
اسنادی به قلم اريک لوران نوشته شده است  و  - در فضايی انشايی "  بوش، ايران و بمب " کتاب 
  . به بازار آمد 2007اکتبر  4صفحه در  348يورو و با  20با قيمت  Plonبه وسيله ی انتشارات 

اريک لوران ، روزنامه نگاربرجسته ی فرانسويست که تخصصش سياست خارجی و مؤلف 
  .پرفروش است چندين کتاب

. جرج دبليو بوش،  دخالت نظامی با  ابعاد گسترده ای را عليه ايران برنامه ريزی کرده است 
تصميمی که  اجرای آن دو سال طول می کشد و  به مخفيانه ترين شکل ممکن گرفته شده است و 

. " ت پژوهش دقيق اريک لوران در اين باره ، افشاگری های باورنکردنی ای در پی داشته اس
  . داليل و جزئيات جنگی برنامه ريزی شده را برای ما آشکار می کند" بوش، ايران و  بمب 

در اين کتاب در . اريک لوران ما را به پشت صحنه ی کاخ سفيد  ،پنتاگون و نظام ايران می برد
فته شده می يابيم که استفاده  از تاکتيک های سالح هسته ای ،  آشکارا عليه تهران مدنظر قرار گر
  . است و در می يابيم که جرج بوش و پدرش بر سر اين دخالت  نظامی ، اختالف نظر دارند

نويسنده برای پژوهش های خود سفرهايی در سراسر دنيا داشته است و سندهايی معتبر برای 
  . نوشته های خود ارائه داده است 

ای از سازمان مجاهدين اين کتاب ، اريک لوران با ارائه ی تاريخچه  14و  13در بخش 
خلق به شرح  مناسبات درونی سازمان به ويژه مسعود و مريم و همچنين روابط اخير ايالت 

 .متحده با سازمان مجاهدين خلق می پردازد، که قسمت هايی از آن را در زير می خوانيم
  

 در اين فصل آمده که ؛
با دولت بوش برای براندازی جمهوری اسالمی ايران تصميم گرفت 

توسط  1979به گروهی نزديک شود که از سال شيطان هم قسم شده 
های تروريستی قرار  اياالت متحده در فهرست سازمان ی وزارت خارجه

های اين  های ايدئولوژيک و موضع گيری در واقع، آرمان. گرفته است
ها و مواضع جمهوری اسالمی در تضاد با  آرمان ی گروه به همان اندازه

رهبرانش بيش از هر چيزی به ا قرار دارد اما در عوض، منافع آمريک
تر قدرت داشته  بقای خود می انديشند و برای اين که چند صباحی بيش

 .د با سر سخت ترين و بدترين دشمان ايران نيز متحد شوندنباشند، حاضر
گذاشته است، اسمی که بسيار " ديوهای چپ" نام گروه را  1مايکل روبين

ست چون از بدو پيدايش تا به امروز، ترکيبی عجيب از  ها آنازنده ی بر
 . سم، استبداد، اسالم و مارکسيسم ساخته انديترور

اين گروه که در واقع از ويرانه های جنبش اصالحی به رهبری مهدی 
سر بر آورد، توسط عده ای دانشجو ايجاد شد  1960 ی بازرگان در دهه
همان کسی که مدعی است  ،شتها مسعود رجوی قرار دا که در راس آن

ند نه تنها جهان را خلق کرده است بلکه آن را به سويی هدايت می کند وخدا
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های  و حذف نابرابری هبی طبق ی منجر به ايجاد جامعه در انتهاکه 
ميراث مجاهدين ملغمه ای است حيرت انگيز از . کاپيتاليستی می شود

ر چرا که معتقدند که اسالم و مارکسيم و طرد کامل روحانيت محافظه کا
و پويايی  علمای اسالم، اعم از شيعه و سنی، از درک عمق معانی قرآن

مسعود رجوی که تنها رهبری خود را مشروع می  .عاجزاند نهفته در آن
آن بتواند  ی داند، تفسيری نو از آيات قرآن ارائه می دهد تا در سايه

