فااي المخاايذن إال أن القااوات األمنيااه العراقيااة 

 تستخدمهذ كعمالء تذ تعيينهذ من قبلها.
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ويهدف ه ا اإلجراء الق ر إلى ممارسة التع يب النفسي بحق سكان أشارف ليمهادوا المشاهد مان أجال ارتكااب أعماال 

الق المخيذ وطرد سكانه ممن يعتبرون الهدف الستراتيجي ال ي يستهدفه النظام اإليراني الفاشاي عنق أخرى بغية إم

 وعمالؤ  في العراق.

ولكن ما زاد خطاورة القضاية هاو أن الحكوماة العراقياة نقلات الثالثااء مجموعاة مان منادوبي وساائل اإلعاالم معظهاذ 

شرف ونظموا مؤتمرا  حفيا حيث كشق النقاب خالله عان ها   تابعون لوسائل اإلعالم التابعة للنظام اإليراني إلى أ

المؤامرة والخدعة بشكل كامل. وزعذ هؤالء في مقابالت أجراهاا منادوبو وساائل اإلعاالم معهاذ أن الساكان لاذ يقبلاوا 

 ليجيزوا حتى عوائلهذ لزيارة المخيذ.

األخيارة لاذ تسامح ألي مان أفاراد عوائال  14ولكن الحقيقة تشير إلى خالف ذلب. والقوات العراقية وخالل األشهر الاـ

سكان أشرف بدخول أشارف كماا لاذ تسامح ألي منادوب لوساائل اإلعاالم بادخول المخايذ ليجاري حاوارات ومقاابالت 

 وأحاديث مع السكان إال في حاالت ومشاهد رتبتها وأعدتها القوات األمنية العراقية نفسها.

الحكوماة العراقياة بااعتراف حقاوق  3449نيساان/ إبريال 34لصاادر من جانبه طالب البرلمان األوروبي في قارار  ا

 سكان أشرف كأفراد محميين تحت اتفاقية جنيق الرابعة ورفع الحصار عنهذ.

إن المجموعة البرلمانية أل دقاء إيران حرة في البرلمان األوروبي والتي تضذ الكثير من نواب البرلماان األوروباي 

مختلااق البلاادان فااي االتحاااد األوروبااي تطالااب كااال ماان اإلدارة األمريكيااة ورئاايس بمختلااق النزعااات السياسااية وماان 

االتحاد األوروبي والممثل العالي لالتحاد األوروباي فاي الشاؤون الخارجياة وشاؤون السياساة الدفاعياة واألماين العاام 

فااع سااريع للحصااار لألمااذ المتحاادة بالتاادخل فااورا ليحولااوا دون وقااوع هجمااات أكثاار علااى مخاايذ أشاارف ويطااالبوا بر

المفرو  علاى المخايذ والا ي بموجباه مناع إدخاال األدوياة والماواد الغ ائياة والوقاود وكا لب دخاول األطبااء وأفاراء 

 األخيرة. 14العوائل خالل األشهر الـ

 أ دقاء إيران حرة

 بروكسل -البرلمان األوروبي 
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 الن  ة الفرنساة من أ ل  يران ديمقراراة
 سعادة أد ملكرت

 الممثل الخاو لألمين العام لألمذ المتحدة

 اليونامي

 بغداد

   3414شباط/ فبراير 19تأريخ: 

 سعادة الممثل الخاو

تتابع بدقة اللجنة الفرنسية إلياران ديمقراطياة والتاي تضاذ أعضااء مان البرلماناات ووزارء ساابقين وحقاوقيين وبااقي 

لهاا إياران مان باروف متأزماة لهاا وعالقاتهاا ماع بلادها  الديمقراطيين ممن لهذ نزعات مختلفة سياسيةن ماا تعرضات

 الجار العراق.

 وأجيز لنفسي أن أتحدث معكذ ثانية حول اإليرانيين المقيمين في مخيذ أشرف حيث تتواجد فيه اليونامي.

 كما تعرفاون حااول النظاام العراقاي فاي وقات ساابق وبطلاب مان النظاام اإليراناي أن ينقال هاؤالء األفاراد إلاى منطقاة

أخرى. وبعد ما باءت ه   المناورة بالفشل أ بح سكان أشرف في الوقات الحاضار هادفا تساتهدفه محااوالت ومسااع 

 جديدة بغية تشويش بروفهذ التي يعيشونها.
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وهك ا يتجمع من يزعمون أنهذ أولياء سكان أشرف أمام مدخل المخيذ بشكل يومي ليوحوا أنهذ حرماوا مان االرتبااط 

 واللقاء ب ويهذ.

تذ تصوير ه   التظاهرة من قبل وسائل إعالم معظمها إيرانية بشكل تفوح منه رائحاة المسااومة حياث ال شاب فيماا وي

 تنويه من هدفها وهو ليس إال الدعاية.

وبحسب معلومات واردة فإن هاؤالء المتظااهرين يبيتاون اللياالي باالقرب مان مكاان تاابع للقاوات العراقياة وفرتاه لهاذ 

 ه  . خالل عملية اإلزعاج

وتعد ه   القضية فاضاحة ألناه وإثار المشااكل السياساية التاي يواجههاا النظاام فاعتقال العدياد مان أفاراد عوائال ساكان 

 أشرف وهذ يقبعون في الوقت الحالي في السجون وحتى يتعرضون للتع يب.

 وإننا نطالبكذ بالتدخل من أجل الحيلولة دون تنفي  إجراءات اإلزعاج في حق سكان أشرف.

 مع فائق االحترام        

 فرنسوا كولكومبة

 المستشار األسبق في مجلس القضاء األعلى والنائب األسبق
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 الن  ة البرلماناة البريطاناة من أ ل  يران  رة

 باان عا ل

 النواب ينددون بما ينف   نوري المالكي من إجراءت في حق مخيذ أشرف

نية من أجل إيران حرة الثالثاء وبشدة بما قامت به حكومة المالكي من إجاراءات ندد أعضاء اللجنة البرلمانية البريطا

 له مؤخرا في حق مالف من أعضاء المعارضة اإليرانية في مخيذ أشرف بالعراق.

ونقلت الثالثاء الحكومة العراقية مجموعة تضذ عددا من مندوبي وسائل اإلعالم مان أجال اللقااء والحاوار ماع عماالء 

ابرات واألمن اإليرانية ممن كانوا قد تواجدوا خارج المخيذ وزعموا بكا ب أن ساكان أشارف لاذ يسامحوا وزارة المخ

 لهذ بلقاء ذويهذ.

واطلعنا نحن في اللجنة أن وزارة المخاابرات اإليرانياة زجات عمالءهاا برفقاة أفاراد مان عوائال ساكان أشارف حياث 

يرانية منظمة مجاهادي خلاق اإليرانياة. كماا تمناع القاوات عضو من المجموعة الرئيسية للمعارضة اإل2444يقيذ فيه 

العراقية أفراد عوائل السكان من الدخول إلى المخيذ وما ذلب إال جانبا مان اتفااق حصال باين كال مان إياران والعاراق 

من أجل ممارسة الضغوط على سكان المخيذ. وفي الوقت نفسه تزعذ تلب العنا ر ألفراد العوائال هاؤالء أن منظماة 

جاهدي خلق هي التي تحول دون لقائهذ بأعزائهذ. فتصاعدت أمس هك ا ضغوط نفسية على كل من السكان وذويهاذ م

حينما نقلت الحكومة العراقية مندوبي وسائل اإلعالم إلى خارج المخيذ من أجل إجراء مقاابالت ماع العماالء التاابعين 

 حقهذ في اللقاء بهذ. لوزارة المخابرات اإليرانية لقلب الحقائق والظروف وإنكار

فرضات القاوات  3449ومن  أن سالمت القاوات األمريكياة للحكوماة العراقياة حماياة المخايذ فاي كاانون الثااني/ ينااير 

العراقية حصارا جائرا في حق سكان المخيذ من خالل منع دخاول ذوي الساكان ومحااميهذ ومنادوبي وساائل اإلعاالم 

اد الغ ائياة واألدوياة إلاى داخال المخايذ. وتاأتي ها   اإلجاراءات التاي ال تعاد واألطباء وك لب منع إدخال الوقود والماو

 سوى انتهاكات للقوانين الدولية واتفاقيات جنيق بطلب من إيران.

شخصااا وجرحاات 11كمااا شاانت القااوات العراقيااة المساالحة فااي تمااوز/ يوليااو الماضااي هجومااا علااى المخاايذ وقتلاات 

 شخص مخر.044

خيذ أشرف في الوقت ال ي تعر  نوري المالكي النتقاادات دولياة متزايادة لادور  فاي وتجري ه   األحداث خارج م

 معار  علماني من المشاركة في االنتخابات البرلمانية القادمة.044منع 

إن اللجنة البرلمانية البريطانياة مان أجال إياران حارة تطالاب مساؤولي كال مان الوالياات المتحادة واألماذ المتحادة فاي 

 خطوات عاجلة لضمان أمن سكان مخيذ أشرف والدفاع عن حقوقهذ اإلنسانية. العراق باتخاذ

كمااا تاادعو اللجنااة الحكومااة العراقيااة بوضااع حااد لمنعهااا مياار القااانوني لزيااارة أشاارف وإدخااال حاجيااات نظياار المااواد 

 الغ ائية والوقود واألدوية.

 الن  ة البرلماناة البريطاناة من أ ل  يران  رة

 4111شبار/  براير  17
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 الم موعة الهول دية ألصدقاب  يران  رة

 4111شبار/  براير 12باان 

إنني اطلعت على ما يقوم به من إجراءات قمعية كل من وزارة المخاابرات واألمان اإليرانياة ولجناة عراقياة مساؤولة 

ر عميلة له ممان يقادمون عن ممارسة القمع على سكان المخيذ. لقد حاول النظام اإليراني وباستخدامه لعدد من عنا 

أنفسهذ من ذوي أفراد حركة المعارضة اإليرانية وأتوا من مدن إيرانية مختلفةن إثارة الفوضاى وافتعاال األزماة. كماا 

 يعمل النظام اإليراني على فر  ضغوط نفسية بحق أعضاء منظمة مجاهدي خلق اإليرانية على وجه التحديد.

