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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ جون ١٨
  

  :سازمان مجاھدين خلق
 !؟»ل نيروھای انقالبيون و عشاير عراق درآمده استوشھر موصل به کنتر« 

  

ر موصل و چند شھر ديگر عراق، تعادل سياسی برخی گروه ھا و تھاجمات سريع داعش در عراق و تسخير شھ 

  . سياسی شده اندۀ ھم زده به طوری که برخی گرايشات دچار سرگيجهسازمان ھا، منطقه به ويژه حاکميت عراق را ب

، پس از چند ماه جنگ و گريز و تسلط بر استان انبار عراق، تالش »ابوبکر بغدادی«ھای داعش تحت رھبری نيرو

اما آن ھا نتوانستند آن شھر را تسخير کنند به سوی موصل . دند شھر سامرا را که محل تولد اوست تسخير نمايندکر

، شھر موصل را تسخير ١٣٩٣ ]جوزا[ خرداد٢٠آنان پس از چند روز جنگ، سرانجام روز سه شنبه . پيشروی کردند

 سالح ھا و امکانات خود در سه استان ۀتاھی ھمکردند و اين حرکت داعش، باعث شد که ارتش عراق در مدت زمان کو

  . سنی نشين عراق رھا کنند و فرار را بر قرار و دفاع ترجيح دادند

اگر مارکس زنده «چون در دو مطلب قبلی در بخش ھای ھشتم و نھم . ھدف من از اين نوشته نقد و بررسی داعش نيست

 با راديو پيام و تلويزيون نوروز، اين مصاحبه تا حدودی در و ھم چنين» باز ھم می گفت مذھب افيون توده ھاست: بود

ھدف من در اين نوشته، نقد موضع سازمان مجاھدين خلق ايران در رابطه با تسخير موصل توسط . کار را انجام داده ام

  . استقبال رھبری اين سازمان قرار گرفته استموردداعش است که 

 نيروھای ۀوسيله تسخير کامل شھر موصل ب«: سمی خود، چنين نوشته است اينترنتی رۀسازمان مجاھدين خلق در شبک

  ».وقوع پيوسته  ب،کوشند انقالبی و عشاير عراقی که برای سرنگونی دولت مالکی می

دولت اسالمی عراق : ال مھم و اصلی از رھبری مجاھدين اين است که کدام نيروھا در تسخير موصل انقالبی ھستندؤس

؟ و يا عشاير عراق؟ يا سر بريدن نظاميان عراقی که به اسارت داعش درآمده بودند اقدامی »داعش«و شام موسوم به 

  بوده است؟» انقالبی«

در واقع رھبری مجاھدين خلق در اين موضع گيری خود، سياست دشمن دشمن من، دوست من است را اتخاذ کرده و 

به عالوه اين . خود را نيز به نمايش گذاشته است» ی گریانقالب«معرفی کرده است در واقع » انقالبی«مشتی جانی را 

بنابراين، خالف . ند با ھر نيروی ارتجاعی ھم گام و ھم آوا شونداموضع مجاھدين خلق نشان می دھد که آن ھا حاضر

ادعای برخی ھا که مجاھدين، سکوالر شده است اين سازمان با ھمان ايدئولوژی اسالمی و مواضع راستش حرکت می 

  .دکن

ھر کشوری که گروه ھای اسالمی در امروز گروه ھا و حکومت ھای اسالمی، به معنای واقعی بالی جان بشر شده اند؛ 

ن شان را کشتار کرده اند و به او منتقدن ا مردم آن کشور به خصوص مخالف،پا گذاشته اند و يا حکومت تشکيل داده اند
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عشی که گردن نظاميان اسير عراقی را از تن شان جدا می کند انقالبی دا. ی تبديل شده اندئجريان ھای تبھکار و مافيا

  !ی شرم آور استئھيوالھاناميدن به چنين 

 عراق است در ۀ نفر از نيروھای امنيتی شيع١٧٠٠، تصاويری از آن چه می گويند اعدام ٢٠١۴ جون ١۵شبه روز يک

ر شھر تکريت انجام شده است و ھشدار داده اند اعدام  داعش، اعدام ھا دۀبه گفت. شبکه ھای اجتماعی منتشر شده است

  .ھای بيش تری در راه است

ھای ھولناکی را در شبکه ھای اجتماعی منتشر می کنند تا رعب و وحشت بی  لم  ھا و ف داعش، عکساعضا و ھواداران 

شان از پشت بسته شده به صف ھا نفر که دستان  لم ھا، صدھا در اين تصاوير و ف.  وجود آوردندسابقه ای در جامعه به

 يا با تبر سر آنان . کنند می» اعدام« بندند و  کشند و آدمکشان داعش آنان را به گلوله می  شوند، روی زمين دراز می  می

  .را از بدن شان جدا می کنند

ا حکومت مريکا باس ھمه حاکميت أدست کم حدود چھار دھه است که دولت ھای به اصطالح دموکراتيک غربی و در ر