عمليات تروريستی کشته از نظر او کسی که در . تروريسم را توجيه کند
نبرد ندارد و در برداشتی که  ی می شود فرقی با کشته شدگان در معرکه
تمام . ها شهيد به حساب می آيند وی از تشيع ارائه می دهد، هر دوی آن

نيز به تبعيت از  و حماس هللاهای تروريستی از جمله حزب  گروه
    . کار می برندمجاهدين خلق، همين استدالل را يری توجيه تروريسم به 

  
  مستبد بی تاج و تخت

  
های  مجاهدين وارد جنگی تمام عيار با رژيم شاه شده عمليات

   .تروريستی فراونی بر عليه منافع آمريکا در ايران انجام می دهند
  

های سفارت آمريکا در تهران در  گيری ديپلمات مجاهدين در گروگان
 در همان دوران، از حمله. نيز نقش بسيار مهمی بازی کردند 1979سال 
. شوروی به افغانستان دفاع کرده به مخالفت با مجاهدين افغان پرداختند ی

ها توسط مسعود رجوی سازماندهی خود را تجديد کرد تا  الت آنيتشک
شبيه يک گروه کمونيستی تروتسکيست عمل کند با يک کميته مرکزی، 

فه اش جذب اعضای تبليغات و جوانان که وظي ی سياسی و شاخه ی اداره
  . جديد بود

  
شبيه استالين دارد و سيستمی که ايجاد کرده است، يک  روشیرجوی 

سيستم متمرکز دموکراتيک نيست بلکه سيستمی است استبدادی با سلسه 
مراتبی بسيار سرسختانه و جدی که خودش در راس آن قرار می گيرد و 

  . دارای قدرت مطلق است
  



ت رسيدن خمينی را در واقع استيالی مجاهدين، به قدر ی سرکرده
محافظه کار می داند، يعنی همان چيزی که خود و سازمانش از  روحانيت

از سوی ديگر، خمينی نيز ترکيب اسالم و  .ابتدا با آن مخالف بوده اند
در همان روزهای  ویرج. مارکسيسم را بدعتی تحمل ناپذير می داند

آغازين انقالب در راس هياتی مرکب از اعضای سازمان برای ديدار با 
خمينی به قم می رود اما رهبر انقالب پيشنهاد کمک او را رد کرده با 

  . لحنی سرد، سخنانی کلی راجع به اسالم حقيقی تحويلش می دهد
  

 از همان زمان، شکاف ميان دو طرف روز به روز عميق تر می شود
" کافر"و " منافق"تا کار به جايی می رسد که نزديکان خمينی مجاهدين را 

د لفظی فراتر می رود حها بعد از مدتی، از  د، البته خشونتنمی ده" لقب
در آن . و به سرکوب تبديل می شود که امروزه ديگر اثری از آن نيست

از  به شمار می آمدند و تعداد زيادی" محارب"دوران هواداران سازمان 
ترين  حتی رئيس اوين، بزرگ. های اعدام سپرده شدندجوخه ز به آنان ني

زندان تهران، افتخار می کرد به اين که تعداد زيادی از نوجوانان هوادار 
ها را بی  سازمان البته اين اعدام. سازمان در مدت کوتاهی اعدام شدند

تا  1981جواب نمی گذارد و دست به کار می شود، به طوری که از 
ها را  های تروريستی که مسئوليت آن نفر در عمليات 10000، 1982

  . رسما بر عهده گرفته است، کشته شدند
  

رجوی به همراه بنی صدر، رئيس جمهور  1981ژوئيه  29در تاريخ 
مای نظامی ارتش، در پايگاه يايران، سوار بر يک فروند هواپ معزول

می برد چون برادر  ازرورجوی به اور سو. شکاری اورو فرود می آيند
 همان جايی است که ميهمان وازاورسور. جا اقامت داشت در آن شپزشک
ی ورج. در آن قرار دارد که ونسان ونگوک در آن فوت کرد وراو ی خانه

کرده مقرش را ايجاد می کند که  ربيرق و باروی خود را در آن جا برقرا
  . البته هنوز هم در همان محل قرار دارد

  
ده ای مجاهد عاين ديکتاتور بی تاج و تخت که هرگز بر هيچ کس  جز 

، برای تضمين بقای خود، به بدترين قدرت نرانده ضعيف ی دهرسرخو
 .نيست  کسی جز صدام حسين اودشمن کشورش دست ياری می دهد و 