ع النظاام اإليراناي عاددا مان اإلعالمياين ليجاروا حاوارات ماع ها   العنا ار وأمرت الحكومة العراقية وفي تعاون ما

العميلة ليعرضوا هك ان سيناريو قاضيا باأن منظماة مجاهادي خلاق هاي التاي تحاول دون لقااء ساكان أشارف با ويهذ. 

زياارة مخايذ  وإنه يعد قضية الفتة ألن المسؤولين العاراقين هاذ الا ين وضاعوا عراقيال أماام اإلعالمياين الا ين أرادوا

مضاايقات  3449الماضية. وفضال عان ذلاب فرضات الحكوماة العراقياة منا  مطلاع عاام  14أشرف خالل األشهر الـ

جائرة وقاسية ومير إنسانية بحق سكان المخيذ مما يعد انتهاكا  ارخا للقاوانين الدولياة. ومان باين المضاايقات تجادر 

ومحاميهذ وناشطي حقاوق اإلنساان وناواب البرلماناات األوروبياة  اإلشارة إلى حرمان سكان المخيذ من اللقاء ب ويهذ

 والعمال العراقيين.

وعليه فإنني أطالب وبإلحاح كاال مان األماين االم لألماذ المتحادة ومجلاس األمان والممثال الخااو لألماين العاام لألماذ 

والياات المتحادة األمريكياة ورئيس جمهورياة ال (UNAMI)المتحدة في العراق وبعثة األمذ المتحدة لمساعدة العراق
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ووزير الخارجية األمريكي والسفير األمريكي والقوات األمريكية في العراق باتخااذ إجاراءات وخطاوات عاجلاة مان 

 أجل وضع حد له   المؤامرات اإلجرامية والحصار الجائر المفرو  على أشرف.

الحكوماة العراقياة والماالكي مساؤولية أي  وليتذ رفع جميع المضايقات المفروضة على أشرف فورا. كماا إنناي أحمال

أزمة أو حادث يقع جراء ماا يجرياه عماالء وزارة المخاابرات واألمان للنظاام اإليراناي مان نشااطات تادعمها القاوات 

 العراقية.

 البروفيسور هنب دهان

 رئيس المجموعة الهولندية أل دقاء إيران حرة

 أسماء باقي أعضاء اللجنة

 

 
 

 

 

 

 سويدية ألصدقاب  يران  رة  ول أشرفباان الن  ة ال

 4111شبار/  براير 12است هول ، السويد، 

لقد تسالمت اللجناة الساويدية أل ادقاء إياران حارة فارع الساويدن وبكال اساتياء تقاارير حاول مسااع جديادة تهادف إلاى 

 ممارسة الضغوط على سكان مخيذ ليبرتي في محافظة ديالى العراقية.

سؤولون عراقيون وبأمر مباشر من رئايس الاوزراء ناوري الماالكي فضاال عان أوامار وفي ه   المرة أعد وعر  م

أتت من طهرانن مهزلة مخيفة خارج مدخل مخيذ أشرف. وطالب من يسمى بأفراد عوائل السكان بلقاء ذويهذ خارج 

المخاايذ. مخاايذ أشاارف. ورد السااكان علااى هاا ا المطلااب مؤكاادين علااى أنهااذ يرحبااون باللقاااء بهااؤالء األشااخاو داخاال 

ونظاارا لمااا قاماات بااه القااوات األمنيااة العراقيااة ماان هجااوم خطياار علااى السااكان فااي الصاايق والاا ي أساافر عاان مقتاال 

 شخصا فيمكن إدراك مطلبهذ ه ا.21شخصا وإ ابة الم ات بجروح واختطاف 11

قربة من طهران ورفر المسؤولون العراقيون تلبية المطلب وبدال من ذلب قدموا دعوات لمندوبي وسائل اإلعالم الم

من السكان داخل المخيذ. وتذ إعداد جميع الترتيبات لتتصاعد الحرب النفساية علاى « المحتجزين»ليشاهدوا عن كثب 

 «.القهر»هؤالء األشخاو حتى يمهد الطريق من أجل تحريرهذ بـ 
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وياة والوقاود. ولكان ويعيش مخيذ أشرف لحد ه   النقطة بروفا مير ممنة جراء الحصار المفرو  وبالتاالي قلاة األد

وبالرمذ مما برز من تهديدات جراء االنتخابات في العراق وما تعر  له نظام طهران من أزمة جراء االحتجاجاات 

الشعبيةن فإن الحكومة العراقية المدعومة من قبل النظام اإليراني لذ تقصر فاي ممارساة أي إجاراء يهادف إلاى تادمير 

يراني وهو ليس إال مخيذ أشرف. ويعد مخيذ أشرف مقر منظماة مجاهادي خلاق ما يشكل التهديد القوي ضد النظام اإل

اإليرانية وهي حركة المعارضة الرئيسية ضد النظاام اإليراناي التاي يعتبرهاا المساؤولون اإليرانياون العادو الرئيساي 

 للنظام اإليراني حيث ال يتعاملون معهذ إال بعقوبة الموت.

إياران حارة فارع الساويد كاال مان المجتماع الادولي واألماذ المتحادة وسايما أمريكاا وتطالب اللجناة الساويدية أل ادقاء 

 بتدخل عاجل من أجل الحيلولة دون إراقة دماء أكثر في مخيذ أشرف.

 من جانب هي ة الرئاسة

 يوستا مرونروسن نائب الرئيس

Contact: fofinordic0@gmail.com  

412 993 9003 
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 باان الرابطة اذيطالاة ذيران  رة وديمقراراة  ي مدي ة اوخي و اذيطالاة

تلفاات الرابطااة اإليطاليااة إليااران حاارة وديمقراطيااة فااي مدينااة تورينااو اإليطاليااة انتبااا  جميااع الهي ااات الدوليااة وجميااع 

عاة عان حقاوق اإلنساان إلاى ماا حاكاه كال مان وزارة األحزاب السياسية ونواب البرلمانات وممثلاي المؤسساات المداف

المخابرات اإليرانية والعمالء العراقيين الارجعيين بشاكل مشاترك. ويهادف تواجاد عنا ار وزارة المخاابرات للنظاام 

تحت يافطة أفراد عوائل سكان أشرف إلى االساتفزاز والحارب النفساية ضادهذ ليحرفاوا أنظاار الارأي العاام ويشاغلوا 

 ارسة القمع في حق الشعب اإليراني من قبل الخامن ي.أذهانه عن مم

وتفيااد األخبااار الااواردة بااأن هااؤالء العمااالء انتشااروا أمااام ماادخل أشاارف كمااا طلباات الحكومااة العراقيااة ماان عاادد ماان 

مندوبي وسائل اإلعالم التوجه إلى أشارف إلجاراء لقااءات وحاوارات معهاذ حتاى يوحاوا أن ساكان أشارف هاذ الا ين 

شااهرا دون دخااول مناادوبي وسااائل اإلعااالم الاا ين 14للقاااء باا ويهذ. فيمااا حالاات القااوات العراقيااة مناا  يجتنبااون ماان ا

يرمبون في زيارة المخيذن بل سمحت لبضعة منادوبين لوساائل اإلعاالم تاذ اختياارهذ بالا هاب هنااك ليرسالوا تقاارير 

 عما يجري ه   األيام.

حبااون بزيااارة مناادوبي وسااائل اإلعااالم وإجااراء حااوارات وكمااا ساابق أن أعلاان سااكان أشاارف أكثاار ماان ماارةن إنهااذ ير

ولقاءات معهذ داخل أشرف واألماكن الخا ة لسكان أشرف. كما مازالوا يطاالبون بحرياة دخاول أفاراد عاوائلهذ فاي 

ولكاان دون أن تاارافقهذ القااوات العراقيااة أوعمااالء وزارة المخااابرات  3448إلااى  3442أشاارف علااى ماارار ساانوات 

 للنظام.

وذلاب باأمر مان  3449 كر أنه وتزامناا ماع تصاعيد الضاغوط ميار اإلنساانية علاى ساكان أشارف منا  بداياة جدير بال

الخامن ي ومن قبل كل من المالكي والدباغن لذ يصدروا تأشيرة الدخول إلى العراق ألي واحد من أفاراد العوائال. كماا 

ة ليصلوا إلى أشرفن من الدخول إلاى أشارف تذ منع عدد ض يل ممن تحملوا من أفراد العوائل معاناة ومصائب عديد

 حيث أرممتهذ القوات العراقية على العودة وذلب باستخدام العنق واإلهانة.

وتزامنا مع ذلب يواجه أفراد عوائل المجاهدين األشرفيين في كل أرجاء العالذ بأسر  ضغوطا وممارسة قماع فاي حاد 

؛ وياأتي «محارباة هللا»نتهذ بجريمة اللقاء باأعزائهذ تحات عناوان أعلى كما اعتقل الكثيرون منهذ وتتذ محاكمتهذ وإدا

ن الحكومااة 3449إبرياال/ نيسااان 34ذلااب فااي الوقاات الاا ي طالااب فيااه البرلمااان األوروبااي فااي قاارار أ اادر  بتااأريخ 

العراقية باالعتراف بحقوق سكان أشارف كاأفراد محمياين بموجاب اتفاقياة جنياق الرابعاة ورفاع الحصاار المفارو  

 عليهذ.