ی را در عراق و افغانستان و ئھای و تروريسم، گروه ئطقه، با جنگ و خونريزی و کشورگشاھای ھم پيمان شان در من

  . و اکنون در سوريه تقويت کرده و به قدرت رسانده اند که جانی و آدم کش ھستنداليبي

سو با حمايت حزب هللا لبنان و سپاه حدود سه سال از جنگ داخلی سوريه می گذرد و حکومت جانی بشار اسد از يک 

پاسداران حکومت اسالمی و حمايت ھای مادی و معنوی اين حکومت و ھم چنين با حمايت حکومت ھای قدرتمندی 

چون روسيه و چين و از سوی ديگر، حکومت ھای ارتجاعی منطقه مانند ترکيه، ايران، عربستان سعودی و حکومت 

راه را برای ورود گروه ھای تروريستی اسالمی مانند القاعده، سپاه پاسداران مريکا، اس ھمه أھای غربی و در ر

در اين جنگ، نخست داعش و القاعده متحد . باز کرده اند... حکومت اسالمی، حزب هللا لبنان، جبھه النصر، داعش و

ل خود در سوريه، و کنترشدند اما سپس داعش از القاعده جدا شد و اين گروه اسالمی، عالوه براين که در مناطق تحت

ی جنگ ھمه جانبه ای را نيز با ديگر گروه ھای مخالف حکومت سوريه مانند ئانين اسالمی برپا کرده است از سوقو

ارتش آزاد سوريه و القاعده و غيره آغاز کرده و ھم چنين چندين بار به کردستان سوريه يورش برده اما در اين منطقه 

اين جھت گيری داعش، نه تنھا موقعيت آن را در سوريه مشکل کرده، . نشينی شده استشکست خورده و وادار به عقب 

ترين نيروی خود را به اعش اکنون بيشدر چنين وضعيتی، د.  به ماندگاری حکومت سوريه کمک کرده استبلکه عمالً 

  .جنگ با حکومت عراق اختصاص داده است

 فراخوان می دھد عليه داعش مسلح شوند و بجنگنند در مقابل عالمه اگر آيت هللا سيستانی مرجع تقليد شيعی به شيعيان

اين «کيد می کند أکنند و ت» انقالبيون« شان را تسليم ۀرافعی مفتی عراقی نيز از ارتش عراق می خواھد که اسلح

ی ملت عراق ئرھا« کرکوک را مبارزه برای ۀاو آزاد سازی موصل، تکريت و محاصر. ھستند» انقالبيون برادران شما

حکومت مالکی و ھمپيمانانش برای ايجاد «: رافعی می گويد. از ظلم و ستم مالکی توصيف کرده است» به ويژه سنی ھا

  » .و تروريسم را به آن ھا می زنند» داعش«اختالف ميان فرزندان شھرھای آزاد شده و انقالبيون تھمت وابستگی به 

ی در مقابل ھم صادر می کنند و در جھت راه انداختن يک جنگ تمام ئھاروحانيون شيعی و سنی فتوابه اين ترتيب، 

حال مجاھدين خلق ايران نيز به عنوان يک . عيار مذھبی در عراق و قتل عام انسان ھا با ھمديگر مسابقه می دھند

ی از چون که تاکنون ضربه ھای شديد. سازمان مذھبی، طرف يکی از اين جنگ طلبان، يعنی داعش را گرفته است

  .ی  وآدمکش نوری مالکی متحمل شده استئ مافياۀدولت شيع

نيروھای سرکوبگر وابسته به دولت مالکی و طرفدار حکومت اسالمی ايران، بارھا به اردوگاه ھای مجاھدين حمله 

 ۵ -  ٢٠١٣مبر  دس٢۶شنبه   غرب بغداد، پايتخت عراق روز پنجاردوگاه اعضای سازمان مجاھدين خلق در. کرده اند

سازمان مجاھدين خلق، اعالم کرد که سه تن از ساکنان اردوگاه . ، ھدف اصابت چند موشک قرار گرفت١٣٩٢دی ج
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  اين سازمان اسامی کشته.  اند در اين حمله جان شان را از دست داده و چندين نفر ھم به شدت زخمی شده) حريه(ليبرتی 

  .س نامور اعالم کردشدگان را محمدجواد صالح تھرانی، محمود برنافر و عبا

وليت حمله به اين کمپ را بر ؤمس» ارتش المختار«معروف به نظامی شيعی  رويترز گزارش داد که يک گروه شبه 

 .اردوگاه ليبرتی تاکنون چندين بار ھدف حمالتی از اين دست بوده است. عھده گرفته است

به اين خبرگزاری گفته است، » ارتش المختار«امی نظ رويترز در آن تاريخ نوشت واثق البطاط، رھبر گروه شيعی شبه 

  . فروند موشک کاتيوشا و خمپاره به اين کمپ حمله کرده است٢٠گروه او با 

 ».ايم، آن ھا را از کشور اخراج کند، اما آن ھا ھنوز ھم اين جا ھستند  ما بارھا از دولت خواسته «: او افزود