مجاهدين در دوران جنگ ميان دو کشور، تبديل به ارتش کمکی عراق می 
ايران از هر دسته و گروهی که باشند، در يک چيز با امروزه، ملت . شوند

به مجاهدين به عنوان مشتی  تهم مشترک هستند و آن نفرتی است که نسب
  .  دارند" تروريست"و " خائن" 

  
  قتل با تانک

  
، بعد از شکست صدام، گروه کوچک مشاوران بوش  1991در سال 
رابرت گيتس که در . های فراوانی راجع به آينده عراق داشتند پدر بحث

. همان زمان نيز بسيار فعال بود، سناريوهايی مختلفی را طرح می کند
گيتس . يکی از اين سناريوها، ايجاد شبه دولتی شيعی در جنوب عراق بود

در صدد بود ارتشی شبيه جنوب لبنان در آن جا ايجاد کند که عامل 
. خواهد قيام کننداز شيعيان و کردها می  پی درپیواشنگتن . اسرائيل باشد

ها مطمئن بودند  اين محاسبات از آن جا سرچشمه می گرفت که آمريکايی
های  که خورده است، توانايی سرکوب شورش یصدام با شکست سهمگين

   .نداردداخلی را 
  

اولين قدمی که در اين راه برداشته می شود، ارسال پيامی در حمايت از 
قدری مبهم بود که کردها نه می  اگرچه اين پيام به بود،کردهای ايران 

همزمان، کارشناسان نظامی آمريکا از . توانستند آن را تاييد کنند نه تکذيب
  . مرز ترکيه عبور کرده به کردستان می روند

  
وقتی صدام  شورش کردها و شيعيان را با شدت هر چه تمام تر 

ز يکی ا. سرکوب می کنند، محاسبات بوش و دستيارانش به هم می ريزد
سناريو : " افرادی که در آن زمان، با ديگ چينی کار می کرد به من گفت

های اطالعاتی می  به خاطر دارم که مرتب از سرويس. ديگری نداشتيم
ها را  طور موفق شد شورشه پرسيديم اين گارد رياست جمهوری عراق چ

دليلش اين ". ها از جواب دادن عاجز بودند آن ی هاما هم. سرکوب کند
که سربازهايی که لباس گارد رياست جمهوری عراق، نيروهای است 

به  هصدام، را بر تن داشتند و کردها و شيعيان را در بصر ی مورد عالقه
پسر . خاک و خون می کشيدند، همگی از اعضای سازمان مجاهدين بودند



جالل طالبانی رهبر کردهای عراق که پدرش اکنون رئيس جمهور عراق 
تا زمان سقوط صدام، سازمان بخشی از ارتش عراق به : " است، می گويد

نقش مهمی بازی  1991شمار می رفت و در سرکوب کردها در سال 
  ". کرد
  

نيويورک تايمز در همان دوران مصاحبه ای با يکی از اعضای سابق 
. شر کرد که محافظ رجوی و همسر دومش مريم بوده استمجاهدين منت

ق بشوند رژيم فبه ما گفتند اگر شورشيان مو: "مصاحبه شونده می گويد
مريم ... صدام را سرنگون کنند، عمر جنبش ما نيز به پايان می رسد

ها را با تانک بکشيم و گلوله های تفنگمان را برای ديگر  نتوصيه کرد  آ
  2". يمها نگه دار عمليات

  
  بازيگران قهار

  
مسعود رجوی و همسر دومش مريم با استبداد تمام بر اين گروه حکم 

جز ادبيات رسمی  ی چيزحق ندارند اعضای اين سازمان : می رانند
جمعی زندگی می کنند و به اجبار، مجرد هستند و  هسازمان را بخوانند،دست

هايی شرکت می  نسی محروم اند و دائم در نشستج ی از هر نوع رابطه
ر سايکنند که هدف از آن انتقاد از خود و اعتراف به گناهان در حضور 

  . اعضاء است
  

مريم و مسعود با هم ازدواج می کنند و معتقدند اين  1985در سال 
ولوژيک در داخل تشکيالت است و معدود يدئازدواج آغازگر انقالبی ا