 رئيس الرابطة اإليطالية إليران حرة وديمقراطية

 توليو مونتي

 إيطاليا  –مدينة تورينو 

    3414شباط/ فبراير 18
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 باان الن  ة ال روي اة ألصدقاب  يران  رة

17-14-4111 

تتحملاه  بتصعيد ممارسة القمع في حق سكان أشرف كماا تناو  بماا FOFIتندد اللجنة النرويجية أل دقاء إيران حرة 

 .4الحكومة العراقية من التزامات دولية إزاء سكان أشرف ممن يعتبرون أفرادا محميين بموجب اتفاقية جنيق

وبما أن الحكومة العراقية تحت رئاسة نوري المالكي تولت مسؤولية توفير األمن والحماياة لمخايذ أشارف حياث يقايذ 

ياارانن منظمااة مجاهاادي خلااق اإليرانيااةن فاتخاا ت شااخص ماان أعضاااء المجموعااة الرئيسااية المعارضااة إل2444فيااه 

 إجراءات قمعية بشكل مستمر لتجعل بروف أشرف ال تطاق وذلب تمريرا لما طلبه ونوا  النظام اإليراني.

ولقااد تااذ تضااييق طااوق الحصااار علااى أشاارف بعاادما انطلقاات االنتفاضااات الداخليااة للشااعب اإليرانااي بعااد منافسااات 

ان/ يونياو الماضاي. كماا بلاغ ذروتاه ماا أجرتاه الحكوماة العراقياة مان إجاراءات ميار االنتخابات الرئاساية فاي حزيار

مخاار علااى ياادها. كمااا حاارم سااكان  044شخصااا وجاارح 11عباار قتاال  3449تمااوز/ يوليااو 39و 38قانونيااة لهااا فااي 

ر حرماانهذ الماضية من اللقاء بأفراد عوائلهذ والمحامين واإلعالميين واألطباء على مارا 14أشرف خالل األشهر الـ

 من الوقود والمواد الغ ائية واألدوية.

واتخاا ت لألسااق الحاارب النفسااية فااي حااق سااكان أشاارف فااي األيااام األخياارة أبعااادا جدياادة لهااا. فيمااا نقلاات وزارة 

المخابرات للنظام اإليراني عنا ر تابعة لها برفقة أفراد عوائل سكان أشرف إلى المخايذ. وتحاول الحكوماة العراقياة 

أفاراد العوائال إلاى داخال المخاايذ لتماارس الضاغوط علاى ساكان أشارف وذلااب وفقاا لماا و الت إلياه ماان دون دخاول 
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ئال بلقااء االتفاق الثنائي مع النظام إيرانين في حين أنها تعلن أن منظمة مجاهدي خلق هي التاي ال تسامح ألفاراد العوا

 ذويهذ.

بارية موالية للنظام اإليراناي إلاى مادخل المخايذ ليجاروا كما وردنا أن الحكومة العراقية نقلت مندوبين من وكاالت إخ

مقابالت مع العنا ر التابعاة للنظاام لتازعذ ]الحكوماة العراقياة[ أناه انتهااك لحاق العوائال فاي إجاراء اللقااء الحار ماع 

 ذويهذ.

قارار لاه  وفيما يتعلق بما يحظى به سكان مخيذ أشرف من حقوق قانونية ونظارا لماا أ ادر  البرلماان األوروباي مان

حول وضع الحقوق اإلنسانية لهذن نحن كأعضاء اللجنة النرويجية أل ادقاء إياران حارة  3449نيسان/ إبريل 34في 

نعلن عن قلقنا حيال مخر التطورات التي حدثت في ه ا الشأن كما نطالب كال من المجتمع الادولي والوالياات المتحادة 

عاجل من أجل ضمان حقوق اإلنسان األساسية لمخايذ أشارف وتاوفير واألمذ المتحدة وخا ة اليونامي باتخاذ إجراء 

الحماية له داعين وبإلحاح الحكومة النرويجية إلاى أن تتادخل مان أجال وضاع حاد لماا تقاوم باه الحكوماة العراقياة مان 

تصافية ممارسة أذى ومضايقات بشكل أكبر جراء االنتفاضة الشعبية في إيران وماا طلباه منهاا النظاام اإليراناي بغياة 

 معارضيه الرئيسيين.

 الرش ريسة 

 األمين العام للجنة النرويجية أل دقاء إيران حرة
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 مشروع ال لام ذنتاج أ  م وثائقاة بيمر من وعاخة المخابرات
 

مناادوبون لوسااائل إعااالم محليااة وخارجيااة ياازورون معسااكر  - 3413تشاارين الثاااني/ نااوفمبر 31وكالااة أنباااء فااارس 

 شرفأ

زار مندوبون لوسائل إعالم إيرانية وخارجية معسكر أشرف في مدينة الخالص... يبنهذ مندوبون من وساائل إعاالم »

كنادي الصحفيين والقناتين األولى والثانية للتلفزيون وقناة برس تي وي وقنااة العاالذ ماع وكااالت أنبااء فاارس وإيرناا 

تبات مؤسساة ر اد الساتراتيجية  مركاز مكافحاة الجبهاة المعارضاة فضال عن فرق تنت  األفاالم الوثائقياة. ور ومهر

 «.للثورة اإلسالمية  ه   الزيارة

 

]ومن الجدير بالمالحظة أن جميع وسائل اإلعالم التي ذكرتهاا وكالاة أنبااء قاوات الحارس فاي ها ا الخبار تعاد وساائل 

ماان الواضااح أن النظاام ووسااائل اإلعااالم إعاالم رساامية وحكوميااةن بمعناى أنهااا تتبااع نظاام الماللااي جملااة وتفصايال. و

 تي.وي باللغة اإلنجليزية وقناة العالذ باللغة العربية.التابعة له نظما ه   الحملة الدعائية؛ منها قناة برس.

ورمذ ذلب زعمت وبشكل مثير للضاحب فاي الخبار حضاور منادوبين مان وساائل إعاالم أجنبياة لتاوحي كا با كأناه تاذ 

 عالم التابعة للنظام مع وسائل إعالم خارجية ودولية له   الزيارة.توجيه الدعوة لوسائل اإل

بينما لذ يتجرأ ال النظام وال حكومة المالكي الصنيعة له على توجيه دعوة لوسيلة إعالم مستقلة عراقية وطبعاا وساائل 

لمجاهاادين األشاارفيين اإلعااالم الخارجيااة والدوليااة كونهمااا كانااا يخافااان بشاادة ماان إجااراء لقاااء أو حااوار بياانهذ وبااين ا

 وكشق النقاب عن الحقائق الخا ة بما يرتكبه النظام والمالكي من جرائذ بحقهذ[.
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 3413تشرين الثاني/ نوفمبر 32

محمدرضا أحمدي  في الوسط  مندوب قناة خبر التابعة للنظام مع محمد أكبرزاد   في اليمين  من محترفي التع يب 

 نظمي مهزلة وزارة المخابرات عند مدخل أشرففي مدينة قزوين اإليرانية ومن م

 

 

 3413تشرين الثاني/ نوفمبر 32

 من المندوبين العمالء في وسائل اإلعالم التابعة للنظام  يصورون وهذ على متن عجلة للشرطة العراقية  2

 دينة قزوينكريذ فنودي من العمالء المشاركين في مهزلة الوزارة ومن العنا ر المتنكرة بالزي المدني في م

 مع الرائد أحمد خضير من قتلة المجاهدين األشرفيين
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 اصوير ذنتاج  ن  وثائقي عائني!
 

من مشاريع النظام إلنتاج األفالم الوثائقية ضد منظمة مجاهدي خلاق وأشارف حياث «  المسرحية العائلية»كان إنتاج 

خدامها لمصطفى محمدي وتنسيقات أجرتها مع عبر است3411خططتها وزارة المخابرات من  تشرين االول/ اكتوبر 

التلفزيون الحكومي وتصوير مشاهد وأهداف مطلوبة فاي أشارفن فمان أجلهاا خصصات ووفارت لمصاطفى محمادي 

 مصورا تابعا لقناتها التي تبث برامجها باللغة العربية باسذ العالذ وذلب مع عجلة وكاميرا بشكل ثابت.
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 في محيط أشرف 3411كتوبر أتشرين األول/  -ومصطفى محمدي  المندوب العميل لقناة العالذ

 

 تنسيقات يجريها مصطفى محمدي مع المندوب العميل لقناة العالذ

 3411تشرين الثاني/ نوفمبر 30 -خلق بوابة أشرف 
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 تصوير واختالق المشاهد في المساء أمام مدخل أشرف

 ط  مع عميلين مخرين  في اليمين مصطفى محمدي  في اليسار  ومصور العالذ  في الوس
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 مصور العالذ ومصطفى محمدي يحميهما الجيش المؤتمر بإمرة المالكي

 3411عام  -في محيط أشرف 

 

وبعد سنوات قام خاللها مصطفى محمدي بحاالت التصوير منها مشاهد مطلوبة  اورها وأعادها برفقاة مصاور قنااة 

 لمطلوبة حيث بدأ إنتاجها بسيناريو مطلوب.ا« المسرحية العائلية»العالذ فتهيأت مواد 

وبعد سنوات من المساعي وب ل الجهود والتخطايط والتنفيا  وتخصايص المباالغ واإلمكانياات الهائلاة مان أجال تمريار 

حرب ق رة وعملية التع يب النفسي المتوا ل وذلب باستخدام والد باع نفسه للعدو المعادي لإلنساانيةن فتحمال النظاام 

أنتجاات دمت وزارة المخااابرات حصاايلتها الفنيااة والسياسااية والمسااؤولية الكاملااة لهاا ا البرنااام  بعاادما قاابشااكل رساامي 

بثته قناوات النظاامن كماا تاذ إثباات و كشاق النقااب « فلذ ميرمكتمل البنتي سمية»التلفزيوني بعنوان « الفلذ الوثائقي»

مصاطفى محمادي وذلاب فاي ارتبااط مباشار ماع عما تحمله من مهمة كل من وقق وراء  وعمل من أجله فردا فاردا ك

 الوزارة سي ة الصيت.