 تروريستی ۀمداران شيعه و سنی کرد که با شبک باط با آن دسته از سياست البطاط سازمان مجاھدين خلق را متھم به ارت

 .القاعده رابطه دارند

شود مورد حمايت ايران قرار دارد و  گروھی نسبتا جديد است که گفته می » ارتش المختار«رويترز نوشت، گروه شيعی 

 .بود» هللا ھای حزب  گردان «تر   شده  تهنظامی شناخ البطاط رھبر پيشين گروه شبه . گيرد از اين کشور پول می 

حمله نيز  اين.  نيز اردوگاه اشرف، در شمال بغداد ھدف حمله قرار گرفت١٣٩٢ ]سنبله[ شھريور– ٢٠١٣مبر در سپت

 . کشته بر جا گذاشت۵٠دست کم 

 ميالدی و سقوط ٢٠٠٣مريکا به عراق در سال ا ائتالف بين المللی به رھبری ۀالزم به يادآوری است که پس از حمل

تعريف کرده » نفرات مسلح غيرمتخاصم«ی اعضای سازمان مجاھدين خلق را ئمريکااحکومت صدام حسين، نظاميان 

  .و پس از خلع سالح آنان، حفظ امنيت ساکنان اردوگاه اشرف را برعھده گرفتند

که خواستار خروج آنان از اردوگاه ی از عراق، امنيت اين اردوگاه به دولت عراق سپرده شد ئمريکاابا خروج نيروھای 

 .و حتی از عراق شد

، بيش از سه ھزار تن از ساکنان اردوگاه اشرف ٢٠١١مبر سال ين سازمان ملل و دولت عراق در دسبراساس توافق ب

به محل ديگری موسوم به اردوگاه ليبرتی منتقل شدند و در حال حاضر، کميساريای آوارگان سازمان ملل به وضعيت 

 . کند دگی آنان رسيدگی میپناھن

 آرزوی قلبی ام اين است که حتی يک نفر از اعضای مجاھدين خلق در کمپ ليبرتی آسيب نبيند و به سالمتی به شخصاً 

ی که فعاليت داشته و ئو چه توسط تشکل ھا در طول اين سال ھا چه شخصاً . يک کشور امن پناھنده پذير انتقال داده شوند

 محکوم کرده ايم و از حقوق انسانی نيروھای عراقی، به اردوگاه اشرف و کمپ ليبرتی را شديداً دارم تھاجم تروريستی 

اما کوتاھی رھبری اين سازمان که فرصت ھای مناسب را . و پناھندگی و امنيت ساکنان اشرف و ليبرتی دفاع نموده ايم

بی ناميدن داعش و عشاير عراق توسط ھم چنين انقال. برای خروج اعضای خود از عراق را سوزانده جای نقد دارد

  . محکوم کردمجاھدين خلق را نيز بايد شديداً 

ه رافعی، گروه مآيت هللا ھای مرتجعی چون سيستانی، عال ھم داعش و ھم دولت عراق به نخست وزيری مالکی شيعه،

ن داده اند که ارتجاعی و ابزار  نشاھای سنی مانند داعش، ناسيوناليسم عربی، بقايای حزب بعث، ناسيوناليسم کرد، عمالً 

بنابراين، آن چه که بايد در عراق مورد حمايت قرار گيرد نه داعش و عشاير . ی ھستندئدست دولت ھای غربی و منطقه 

 تاکنون، ھمواره در ميان جنگ و خونريزی ٢٠٠٣ست که به خصوص از سال ا مردمی و حکومت عراق، بلکه دقيقاً 

بايد از مبارزه و . لتی عزيزان خود را از دست داده اند و لحظه ای امنيت جانی ندارندتروريست ھای دولتی و غيردو

  . تالش کارگران، زنان، دانش جويان، روشنفکران مترقی و برابری طلب عراق حمايت کرد

را ی در عراق ئ من، وقايع کنونی عراق، به سادگی شکست طرح ھا و سياست ھای قدرت ھای جھانی و منطقه ۀبه عقيد

حتی اگر گروه تروريستی داعش نتواند بر تررويسم دولتی عراق غلبه کند اما تا ھمين جا نيز . به نمايش می گذارد
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زخم ھای عميقی . ی را در مقابل چشمان ھمگان قرار داده استئورشکستگی سياست ھای حکومت ھای غربی و منطقه 

ی که درمان و ترميم آن ئزخم ھا. ن شکل دھان باز کرده استاي عراق وارد کرده اند اکنون به ۀکه اين ھا بر پيکر جامع

شايد ھمين وقايع اخير سرآغاز تقسيم عراق به سه بخش کردی، شيعی و سنی باشد و چه بسا . ھا، چندان ھم ساده نيست

  . به تغيير جغرافيای منطقه نيز منجر گردد

 ٢٠١۴  جون ھفدھم -  ١٣٩٣ ]جوزا[سه شنبه بيست و ھفتم خرداد

 

  