طالق بگيرند تا های عضو سازمان را مجبور می کنند که از هم  زوج
  . قرار بدهند و رهبران آن چسم و روحشان را دربست در خدمت انقالب

  
ها  بازيگران قهاری هستند و به خوبی می دانند  مجاهدين و رهبران آن

زه ساده لوح و فراموش کار های دموکراتيک دنيا تا چه اندا حکومت
البی گری در دست به کار می شوند و با  1986، در سال بنابر اين. هستند
های اروپايی و به خصوص در فرانسه موفق می شوند توماری را  پارلمان
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از نمايندگان نفر  3000که  در دفاع از سازمان نوشته بودند به امضای 
در آمريکا تکرار  1992همين عمليات را در سال . مجالس اروپا برسانند

 ی کنگرهاز اعضا و کارمندان  1500کرده موفق می شوند امضای 
حمايت از شورای عالی مقاومت  به عنوان جايگزينی "آمريکا را در 

سازمان . به دست بياورند" دموکراتيک برای حکومت خمينی در ايران
هايی را مامور ديدار با حزب کارگر انگلستان، حزب  همچنين هئيت

های  نظر مثبت تعدادی از سازمان و  کمونيست در ايتاليا و يونان فرستاده
. شر دوستانه و برخی از دانشگاهيان مشهور را برای خود جلب می کندب

دوست به هميشه  ، ها از ياد برده بودند که دشمن يک رقيب آن ی همه
مايکل روبين، متخصص مسائل ايران در امريکن . حساب نمی آيد

انترپرياز اينستيتو که اتفاقا از نزديکان گروه های نو محافظه کار است، از 
اعضای : " بيزاری عميق خود نسبت به سازمان پرده برمی دارد تنفر و

ها رفته  سازمان در سراسر آمريکا به ديدار اعضای گنگره و دستياران آن
سازمان : ها می گويد به آن ،و در واقع حرفی را که دوست دارند بشنوند

مجاهدين تنها گروه اپوزيسيون ايرانی است که قدرت براندازی حکومت 
هر . مجاهدين بازيگران قهاری هستند. گر ايران را دارد سرکوب منفور و

های شيک می پوشند و با سبدهای  سال نو ميالدی لباس ی سال، در آستانه
شيرينی و شکالت و خشکبار به ديدار نمايندگان کنگره و مفسران سياسی 
می روند، با ظرافت تمام حرف می زنند، نمايندگان سازمان نويسندگان و 

ها نزديک می  تمداران منتقد رژيم ايران را پيدا می کنند و به آنسياس
 ".شوند
  

  چهار نکته ای که مذاکره بر نمی دارد
  

ايران به کرات از فرانسه خواسته است رهبران سازمان مجاهدين را 
در گزارشی که . ها در خاک خود بشود تحويل بدهد و مانع از فعاليت آن

شرقی و  ی مطالعات مديترانه ی نشريه 41در شماره  2006در ژانويه 
ايران تصميم گرفته است به : "ترکی منتشر شده، آمده است_ دنيای ايرانی

فرانسه فشار بياورد تا رهبران مجاهدين را اخراج کند و به قضيه 
ايران به همين منظور عالوه بر سازماندهی ". يوروديف نيز خاتمه بدهد

ر لبنان نيز دست به گروگانگيری تروريستی در فرانسه، د یها عمليات



منتشر  2002که در سال " رازهای اتمی"دومنيک لورنتز در کتاب . زد
ها يک روز صبح، ميتران  ايرانی 1985يل دسامبر ااو: " شد، می نويسد

 1987دسامبر  7دقيقا . را با دو عمليات تروريستی از خواب بيدار کردند
فروشگاه الفايت و ديگری در بود که به طور همزمان دو بمب، يکی در 

  ". فروشگاه پرن تام در پاريس منتشر شد
  

او . لش در پاريس ديدار کرده استزا را در منمروالن دو، نگارنده
برای روزنامه . بود 1951سال : " نخست از اوليت سفرش به ايران گفت 