 دفاه القريابوهك ا حاول النظام أن يتستر به   المهزلاة المفضاوحة علاى ماا تعار  لاه مان هزيماة وإخفااق جاراء ه

اختطاافي وإرماامي علاى البقااء »لذ يكن ساوى فصالي عان المنظماة ويؤكاد زعماه المثيار للساخرية القاضاي باـ   يال

إلاى اللجاوء إلاى  مادةعلى لسان من يخدماه وذلاب تحات عناوان الوالاد. فلا لب اضاطر النظاام ومنا  « أشرف عنوة في

تبث القنوات التلفزيونية للنظاام  أخ تالمفضوحة حيث  وجاتماكينته الدعائية من أجل إعادة االستهالك من ه   المنت

عااالم الرساامية ومياار الرساامية لااه والمواقااع باااقي وسااائل اإلووقناااة باارس تااي وي ومااا شااابهها...   3و1 القناتااان 

 .حولهادعايات باإلضافة إلى     األفالم الوثائقية المطلوبةاإللكترونية المتسلسلة لوزارة المخابرات مثل ه

بي.بي.سااي « ميااة هللا»وكااان مااا أطلقتااه وسااائل اإلعااالم التابعااة للنظااام ماان ضوضاااء دعائيااة تفتقاار إلااى إماثااة قناااة 

لى الساحة وقدمت ه   الوكالة اإلخبارية المحايدة إلطالق األقاويل حاول الفلاذ الوثاائقي الما كور وسرعان ما طلعت إ

 «.مؤثر وفريد للغاية»بشكل 
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وكانت طريقة الدعاية والتطبيل والتزمير له ا الفلاذ مان قبال الوكالاة تعاد جانباا جديادا الفتاا خاالل تقاديمها للفلاذ حياث 

ت ُمرة على لساان أحاد مأجورياه باساذ مساعود بهناود ماا تحمال والاد مان مالم  ورت بين ليلة وضحاها وعبر ت مرا

 ومعاناة من أجل ابنته المحتجزة في قبضة منظمة مجاهدي خلق  من خالل تعابير وإيضاحات مفعمة باألحاسيس.

نااات مااع السااجناء الساااقطين فااي الزنزا« مقااابالت»ولكاان ال تسااتحق سااوى ذلبنالوكالااة التااي يفتخاار سااجلها بااإجراء 

ماا قاام باه  راالنفرادية بسجن إيفين وبث نادمهذ وإبادائهذ لكاراهيتهذ إزاء منظماة مجاهادي خلاق و الوكالاة  التاي تعتبا

النظام من عمليات قصق على معسكر أشرف ميار مجدياة ونافعاة لقلاة عادد الشاهداء والجرحاى مان أعضااء منظماة 

 مجاهدي خلق.

ه من قبل قناة بي.بي.سين خبرة كافية خالل حااالت قاام فيهاا بتقاديذ وذلب على لسان عنصر اكتسب وقبل أن يتذ تعيين

الخدمات والتزلق للنظام في فترة رئاسة الجمهورية لرفسانجانين منهاا كمنادوب لوسايلة إعاالم حكومياة وخا اة فاي 

 وما كانت وزارة المخابرات تطلبه من دعايات ضد منظمة مجاهدي خلق.« األخبار»تحرير ونشر 

 

 

 برنام  ديدبان  ر د  -بي.سي باللغة الفارسية .قناة بي

 3414تموز/ يوليو 30 -أنتجته وزارة المخابرات « فلذ وثائقي»مسعود بهنود يطلق دعايات لـ 

 

بث ولا الفن  الوثائقي المفتعل بش ل اد دعايات واعوعاخة المخابرات  طنقلماذا ا

 متواصل؟
 

لب رمذ ماا با ل مان جهاود لاه وماا راهان علياه مان دعاياةن إقبااال ويرى انن نظام الماللي ال ي تعر  لألزمات وذ

 متزايدا للشباب والنساء اإليرانيين إلى منظمة مجاهدي خلق.

وتزامنا مع تصعيد المؤامراة وممارسة الضغوط والقمع فاي حاق منظماة مجاهادي خلاق ساواء داخال الابالد مان أجال 

أو فااي حااق األشاارفيين فااي مخاايذ ليبرتااي أو خااارج الاابالد  التصاادي ألقاال ارتباااط أو إجااراء يثباات منا اارة المنظمااةن

وك لب على الصعيد الدولين لقد زاد النظام بشكل مسعور ومثير للعجب أبعااد ماا أطلقاه مان حملاة للتشاهير والتساقيط 
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واختالق لألكاذيب ليشو  سمعة منظمة مجاهدي خلق وعالقاتها الداخلية حتى يحتاوي وحساب زعماه الساير المتزاياد 

 حيب واإلقبال إلى منظمة مجاهدي خلق.للتر

فيعااد الفلااذ مااا يساامى بالوثااائقي الاا ي كاناات وزارة المخااابرات قااد أنتجتااه وذلااب بعااد ساانوات ماان الترتيااب والتخطاايط 

أثناااء عمليااة التعاا يب النفسااي وماان خااالل التاا رع بالعالقااات العائليااة «  الفنيااة»واخااتالق المشاااهد وعاار  األعمااال 

و رف مبالغ وطاقات وإمكانيات باهظةن واحدا من سلسلة الجهود والمحااوالت العديادة  واستخدام مصطفى محمدي

وميار المنقطعااة التااي حاكهااا النظاام وجسااتابو الماللااي ماان أجاال الادفاع عاان نفسااهما. كمااا وإناه فااي أمااس الحاجااة إلااى 

الرئيسااي وخصاامه إزاء انتصااارات يحققهااا عاادو   ومسااؤوليهإطااالق مثاال هاا   الاادعايات ليعاازز معنويااات عنا اار  

 العقائدي والسياسي واالجتماعي الوحيد أي منظمة مجاهدي خلق.

وهذ المجاهدون ال ين يلهمون أبناء وطننا خا ة الشباب والنساء الصمود والمقاومة فاي وجاه ها ا النظاام الالإيراناي 

 والالإنساني.

« مخرجاه» ا الفلذ الوثاائقي علاى لساان ويكفي ما قدمته وزارة المخابرات من إيضاحات واعترافات لتقديذ وإعالن ه

إنتاج األفالم في ساحة الحارب القا رة وحملاة « خندق»وهو يعد في الحقيقة عنصرا خادما في   مرتضى بايه شناس 

 التشهير والتسقيط ضد منظمة مجاهدي خلق.

هادي خلاق بشكل واضح ما تعر  له النظام من مشكلة خطيرة لاه حاول منظماة مجا“ بايه شناسرتضى م”وأوضح 

 وحاجته الماسة إلى تصدي واحتواء إقبال الشباب من خالل هك ا منتجات.وفيما يلي نشير إلى حاالت منه:

 نث  غاثر م تمثل »:  واخ أ ري مع مراةثى بايثة شث اس، مخثرج 4112اموع/ يولاو 1باك التابع لن لام موقع بي

 «الب تي سماة

 لوثائقي  ي الوقا الحاضر؟[]سؤال[ لماذا اآلن؟ ]لماذا ا   نتاج ولا الفن  ا

ما يشعر  جيلي من حاجة إلى إنتاج فلذ حول ه   المنظمة هو نفس ما يشعر به المجتمع من حاجاة. ولاذ تتخا    وا :

منظمة مجاهدي خلق موقق الصمت خالل ه   السنوات وإنما هذ يجددون حاالتهذ ويمررون ما يخططوناه وينووناه 

.ويعد ما ساد من  مت خالل السنوات حول المنظمة حياث لاذ ينابس أحاد ببنات عبر وسائل اإلعالم التي في حوزتهذ

 شفة حولهن خطأ تسبب في تمريرهذ ألهدافهذ أكثر فأكثر.

وتحاول من خالل وسائل اإلعالم التي تستحوذ عليها أن تعر  واجهة عر  ج ابة ساحرة أمام الجمااهير. ولربماا 

 والديمقراطية في فضائية عائدة لهذ...يطلقون أقاويل جميلة كما يتشدقون بالحرية 

 ]سؤال[ لماذا اه سون  ي أنفس   ولهلا الحد  عاب ولا الم لمة؟

لااى قضااية إ« اللقاااء وراء أسااوار أشاارف»هناااك الكثياار ماان القضااايا حااول المنظمااة.وأنا تطرقاات فااي عملااي السااابق 

قاد أناه يعاد خال اة لمعظاذ التعاامالت االمتياالت.ألن عملي يتركاز علاى منظماة مجاهادي خلاق أي بشاأنها. وأناا أعت

 الطائفية في المنظمة ...

يبرز ذكاء المخرج ]مخرج الفلذ الوثائقي الم كور الا ي »...  :4112  / أغسطس 1الق اة األولى لتنفةيون ال لام 

يتنااول ماا  أنتجته الوزارة[ خالل عدم تركيز  على طيق خاو. ومن المهذ جدا أن ننتبه إلى أن ه ا الفلاذ الوثاائقي ال

قامت به منظمة مجاهدي خلق من إجاراءات فحسابن وإنماا يتطارق إلاى ماا تقاوم باه منظماة مجاهادي خلاق المنافقاةن 

بمعنى أنها تعمل على التجنيد... وال تقتصر قضية مصطفى محمدي على ما حدث وإنما يح ر العوائال مان أناه يمكان 

 رج من انن فصاعدا.ج ب شابكذ ب ريعة الترتيبات لتأشيرة السفر إلى الخا
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فلاذ ميار مكتمال البنتاي »أقيمت احتفالياة تكريماا لماديري  :4112اموع/ يولاو 43وكالة أنباب اس ا  التابعة لن لام 

 حيث أكد مخرج ه ا الفلذ الوثائقي  مرتضى بايه شناس  يقول:«سيما فيلذ»في مركز « سمية

 طاء له به ا الحد.ينبغي أن أقدر والد سمية لما أذعن به مما ارتكبه من أخ

في إنتاج الفلذ كما بث تلفزياون « الر د»لقد تعاونت مؤسسة «: ... سيما فيلذ»... وقال معصوم زادكان مدير مركز 

 قنوات عرضا عاما...2الجمهورية اإلسالمية الفلذ الوثائقي من 

زياارات للعاراق حياث  4كماا أجريناا بلدان بحثا عن هدفنا من أجل إنتاج ه ا الفلذ الوثائقي... 1لقد زرنا  بايا ش اس:

مقطااع ماان األفااالم كااان قااد تااذ  144دقيقااة ماان 94يومااا. وأناات  المخاارج الفلااذ الوثااائقي بااـواقع 20طالاات واحاادة منهااا 

 تصويرها...

اللتين برزتا على هي اة  3449و 1999وبعدما اجتزنا الفتنتين عامي  ]الم [ سالك خئاس ل  ة الثقا ة  ي البرلمان:

 ة ومرنةن لقد برزت فتنة أكبر من خالل لعب المنافقين لدورهذ.حروب نفسي

 وشارك االحتفالية كل من مرتضى رزاق كريمي وأحمد ميرأعاليي وحجة اإلسالم سالب ومعصوم زادكان ...

 

 شناسمرتضى بايه  3414تموز/ يوليو 32يكرم «سيما فيلذ»مركز 

 بحضور المال سالب ومير ...«تمل البنتي سميةفلذ مير مك»مخرج الفلذ الوثائقي العائلي  بعنوان 

 3414مب/ أمسطس 1التابعة للنظام تبث الخبر في « خبر»قناة 

 وبشين مهر ان السا ما و خفاقا  ي أمرا، و لا أكد بايا ش اس:

... تكتساي قضاية مهرجاان ساينما المقاوماة »باياه شاناس:  - 3414مب/ أمساطس 1وكالة أنباء فارس التابعاة للنظاام 

مية خا ة في تأريخ بالدنا... كما يحظى ه ا الحادث بمكاناة عالياة فاي ثقافاة بالدناا. ... ولاذ يانجح مهرجاان ساينما أه

المقاومة لحد انن على الصعيد الدولي... حيث تمكننا من أن نبني عالقات مع بلادان لادينا قواساذ مشاتركة معهاذ مثال 

 ..«سوريا ولبنان.
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أن  :ليه وعمالئه تحت عنااوين المخارج والناقاد وماا شاابهها... إلاى السااحة ليزعماواكما أرسل النظام عددا من مسؤو

و والد مسكين حارم مان زياارة   وإنما هوزارة المخابراتال تربطهما  لة ب «فلذ مير مكتمل...»ومصطفى محمدي 

مشاروعا معادا مان قبال وليسات  «الفلاذ الوثاائقي العاائلي»ابنته أن الرواية هاي رواياة حقيقياة  اورها هكا ا والاد أي 

 وزارة المخابرات.

أن ها ا الفلاذ الوثاائقي  يهااملإلزياق المأكيد علياه واالساتحالف كلما تذ الت   المحاوالت ورمذ من جانب مخر ورمذ ه

هاا   إال أن بصاامات مااؤامرة الواليااة واضااحة كاال الوضااوح فااي «  عائليااا»و«  خصو اايا»الحكااومي لاايس إال فلمااا 

 المسرحية جملة وتفصيال.

 .«الفلذ الوثائقي العائلي»ه ا  فيكما سقطت ورقة التوت وافتضح األمر أيما افتضاح وبرز ضلوع نظام الماللي 

أجاالن لقااد أنتجاات وزارة المخااابرات هاا ا الفلااذ الوثااائقي وساااندت ودون اسااتثناء جميااع العاااملين فيااه ماان البدايااة حتااى 

تصااوير وماان اإلخااراج حتااى التمثياال وماان تخصاايص النهايااة وماان الظاااهر حتااى المضاامون وماان الساايناريو حتااى ال

ميزانية ومبالغ لإلعداد واإلنتاج حتاى القناوات التاي بثات وأطلقات الادعايات مان أجلاه. كماا لعاب أدوارا فياه عنا ار 

 وعمالء مؤتمرون تحت إمرة وزارة المخابرات سي ة الصيت أو مؤسسات مماثلة لها في نظام الماللي.

« وطاان امااروز»مقابلااة مااع مخاارج الفلااذ الوثااائقي الاا ي أنتجااهن عكسااتها  ااحيفتا  «باااك بااي»هاا ا وأجاارى موقااع 

 الحكوميتان حيث رد على األس لة التاليةن كالتالي:« مشرق»و
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 :4112اموع/ يولاو 1التابع لن لام « بي باك»موقع 

 مام ي كر؟باهت“ فجر”]سؤال[: ما هو موقق المهرجان من الفلذ؟ لماذا لذ يستأثر الفلذ في ]مهرجان[ 

حيث حاز جاائزة أفضال فلاذ « سينما حقيقت»:لقد عر  الفلذ في القطاع السياسي لمهرجان الفلذ الوثائقي لـ ]]جواب

فصاادقوا أن القضااية هااي خطياارة  فااي المهرجااان نفسااه. ولكاان لااذ يحاارز الفلااذ جااائزة فااي مهرجااان الفجاار  السااينمائي.

ل وذلب رمذ ما ب لته من جهود لي ألعار  حالاة إنساانية. ألنناا بامتياز حيث يعد الفلذ بشكل عام سياسيا على كل حا

 ننت  فلما وثائقيا حول منظمة مجاهدي خلق. وأنا أتصور أنهذ لذ يرمبوا في اإلشارة إلى الفلذ.

: رمذ أنب أنتجت فلما وثائقيا سياسيا مير أنب تؤكد دائماا علاى مساألة لاتعلن أناب لسات سياسايا. لمااذا تتجناب ]]سوال

 موقق سياسي رسمي؟ هل تخشى؟اتخاذ 

:لقد أنتجت ورتبت أثري لتكون له أ داء في العالذ. يواجه العالذ مشكلة بشأن وجهة نظرنا حاول ]]جواب بايه شناس

المنظمااة أي موقفنااا منهااا حيااث يوجهااون تهمااة األك وبااة لكاال ماان مثارنااا ووجهااات نظرنااا ومواقفنااا... كمااا أننااي ألقااي 

إليرانيااة. ... وال أريااد أن أتاادخل فااي قضااية تااؤثر علااى نااص الفلااذ. لاا لب أؤكااد علااى نظرتااي علااى مااا وراء الحاادود ا

 االحتراز والتجنب للقضايا السياسية.

 : أال تعتزم عائلة محمدي العودة إلى إيران؟]]سوال 

 :من يغادر المنظمة سرعان ما توجاه لاه تهماة العمالاةنفيحاولون فاي الحقيقاة ومان أجال أن يسامع]]جواب بايه شناس

العالذ كالمهذ أن يقيدوا اتصاالتهذ وارتباطاتهذ بإيران حسب المستطاع. ويعد كون السيد محمادي لاذ يكان يرماب فاي 

 أن يتعر  للتهمة من المشاكل التي واجهناها من أجل إنتاج ه ا الفلذ.

ة اإلساالمية وكان ومن  بداية تعرفنا بالبعر يتجنب بنااء عالقاة معاي حياث كنات أعايش فاي إياران وأمثال الجمهوريا

ولكن لقد أ بح تعاوننا مع البعر أكثر جدية ووثوقا بعد أن تعرفنا بعضنا بالبعر أكثر فأكثرنبااألحرى بعاد أن كناا 

 نتوا ل في العمل على الصور وإنتاج الفلذ. ...
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 «فلذ مير مكتمل...»دم في موقع مخرج للفلذ الوثائقي من إعداد الوزارة باسذ مرتضى بايه شناس عميل يخ

 بايا ش اس: -4112يولاو/ اموع 42وكالة أنباب  اخس 

ماان شااأن هاا ا الفلااذ أن تغياار مشاااهدته وجهااة نظاار الجياال الشاااب والعوائاال التااي قاادمت الاادماء وهااذ مضااطرون إلااى 

 منا رة منظمة خلقنحول المنظمة.

ط اللثاام عان الحقاائق للجيال ويشاهد جيلي وما يليه من أجيال قادمة الفتنة بأم أعينهذن فمان شاأن حااالت كشافنا أن تماي

كما ومن شأن ه ا الفلذ أن يكشق النقاب للجيل الشاب عن حقيقاة أناه يوجاد فارق باين منظماة مجاهادي خلاق »القادم. 

 «.واألعضاء المخدوعين في ه   المنظمة

منظمة وذلاب أعضاء ال« انخداع»وإذ ت رعت وكالة األنباء التابعة لقوات الحرس في ه ا التقرير بالزعذ المضحب لـ 

في وطننا لمنظمة مجاهدي خلقنفكشفت من خاللاه النقااب عماا ينوياه « الجيل الشاب»حول الترحيب الواسع من قبل 

النظام من واحدة من ماياته الحقيقياة إثار إنتااج هكا ا أفاالم مطلوباة وهاو لايس إال مسااعيه الهادفاة إلاى التصادي لها ا 

   الترحيب على وجه التخصيص.
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 الخوف  عاب اذسقاروا س 

  ةحاة التسقاط والتشهار
 

فلاذ ميار مكتمال »المفتعل المسمى بـ « الفلذ الوثائقي»يعد كل من إنتاج وإطالق الدعايات وحاالت البث المتوا لة لـ 

ة أنموذجا من النماذج العديدة لما يوجهه نظام الماللي من تهذ باطلة وما ينفا   مان مشااريع ميار إنسااني« البنتي سمية

ن يصرف مبالغ وطاقاات هائلاة ولفتارة طويلاة واشاتغال مؤسساات حكومياة أله ضد منظمة مجاهدي خلقن وذلب بعد 

مصاور حاول « إباداء تا مر»عديدة خا ة من أجل اختالق المشاهد والمعار  وإعداد الصور الضرورية من أجال 

 في أشرف.«  إرمامي على البقاء عنوة»من كندا و«  اختطافي»مصيبة 

ذلب في الوقت ال ي تشهد فيه الحقائق الدامغة التي الحظتذ جانبا عنها في ه ا الكتااب علاى بطاالن ها   التهماة  ويأتي

حيااث تااذ إثباتااه واإلعااالن عنااه وفضااال عنااي حيااث كاناات هاا   األكاذيااب القبيحااة تسااتهدفنينمن قباال مؤسسااات معنيااة 

أشاارف أيضااا وذلااب بعاادما أجااروا معااي تحقيقااات مسااؤولة فااي كناادا والقااادة والمسااؤولين األمريكااان المتواجاادين فااي 

 ومقابالت مباشرة وشخصية كما أيدوا اتخاذي القرار حرا من أجل االلتحاق بمنظمة مجاهدي خلق والبقاء فيها.