حساسيت پوستی داشتم و به اجبار، ريش گذاشته . ای گمنام کار می کردم
". بود و با من حسابی رفيق شده بودآن روزها، مصدق بر سر قدرت  .دمبو

دوما بعد از اين که از خاطرات گذشته به زمان حال برگشت، گفت ميتران 
ها هرگز  چهار نکته را تعيين کرده بود و گفته بر سر اين نکات با ايرانی

در ها  هرگز حاضر نيستيم برای آزادی گروگان: " وارد مذاکره نمی شويم
ت هيچ عنوان قرارداد نظامی خود را با عراق لغو حلبنان پولی بپردازيم، ت

آخر اين که هرگز  ی نکته. نکرده به ايران نيز تسليحات نمی فروشيم
پناهندگان سياسی نظير بنی صدر و رجوی را از فرانسه اخراج نخواهيم 

 ". کرد
 

  زنبورها  ی ملکه
  

چند ماه بعد، ژاک شيراک در يک دولت ائتالفی به قدرت می رسد و 
. مسعود رجوی را از فرانسه اخراج می کند و رجوی به عراق می رود

مقامات ايرانی از اين تصميم بسار خوشحال می شوند که البته در اشتباه 
رجوی با صدام، بدترين دشمن ايران، متحد شده اجرای کثيف ترين . بودند

رجوی در عراق صاحب ارتشی مرکب از . را بر عهده می گيردکارها 
 سرکوب ی نفر بود که تا دندان مسلح بودند و وظيفه 8000الی  7000

های  های داخل عراق را بر عهده داشته گاهی نيز برای انجام عمليات
  . تروريستی يا خرابکاری، وارد خاک ايران می شدند

  
زمان وزير کشور بود، اقدام  ، شارل پاسکوا که در آن1987در سال 

به اخراج پناهنده های سياسی ايران و از جمله اعضای سازمان مجاهدين 



کميساريای عالی . اين اقدام موجی از اعتراضات برپا می کند. می کند
سازمان بشر دوستانه  ی پناهندگان ابراز نگرانی می کند و اتحاديه

دولت . پاسکوا بايد شرم کند: " جک النگ می گويد. اعتراض می کند
پناهندگان شيراک بايد شرم کند چون اين اقدام نا به جا به معنای نغز حقوق 

ليونل ژوسپن اين اقدام را . و همدستی با حکومت ديکتاتوری خمينی است
اما پاسخ پاسکوا به اين همه اعتراض و . توصيف می کند" وحشيانه"

شما آزاديد با : "تمسخر و در عين حال بسيار دقيق است انتقاد، آميخته به
ها که امروز با خمينی می  ابراز همدردی کنيد اما بدانيد اين نمجاهدي

هر چه قدر هم . جنگند، ديروز خودشان در به قدرت رسيدن او سهيم بودند
ها را اهل دموکراسی جلوه بدهيد و تصورش را هم  بکوشيد نمی توانيد آن

ها قدرت را در دست بگيرند چه رژيمی ممکن  رد که اگر آننمی توان ک
تنها مشکل کار اين بود که پاسکوا چند ". است در ايران بر سر کاربيايد

  . ، متنی را در دفاع از مجاهدين امضاء کرد1985ماه بعد، دقيقا در ژوئيه 
  

سازمان مجاهيدن که عالقه بسيار کمی به دموکراسی دارد حرکت 
از  ،ی را در اروپا آمريکا به راه می اندازد و در اين راهاعتراضی وسيع

فشارها  .های کورکورانه مطبوعات غربی نيز برخوردار می شود حمايت
سرانجام به نتيجه می رسد و فرانسه با بازگشت هفت تن از اخراج شدگان 

  . موافقت می کند
  

ژوئيه  17در. البته چند سال بعد، اوضاع سازمان مجددا به هم می ريزد
نفر از  ی 1300مقر سازمان در اورسورواز به محاصره ،  2003

نفر از اعضای سازمان به همراه  165. نيروهای پليس فرانسه در می آيد
ده نفر از اعضای سازمان در . شوند - رهبرشان، مريم رجوی دستگير می

ها  ها، اقدام به خودسوزی می کنند و سه نفر از آن اعتراض به دستگيری
مريم رجوی با همان کت شيک . در اثر شدت جراحات وارده جان می دهند