كما وقفت هي ات دولية ومنظمات مدافعة عن حقوق اإلنسان أيضا على خلفيات القضية وسير التحقيقاات والدراساات 

 التي تذ إ دارها حول القضية. والقرارات والوثائق

كما يكشق ه ا األنموذج النقاب عماا يجاري فاي المشاهد السياساي اإليراناي مان حقاائق خا اة فيماا يتعلاق بالصاراع 

 القائذ بين منظمة مجاهدي خلق ونظام الماللي المعادي للبشرية. منها:

مبالغ وإطالق هك ا أكاذيب مثيارة للساخرية عندما ينف  ويتابع النظام هك ا مشروع طويل وبه   التفا يل و رف ال-

بحق عضو في مجاهدي خلقن فيمكن ومن خالله الحصول على تقييذ واقعي حول مدى اتساع النطاق لحملة التشاهير 

 والتسقيط التي ينظمها النظام بحق منظمة مجاهدي خلق باعتبارها عدو  الرئيسي.

مشااريع لاه ضاد المجاهادين األشارفيين حياث أشاارت إلياه وزارة ويكفي أن نلقي نظرة إلى واحد مما نف   النظام مان 

 المخابرات في المواقع التابعة لها:

 عشاارة مالف   14444تماات أكثاار ماان » (:4112أينثثول/ سثثبتمبر 13التثثابع لثثوعاخة المخثثابرات )« ال  ثثاة»موقثع 

لاى العاراق ليعتصاموا أماام حالة زيارة أجراها أفراد عوائل المحتجزين فاي أشارف حياث و ال أفاراد ها   العوائال إ

 «.معتقل أشرف على التناوب

وإنها ليست إال مهزلة حكومية عند مدخل أشارف نظمتهاا ونفا تها وزارة المخاابرات وقاوة القادس اإلرهابياة وسافارة 

النظام في العراق جملة وتفصيال حيث كانت تتحمل واجب ممارساة التعا يب النفساي فاي حاق المجاهادين فاي أشارف 

 وذلب على مدار الساعة. 3414يوما من  شباط/ فبراير  111ات الصوت لـبم ات مكبر

وما كان يهدف النظام إليه من تنظيذ ومتابعة له ا المشروع مير اإلنساني ضاد المجاهادين فاي أشارف يشابه نفاس ماا 

يب فاي كان ينويه من هدفه ال ي كان يتابعه بشكل متوا ل من خالل إرسال مصطفى محمدي وموا لة عملية التعا 

 حقي.

وكما أشرت إليه فإنه يعد واحدا مماا ينفا   النظاام مان مشااريع فقاط ألناه لاذ يقصار فاي حباب أياة ماؤامرة والقياام باأي 

إجراء وبأية طريقة في حاق منظماة مجاهادي خلاق؛ إماا فاي ممارساة عملياة التعا يب والحارب النفساية وإماا فاي شان 
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ماا فاي حباب الماؤامرات والتاآمر ماع الحكوماات واألطاراف الدولياة الهجمات الهمجية والمجازر واإلبادة الجماعية وإ

 وإما في اختالق األكاذيب وحملة التشهير والتسقيط واستخدام جميع ما يمكن تصور  من أدوات وأوراق ...

 

 3412حزيران/ يونيو 10الهجوم الصاروخي على مخيذ ليبرتي في 

معنية التابعة لمخابرات الماللاي بشاأن حضاوري فاي أشارف تاأتي ي ات الاله أن المواقق واألحكام الصادرة عنكما -

ألن وزارة المخاابرات كانات  دليال دامغا إلسقاط التهذ والتخر اات التاي يطلقهاا النظاام ضاد منظماة مجاهادي خلاق.

عادد كما أن الشكوى المقدمة لدى وزارة الهجرة الكندية وااللتماس من القضااء العراقاي العتقاال  تردد نفس األكاذيب

 من المسؤولين في منظمة مجاهدي خلق بتهمة اختطافي وإبقائي عنوة في أشرف كانت تتبع نفس الهدف.

كااان قااد أقنااع أيضااا القااادة األمريكااان المسااؤولين عاان حمايااة أشاارف وقااادة  دير بالاا كر أن مصااطفى محمااديماان الجاا

 والد وهو قلق إزاء مصير ابنته.جياتيق أنه ال دافع لديه سوى العواطق العائلية وما يشعر  من مسؤولية ك

ونظرا له   التمهيدات وحينماا ياتذ إثباات وكشاق النقااب عان كا ب هكا ا تهماة فمان الساهل تشاخيص بااقي ماا يطلقاه 

 النظام من أكاذيب وأقوال هراء عنترية ومنفلتة ضد المنظمة.

علااى البقاااء قساارا ماان قباال  اختطااافي وإرمااامي»ه تهمااة ئااوالالفاات للنظاار أنااه ردد كاال ماان وزارة المخااابرات وعمال

في حين أنني بصفتي ال ي تستهدفه ه   التهمة وتت رع بهن كنت حياة وحاضارة حياث شاهدت « منظمة مجاهدي خلق

وبشاكل أكثار  ااراحة و ارامة علااى كا بها. وذلااب خاالل حملاة طالاات سانوات خضاات خاللهاا وبشااكل ناشاط جميااع 

كشااق جااراء مقااابالت أجرتهااا معااي  ااحق وقنااوات وكاا لب المعتركااات القانونيااة والحقوقيااة والسياسااية وحاااالت ال

مقابالت أجرتها معي مؤسسات مسؤولة ومعنية بشكل مباشر وشخصي وإجاباات قادمت خاللهاا فضاال عان مقاابالت 

أجراها معي مندوبون لوسائل إعالم مختلفةن حيث أكدت وأعلنت خاللها ولعشرات المارات علاى شاهادتي تلاب حياث 

كما وقق عليه الرأي العام. وإضافة إلى ما أدليت به من تصاريحات لاي واتخ تاه مان مواقاق استأثرت باهتمام واسع 

لي أيدت رسميا هي ات ومؤسسات حكومية ودولية مسؤولة عبار سلسالة مان الشاهادات والقارارات والوثاائق كاال مان 

 اتخاذي القرار حرا وبطالن ما توجهه وزارة المخابرات من تهذ.

التاي تحابط كال واحادة منهاا لوحادها ماا يوجهاه النظاام مان تهاذن فنشااهد كياق يوا ال وبكال ولكن ورمذ ه   األدلاة 

كا لب يقادم الجاائزة للعااملين مان أجلاه كماا « الفلاذ الوثاائقي»تهري  ووقاحة ترديد ها ا الكا ب المفضاوح بال ينات  لاه 
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فاسير المطلوباة وذلاب مان أجال تجري وسائل إعالم حكومية أنواع الحوارات والمقابالت وتطلق أنواع الدعايات والت

 التطبيل والتزمير و...

يعد كل من تكرار التهمة التي أثبتت أنها ك بة وكشق النقاب عنها بمثابة دليل وشاهد موثوق بهما يشهدان ويؤكادان و

على بطالن باقي التهذ التي يوجهها النظاام وكال ماا قاام باه نفساه مان حملاة للتشاهير والتساقيط ضاد منظماة مجاهادي 

 لق.خ

محكمة فاي كال مان أوروباا 24ولكنه يوجد دليل أوضح في ه ا الشأن وذلب ليس إال القرارات الصادرة عن أكثر من 

وأمريكا رفضا لتهمة اإلرهاب وباقي الاتهذ التاي افتعلهاا ووجههاا النظاام ضاد منظماة مجاهادي خلاق وذلاب فيماا كاان 

ع أجهزة اساتخباريةن قاد أرسال عماالء مجهاولين وساي ي النظام ومن أجل إثبات كل واحدة من التهذ وعبر تنسيقات م

الصيت له عند قضاة تحقيق وإلى محاكذ في كل من فرنسا وبريطانيا وأوروبا وأمريكا ليقدموا شهادات باطلة وكوماة 

 من الوثائق والمستمسكات والقضايا المفتعلة حتى يتذ إدراجها في قضية منظمة مجاهدي خلق.

أوروبياة وأمريكياة ذات مصاداقية لصاالح منظماة مجاهادي خلاق فاإن نظاام الماللاي يادق ورمذ ما أ درته محااكذ  -

على طبول التهذ التي تذ إسقاطها واألكاذيب التاي كشاق النقااب عنهاا وذلاب أكثار مان أي وقات مضاى؛ كماا يزياد ماا 

زات لهاا تادق كه من مؤامرات له بحق المنظمة.ألنه وكال ماا تحققاه منظماة مجاهادي خلاق مان انتصاارات وإنجااويح

ناقوس الخطر بالنسبة للنظاام أكثار فاأكثر إذ ينباع ذلاب األمار مان حقيقاة سياساية وهاي أن منظماة مجاهادي خلاق تعاد 

 العدو الرئيسي والتهديد الرئيسي والخصذ الوحيد لنظام الماللي وليس إال.

تنظايذ والثاورة األيديولوجياة كانت حملة التشهير والتسقيط ضد منظمة مجاهدي خلق تركز على كال مان القياادة وال -

الداخلية للمنظمة التي ربت جيال مجاهدا من شأنه أن يوا ل قضية اإلطاحة بالنظام ولو بقي واحد مناهن فهكا ا تتباين 

 وتظهر النقاط الرئيسية األخطر بالنسبة للنظام.

للنظاام إزاء سار المقاوماة  وبعبارة أخرى فإن هستيرية النظام فاي ها ا الشاأن ناجماة عان اإلدراك والوقاوف الخبيثاين

 والصمود ودينامية التطور والعلو وسر حاالت التقدم واالنتصارات التي تحققها منظمة مجاهدي خلق.

كما يعرف النظام خير معرفة أن منظمة مجاهدي خلق وبهك ا قيادة وتنظيذ وثورة داخلية ليس ال تستسلذ وتهزم أماام 

حاالت تآمر وتتغلب عليها فحسابن وإنماا وأبعاد مان ذلاب باتات تتحاول إلاى ما يقوم به النظام من مؤامرات وجرائذ و

 العدو الوحيد والتهديد الرئيسي لوجود النظام.

إذنن يقق النظام أكثر من مير  على بطالن دعايات يطلقها وتزوير  للحقائق عبرها ضد منظمة مجاهدي خلاق ميار 

 األكاذيب وتزوير الحقائق.أنه ال يجد لنفسه منا ا سوى تصعيد إطالقه لمثل ه   

قياادة اللجاان التابعاة للخميناي والتاي تعاد مان  1988أيلاول/ سابتمبر 10ومن  أكثر مان رباع قارن أعادت وقادمت فاي 

 األجهزة القمعية للنظامنتقريرا خا ا وسريا لكل من الخميني نفسه ورموز النظام. 

والا ي يضااذ فصاالين « ساري للغايااة -يااة مر ااادتخاص عمل -نشارة القيااادة»كماا تااذ إعاداد هاا ا التقريار تحاات عنااوان 

 أساسيين في بضع نسخ محدودة.

ضياء الخالاد وماا لعبات قاوات الحارس التابعاة للجاان مان دور لهاا للتصادي لهاا الويتناول أحد الفصلين دراسة عملية 

 .ضياء الخالدالويضذ اعترافات  ريحة وواضحة حول أبعاد الخوف ال ي ساور العدو وحشد  إزاء عملية 

كما يقدم الفصل انخر دراسة وتحليل مواقق ووجهاات نظار سياساية وأيديولوجياة وتنظيمياة لمنظماة مجاهادي خلاق 

 والثورة األيديولوجية داخل المنظمة على وجه التخصيص.
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وكااان هاا ا التقرياار االستقصااائي يهاادف إلااى معرفااة مركااز منظمااة مجاهاادي خلااق ومصاادر يسااتزيد منااه أعضاااؤها 

ألااق ماان قااوات 344والتضااحية والشااجاعة بشااكل عااام وأثناااء عمليااة الضااياء الخالااد وفااي وجااه  المقاومااة والصاامود

 الحرس وميليشيات الباسي  بشكل خاون وهي العملية التي كانت هزت النظام وهددته باإلسقاط.

دي خلاق مان كما كان ه ا التقرير االستقصائي قد أكد على ما ترتب على الثورة األيديولوجياة الداخلياة لمنظماة مجاها

تأثيرات وتداعيات وهي ليست إال الخاالو والشاعور بالمساؤولية للمارأة المجاهادة أكثار فاأكثر والنزاهاة الساائدة فاي 

العالقات الداخلية خا ة بين المرأة المجاهدة والرجال المجاهاد أكثار مان أي وقات مضاى مماا تسابب فاي المزياد مان 

 عموم أعضاء منظمة مجاهدي خلق. الدوافع الثورية والروح القتالية والتضحية بين

وتعد النقاط الم كورة منفا ماا يحوياه مان مضامون جازء مان االساتنتاجات للتقريار االستقصاائي والساري الا ي قدمتاه 

التي كانت تعد من أكر  األجهزة القمعية لنظام الماللي. وذلب فاي الوقات الا ي كاان النظاام « لجان الثورة اإلسالمية»

وبشكل هيستيري تخر اات ضاد الثاورة األيديولوجياة وذلاب عبار أفضاح أقاوال الهاراء علاى أعوام يطلق  2وطوال 

 طريقة الماللي وقوات الحرس.

وتالحظااون عناادما أقااول إن النظااام يعلااذ أكثاار ماان مياار  أن مااا يوجهااه ماان تهااذ وأقااوال فارمااة دعائيااة بحااق منظمااة 

إنما وبما أنه يعلاذ سار الصامود وعادم االستساالم وبطولياة مجاهدي خلق باطلة وال تعد إال قلبا للحقائقن لذ أبالغ به. و

أعضاء المنظمة وما يتسبب فاي حااالت التقادم واالنتصاارات التاي يحققونهاا فاي وجاه النظاامن فيجعلهاا جميعهاا هادفا 

 لحربه الدعائية إذ يستهدفه عبر ما يطلقه من أقوال هراء وتشهير.

كحصن منيع ال يقهر وركنا  لدا كاالفوالذ فاي النضاال مان أجال وإنه يعد مميزات جعلت منظمة مجاهدي خلق تظل 

اإلطاحة بنظام الماللي وذلب رمذ كل ما تعرضت له من جميع ما يرتكبه النظام من جرائذ وما يحوكه مان ماؤامرات 

 وحاالت تواطؤ مع حماته الدوليين.

دماه مان مطلباه األول واألخيار لجمياع وهو النظام ال ي ال يعد هاجس خوفه القاتل إزاء منظماة مجاهادي خلاق وماا يق

الدول واألطراف سرا مستورا وإنما يعرفه القا ي والاداني وهاي ليسات إال اإلساهام فاي قماع منظماة مجاهادي خلاق 

وبالطبع االبتعاد عن بناء أية عالقة معها وإبداء أي دعذ للمنظمة التي تعد الحد األحمر األهاذ واألخطار لادى كال مان 

ه الداخليااة والدوليااةن وذلااب رمااذ كاال مااا يطلقااه ماان عنتريااات و اايحات وتبجحااات معاديااة النظااام وجميااع أطرافاا

 لالستكبار.
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  ديث ختامي

 «الح اية الرائعة لنمقاومة والحرية»

  

إننااي أفتخاار وأعتااز باختياااري لكاال ماان درب وقضااية وتنظاايذ وقااادة منظمااة مجاهاادي خلااق وساابيل النضااال والجهاااد 

ي الالإنسااني مان أجال إقامااة الحرياة والديمقراطياة وأحماد هللا وأشاكر  علاى أن جعلناي جااديرة لإلطاحاة بنظاام الماللا

 الختيار وخو  ه ا الدرب أي اختيار كوني مجاهدة والموت مجاهدة.

كمااا أحمااد هللا وأشااكر  علااى أن جعلنااي أتعاار  البااتالء التعاا يب النفسااي والحاارب النفسااية اللاا ين مارسااتهما وزارة 

  ي.المخابرات بحق

ومع أن ه   المواجهة كانت طويلة وك لب مرهقة بعر األحيان بيد أنهاا كانات تعاد ثمناا لكال مان حريتاي وخال اي 

الاا اتي كااامرأة مجاهاادة وكاا لب ثمنااا لحريااة اختياااري لكاال ماان مصااير حياااتي ونضااال خضااته فااي وجااه نظااام مقااارع 

 للنساء.

كاه العادو وية تع يب نفساي وحارب قا رةن إماا حاول ماا يحولقد تعلمت كثيرا من  ما تعرضت لما قام به العدو من عمل

المعادي لإلنسانية من مؤامرات بحق منظمة مجاهدي خلق وإما حول هاجس خوفه وإفالسه إزاءها واللا ين ال حادود 

 لهما وإما حول انهيار وانحطاط عنا ر نظير مصطفى محمدي من يبيعون أنفسهذ وعواطفهذ العائلية.

كماا جعال إيمااني بكال مان درباي وقضايتي وقاادتي أكثار ثباتاا  ثر رسوخا فيما اتخ ته من قرارفلقد جعلني كل ذلب أك

 ومتانة.

ومن دواعي السعادة بالنسبة لي أن تجاوزت واجتزت االبتالء رافعة الرأس ومنتصرة وذلب بعد ما أحبطت ما قامات 

 بضعة أعوام أدراج الرياح.به وزارة المخابرات من حرب ق رة له ا ذهب ما راهنت عليه الوزارة من  

أمااااا القائاااادة البطلااااة وعظيمااااة الشااااأن 

المجاهااادة الشاااهيدة زهااارة قاااائمي التاااي 

كانااااات دائماااااا رمااااازا للاااااروح القتالياااااة 

والصمود وك لب رمزا للمرأة المجاهادة 

الصااادمة والعازمااة كاناات تلهمنااي طيلااة 

هاا   المعركااة الصااعبة والملي ااة بااالفخر 

بهاا واالعتزاز حيث كنت ومازلت أدين 

 إلى األبد.

وعناادما ساامعت خباار استشااهادها كناات 

تسااءل أأتحسر وأمبطها على شهادتها و

لماااذا لااذ أكاان أرافقهااا بجانبهااا ألحميهااا 

لاااذ أنااال هااا ا الفخااار والساااعادة.  ولمااااذا

وحينمااا أتاا كرها فااإن ذكراهااا تشااد ماان 

 أزري.



 

169 

 

وبعاد مشااهدة مشااهد ساطرها  3412بتمبر أنناي ومنا  الياوم األول مان أيلاول/ سا إالباهظاا بالنسابة لاي  وكان فقدانها

المجاهدون األبطال من جهة ومنتهى همجية وقساوة العدو من جهة أخرىن عقدت العزم على أن أوا ل ها ا الادرب 

 الرائع أكثر رسوخا و رامة.

ن كياادوا أماا اننن فأخاطااب كاال ماان الااولي الفقياه للنظااام الرجعااي ووزارة المخاابرات والعمااالء المرتزقااة التاابعين لااه

كيدكذ وقوموا بكل ما في وسعكذ وفي جعبتكذ من مؤامرة وجريمة وأعمال دجل وشعوذة. وإنني بال نحان المجاهادين 

« نرحاب»بها معتزمين على أن نجعلكذ ت وقون الطعذ المر لحاالت الفشل والهزيماة أكثار فاأكثر. كماا كناا « نرحب»

عليكذ في جميع المشاهد والمجاالت بها   المعركاة وحطمناهاا  به   الحرب الق رة طيلة السنوات الماضية حيث تغلبنا

 على رؤوسكذ وجعلناكذ خائبين.