   . مارک چنل و روسری که هرگز از سرش نمی افتد آزاد می شود
ترکی در تحليلی _ شرقی و دنيای ايرانی ی مطالعات مديترانه ی نشريه

پليس  ی اين عمليات بی سابقه: "که از اين قضيه ارائه داده است می نويسد
سه فصلی تازه در روابط ايران و اروپا به شمار می رود چون از يک فران

هسته  ی اروپا بر سر برنامه ی فشاری است که اتحاديه ی دهنده سو نشان



 ها ندهد چرا که آن ای بر ايران وارد می آورد تا بهانه به دست آمريکايی
 اتحاديه  ها در صدد براندازی جمهوری اسالمی هستند و از سوی ديگر،

ت است از های خود در ارتباط ايران که عبار اروپا در راستای سياستی 
، در صدد است مانع از بروز بی ثباتی سياسی "اصالح طلبان"حمايت از 

در اين چهار چوب، با توجه به اين که سازمان . در اين کشور شود
مجاهدين از ساختار خوبی برخوردار است و می تواند موجب بی ثباتی 

ايران شود، دولت فرانسه دست به کار شد تا فعاليتش را در  سياسی در
وزير کشور در توجيه اقدام  نيکوال سارکوزی [...].خاک خود محدود کند
سازمان مجاهدين می خواست فرانسه را تبديل به : دولت متبوع خود گفت

  ". پايگاه پشتيبانی برای خود کند و ما نمی توانيم اين مطلب را بپذيريم
  

سارکوزی که اکنون رئيس جمهور فرانسه شده است بسيار کوتاه پاسخ 
هاست که از خاک فرانسه به عنوان پايگاه  سازمان مجاهدين سال: بود

های ديدبانی مقر  بلند و برج ی پشت ديوارها. پشتيبانی استفاده می کند
کامل دارد  ی سازمان در اورسوراواز، مريم رجوی بر گروه خود احاطه

سال خوبی برای  2003سال . ملکه ای در کندوی زنبورهادرست مانند 
سازمان بود چون با سقوط صدام، حامی جديدی برايش پيدا شد که کسی 

  . نيست جز اياالت متحده آمريکا
  

   14فصل 
  

گاه اشرف را محاصره ر، نيروهای آمريکايی قرا2003در ماه مارس 
لومتری شمال بغداد اين قرارگاه در غرب مرز ايران و در صد کي. می کنند

. ترين پايگاه نظامی مجاهدين در خاک عراق است واقع شده است و بزرگ
های سنگين از  نفر در آن حضور دارند که مسلح به انواع سالح 3850

 ها مجاهدين را خلع سالح کرده به آن آمريکايی. جمله توپ و تانک هستند
  . خروج از قرارگاه را نمی دهند ی ها اجازه

  
جواد ظريف، سفير خود در سازمان ملل، پيامی برای  ی به وسيلهايران 
در آن زمان، تعدادی از رهبران القاعده در . ها می فرستد آمريکايی

اسارت ايران قرار داشتند و پيشنهاد ايران اين بوده است که آنها را با 



تروريستهايتان را بگيريد و تروريستهای ما : رهبران سازمان مبادله کنند
  . تحويل بدهيدرا 

  
در اواسط ماه مارس همان سال، بوش با مشاورانش بر سر اين قضيه 

چينی در داخل اتاق جنگ در سمت راست بوش نشسته ديک . بحث می کند
اين محل در زير زمين کاخ سفيد قرار داشته از شکل خاصی  .است

 های متعددی دور تا دور آن قرار دارد که نقشه های اتاق. برخوردار است
. بزرگی از نقاط مختلف دنيا را بر در و ديوار آن آويزان کرده اند

های اطالعاتی به کاخ سفيد می  اطالعاتی که هر روز صبح از سرويس
ها از تجهيزات  اين اتاق. رسد، روی اين نقشه ها به نمايش در می آيد
امکان برقراری ارتباط که  کامپيوتری بسيار پيشرفته ای برخوردار بوده