وسيأتي يوم نساطر فياه مصاير كال مان النظاام المعاادي للبشارية والاولي الفقياه للنظاام الرجعاي فاي المعركاة النهائياة 

 لندفنهذ في قبرهذ التأريخي ال محالة.

ة والتشهير والسجن والتعا يب والمجازرة والحارب النفساية وماا شاابهها... تعرضت لم ة من عقبات أخرى للتهم وإذا

 فإنني أقول فقط:

 واهات م ا الللة

 الحمد هلل عنى  سن ب ئك

وأخيرا أخاطب الشاعب اإليراناي البطال خا اة الجيال الشااب وأخاواتي وجمياع المنا ارين ألشارف وأقاول لهاذ إنناا 

رأياة الشاهداء الخالادين دائماا حتاى اإلطاحاة بها ا النظاام المجارم الا ي نحن المجاهدين عقدنا العازم علاى أن نرفارف 

 احتجز شعبا ووطنا رهينة له.

البدايثة وسيكون يوم االنتصاار علاى ها   الجاالوزة التابعاة لفكارة الخميناي واإلطاحاة بالفاشاية الدينياة ونظاام الماللاي

 الحقاقاة لنح اية الرائعة لنحرية.

  

 نـهـــــــايـة
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 خسالة  مشاد بامان  لى سماة محمدي

 سمية العزيزةن تحية لب.

إني إيراني من أنصار المقاومة اإليرانية أحاول أن أدرك أنت ورفاقب وأفهذ ما تتحملوناه مان أحاسايس بعضاكذ إزاء 

مماا جعلكاذ قاادرين علاى ها   البعر وإزاء القضية التي ممناتذ بهاان سااعيا أن أطلاع علاى ماا يجاري داخلاب ورفاقاب 

 الدرجة من التضحية والتفاني.

سمية العزيزةن هل تعلمين لماذا أقول إنناي أحااول أن أدرك أنات ورفاقاب؟ ألن ماا اختارتذ أناتذ مان أوج لتطياروا فياه 

 يغيب عن مخيلتي حيث ال يمكن لي تصور . ولكني أدركت بضع نقاط به ا الشأن:

الحياة أقوى من حبي إليها بدرجات فيماا قاد تكاون رمبتاي فاي البقااء حياا أكثار مانكذ. النقطة األولى هي أن حبكذ إلى 

والنقطة األخرى هي أني أعرف أنب ورفاقب لستذ من تؤذون أنفساكذ رماذ أنكاذ تتحملاون معانااة قاساية ال تطااق مان 

ن إال قليال حيث يصايبني أجل مآرب محددة. ويحدث ذلب األمر داخلي بطريقة عكسية بمعنى أني ال أدفع ثمنا لآلخري

ذلااب بتأنيااب الضاامير وإياا اء الاانفس أحيانااا. والنقطااة األخاارى هااي أنااب ورفاقااب اختاارتذ الحريااة كأساامى قضااية حيااث 

 تحملتذ ودفعتذ أثقل وأكبر األثمان من أجلها.

النجااح فاي  أما بالنسبة لي فإن الحرية ورمذ أنها تعاد قضايةن ولكنهاا قاد ال تبتعاد كثيارا عان األهاداف الصاغرى منهاا

 العمل واستحصال العوائد وامتالك وسائل الراحة المادية وإمكانيات الرفاهية ونظرائها.

سمية العزيزةن تبعد هك ا نظرة إلى الحياة إياك ورفاقب عني ونظرائي. دعيني أن أعبار بطريقاة أخارى وعلاى سابيل 

الحمامة أحيانا ولكناب تطيارين كالنسار. علاـ ب المجاز: نطير أنا وإياك؛ ولكني أطير أنا كالعصفور أو في أقصى حد ك

 أفضالتأملين وترمبين في أن أكون قادرا على الطيران كالنسر إال أنب ال تتوقعين مني ذلب دون شابن ألناب تعلماين 

 ن يكون نسران فلن تقدر أية قوة خارجية أن تجعله نسرا.أمني بدرجات بأنه وإذا لذ يرد أحد 

قاادرا علاى « الُهدُهاد»وكاان «. عطاار»في العقبات السابع لاـ   ثالثين طيرا  «سيمرغ»وال شب في أنب قرأت حكاية 

الهدي واإلرشاد فقط ولكنه لذ يتمكن من إرمام أحد على المواكبة حتاى نهاياة المطااف. وقاد اعتزمات تلاب الحماماات 

ماماات األخرياات إماا لاذ الثالثون  سيمرغ  التي و لت إلى نهاية المطاف على المضي قدما وإال وكالم اات مان الح

تكن تخو  الدرب من  البداية وإما كانت تكق عن موا لة الدرب وسطه وذلب مع م ات من الا رائع والحجا  التاي 

 يطرحها كل من يكق عن استكمال الدرب حيث اليحتاج إلى اختالقها بل هي في جعبته.

تتحملينهاا بال أعلاذ لمااذا وقفات  التاي المعانااةوج ت به   اإليضاحات أعالها لتعلمي كذ أدركب وكذ أفهذ مادى قساوة 

وذلب رمذ ما اجتزت وتغلبت علياه مان اختباارات « دماوند»وأكثر شموخا من قمة « ألبرز»أ لب من سلسلة جبال 

 وابتالءات؛ ولألمانة أحسدك على ذلب.

ين وساوف أقارأ  مارة أخارى. سمية العزيزةن قرأت أمس كتابب في أحد المواقع المؤيدة للمقاومة اإليرانية؛ قرأته مرت

قضايتب. تا كرت  عندما قرأت المصائب والمعاناة التي تحملتها نتيجة ما قامت به عائلتبن ت كرت حافال بمعاناة تشابه

للشيطان  أهريمن  قلبا وقالبا لينال السلطنة والملب حياث ضاحى بوالاد  وقتلاه. تا كرت كياق « ضحاك»كيق رضخ 

 ليخمادوا نياران حقادهذ تجاهاه. تا كرت كياق ألقاى« إيرج»ير والخالو شقيقهذ وهو رمز الخ« فريدون»ذبح أوالد 

أخوة يوسقن يوسق في الب ر ليكونوا أعزاء عند ابيهذ. ت كرت كيق أطلق حكذ الماللي المجرم عنوان األم النماوذج 

 او. وأت كر بال وذلب إلعطائها لمعلومات نجلها ومشاهدتها لمشهد إعدامه رميا بالر« طريق اإلسالم»على والدة 
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أشاااهد انن كيااق يفقااد والااد شاارفه وساامعته واعتبااار  ومكانتااه اإلنسااانية مقاباال ال شاايءن لتعانقااه وزارة المخااابرات 

 للجمهورية اإلسالمية وتضمه إلى  درها.

ة. وأشاهد ما يفرضه والدك من بلذ وقسوة بحقب. كما أشاهد رذائل النظاام التاي ال حادود لهاا خاالل ها   اللعباة القا ر

 ولكنها التشكل الحكاية كلها.

سمية العزيزةن إن روعة  امودك ونقااء أفكاارك وشاعورك بالوفااء واإلخاالو إزاء القايذ اإلنساانية وفاي  ادارتها 

الحريةن كلها تشكل الجزء الرئيسي والحاسذ له   الحكاية. وذلب ما يتضجر نظام الماللي إزاء  ولايس إالن بحياث أناه 

 من لب معهذ قرابة الدم وباقي ال ين باعوا ضمائرهذ وأنفسهذ ليخفر نبرة معاناته.وس ع نطاق رذائله عبر 

سمية العزيزةن ال شب في أنب تعرفين أفضل مني باأن أياة قراباة دم  وأعلاى مان ذلاب؛ مان دم واحاد  ال ولان تضامن 

ه. كماا انحرفات كال مان وتحتفظ بخير وشر ألي واحد ــ أؤكد: أي واحد ــ . وقاد باات عاذ  النباي  و  ألاد الخصاام لا

علاى أيادي أشاقائه. ووقاع « إيارج»زوجة لوط وابن النباي ناوح  ع  ونظاراؤهذ... عان الصاراط المساتقيذ. واستشاهد 

في فخ نصبه له اخو . وأعدم الماللي جنتي وكيالني و المال  حسني وما شابههذ... أوالدهذ بجريمة الادعوة « رستذ»

. والعاالذ ملايء بمثال  هابيال من تلطخات يادا  بادم أخياه « قابيل»بل الكل يأتي إلى الحرية وحمل انراء المختلفة. وق

 ه   التجارب.

وعسى أن يكون والدك مخر من يقع في ورطة الغدر؛ ولقد جاء بعد  ماادرون ليطعناوا التحاررين فاي قلاوبهذ بخنجار 

 الحقد؛ عسى أن ال يتكرر ذلب في المستقبل.

ة مجاهادي خلاق ولايس جعلهاا منفعلاة أو تائباة أو نائماة. ولا لب وفاي كال ماارة ولكان يرياد نظاام الماللاي تادمير منظما

يتعر  فيها لهزيمة وإخفاق أمام منظمة مجاهدي خلقن يلجأ إلى قسوة ورذالة أعمقين فيماا يعارف كال المعرفاة بأناه 

 ال يقدر على إنجاز ذلب.

درب الحرياةن فسايكون نظاام الماللاي  سمية العزيزةن طالماا  امدت أنات ورفاقاب علاى عهادكذ وميثااقكذ للجهااد فاي

 وأذياله ومهما يكون مركزهذ خاس ين ومتخاذلين أمام عزمكذ وإرادتكذ.

 وتقبلي تحياتي 

 انـد بامـاـ مش

 4112ـ  14ـ  12
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