  . با هر نقطه از دنيا را فراهم می آورند سريع
  

ها را در راس  بوش که مبارزه با تروريسم و از بين بردن تروريست
برنامه های دولت خود قرار داده بود، می بايست از پيشنهاد ايران استقبال 

بود چون اگر  یخوب ی معاملهاز سوی ديگر برای ايران نيز اين . می کرد
چنگ می آورد می توانست از اطالعاتشان استفاده ها را به  رهبران آن

اما . های تروريستی احتمالی در آينده بشود مانع از بروز عمليات ، کرده
چينی البته در اين باره . ها اين پيشنهاد را رد می کنند آمريکايی در نهايت
  ". ما بايد به تمام گزينه های پيش رو توجه داشته باشيم: " می گويد

  
  "آمريکا را دوست دارد اين گروه"
  

است و تبديل " گزينه"بايد گفت سازمان برای واشنگتن بسيار فراتر از 
به واقعيت انکار ناپذير شده است؛ سازمان در ساختمان نشنال پرس 
بيلدينگ که محلی است رسمی برای مطبوعات آمريکا در پايتخت فدرال 

  .اين کشور، دفتری دارد
  

 فلوريدا در کنگره ی لنا روز ليتين، نماينده، اي2003آوريل  8در تاريخ 
که در کميسيون روابط بين الملل، مسئول بخش خاور نزديک و آسيای  ای 

. اين گروه آمريکا را دوست دارد: " ميانه است، درباره سازمان می گويد



ها طرفدار آمريکا  آن. اعضايش در جنگ با تروريسم به ما کمک می کنند
جگيده اند و هر چه در اين باره گفته می شود، کذب هستند و هرگز با ما ن

  ". محض است
  

در واشنگتن، گروه جديدی از جمله پل ولفوويتز و داگالس فيت، بار 
خود در  سياستديگر به سازمان به عنوان ابزاری ايده آل برای پيش برد 

سازمان نيز سعی می کند خود را مشروع جلوه . قبال ايران می نگرند
 2003گوی سازمان در واشنگتن در سال  زاده، سخن جعفر. بدهد

   .  ها می دهد اطالعاتی راجع به برنامه های هسته ای ايران به آمريکايی
  

تيپ چهارم پياده  ی فرمانده ژنرال ری اودينو، 2003 مه 10در تاريخ 
به نظر من هر گروهی : " نظام آمريکا که در عراق مستقر است می گويد

ه ما تحويل بدهد، همکار ما به شمار می رود؛ لذا که تسليحاتش را ب
ضرورت دارد مجددا بازنگری شود تا معلوم شود اين سازمان همچنان 

اظهارات اين ژنرال که ظاهرا ". گروهی تروريستی به شمار می رود يا نه
چندان حساب شده نيست، نشان می دهد برخی مسئوالن نظامی آمريکا چه 

  . رندبه سازمان دانسبت  ديدی 
  

کيلومتری از  300من از : " اين مطلب را نيز گفت مايکل ليدن البته
ها از حمايت هيچ کشوری برخوردار نبوده  مجاهدين فرار می کنم، آن

، البته خودش هم در آن زمان می دانست اين حرف "مشروعيتی ندارند
در آن دوران دست يک کم يک کشور بود که از مجاهدين . صحت ندارد

  .می کرد و آن اياالت متحده بودحمايت 
  

  "نيست غير قانونی هر گروه تروريستی لزوما" 
  
يعنی بالفاصله بعد از انتخاب مجدد جورج بوش  2005ر بيستم ژانويه د

اس می .بی.مصاحبه ای با شبکه سیبه رياست جمهوری، ديگ چينی در 
 آناگر فهرستی از کشورهای خطرناک تهيه کنيم، ايران در راس :" گويد

در همان زمان وی از سازمان سيا خواست از ". ها قرار می گيرد
  . مجاهدين به عنوان نيروی اطالعاتی استفاده کند



  
مريم رجوی وگروهش که در گذشته، تعدادی از شهروندان آمريکايی 
را به قتل رسانده و به عنوان ارتش کمکی به صدام نيز خدمت کرده بودند، 

رئيس جمهور آمريکا و مشاورانش تبديل می  اين بار به ابزاری در دست
در  1979تنها مشکلی که وجود دارد اين است که سازمان از سال . شوند

. آمريکا قرار دارد ی های تروريستی وزارت خارجه فهرست سازمان
نمايندگی دارد و فعاليت اين مسئله، در پايتخت آمريکا دفتر  با وجودالبته، 
دادگستری که از محافظه کاران افراطی به  جان آشکروفت، وزير. می کند

يکی از همکاران . شمار می رود، يکی از حاميان سرسخت مجاهدين است
به صرف اين که يک سازمان به : "او در توجيه اين ابهام قضايی می گويد

". عنوان گروه تروريستی شناخته شود، نمی توان آن را غير قانونی دانست
نام سازمان در وزارت دادگستری آمريکا به عنوان يک موسسه البی گری 

  . در آن يد طواليی دارندثبت شده است، از آن نوع کارهايی که مجاهدين 
  

، رايموند تنتر، يکی از همکاران اسبق رونالد ريگان، 2005در ژانويه 
امات ايجاد می کند که اعضای آن را مق" ايران پاليسی" کميته ای به نام 

های اطالعاتی، مراکز  سابق کاخ سفيد، وزارت خارجه، پنتاگون، سرويس
البته نمايندگان تعدادی از کارخانه . تحقيقاتی و دانشگاهی تشکيل می دادند

ها  های اسلحه سازی نيز در تشکيل آن سهيم بودند که تنتر نامی از آن
يد برای ترين تهد ايران بزگ" از نظر اعضای اين کميته . نبرده است

 - تاسيس، به بوش فشار می ابتدایاين کميته از ". آمريکا و متحدانش است
آورد که نام سازمان مجاهدين را از فهرست گروه های تروريستی خارج 

به اعضای آن نقش کليدی در مبارزه برای تغيير رژيم در ايران  وکرده 
از يکی : " می گويد 2005نوامبر  21تنتر در کنفرانسی در . بدهد

های هسته ای بزرگی است  تسليحاتی که می تواند مشکل را حل کند بمب
. ه اهداف مخفی را هدف قرار بدهندکه می توانند به عمق زمين نفوذ کرد

وی ."  ها توانايی تخريب تونل و ديگر تاسيسات نظامی را دارند اين بمب
توجه باشد بين الملل بايد م ی جامعه: " بعد از اين مقدمه آتشين می افزايد

که در حال حاضر فقط يک گروه سياسی هست که تهران را می ترساند و 
مجاهدين خلق نه تنها اطالعات خوبی راجع به . آن سازمان مجاهدين است

نقض پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای توسط ايران در دست دارند و 



راستين  از اين نظر، منبع اطالعاتی موثقی به شمار می روند بلکه متحدان
می توانند رژيم جديدی را در ايران بر سر کار  و غرب نيز هستند

  ". بياورند
  

  ها برخورد روز افزون تمدن
  

 نماينده کلرادو در مجلس آمريکا -ابتکار تنتر مورد حمايت تام تانکردو
 نتانکردو همان کسی است که با طرح مسئله بازگرداند. قرار گرفت  -

مرزهای اياالت  وردور تا د راجباری مهاجران غير قانونی، ساخت ديوا
برخورد روز افزون "ضرورت شرکت اين کشور در  طرح مسئلهمتحده و 

ما فقط با يک گروه  ممن معتقد: "او می گويد. به شهرت رسيد" ها تمدن
معدودی که مذهب را به گروکان گرفته و از آن سوء استفاده می کند، رو 

و نيستيم بلکه با تمدنی رو به رو هستيم که عزمش را جزم کرده است به ر
 اسالم راديکال قرن. و آن تمدن، اسالم راديکال است که ما را از بين ببرد

مجمع دفاع از " 2005او در سال ". که با مسيحيت دشمنی می کند ستها
مريم  ی او درباره. را تاسيس کرد" دموکراسی و حقوق بشر در ايران

شخصيتی است بسيار کاريسماتيک که به حقوق زنان : " وی می گويدرج
. های او حمايت می کنم من از تالش. و دموکراسی در ايران اعتقاد دارد

مجاهدين را تروريست به حساب می آورد اما بايد  ی الت متحدهامی دانم اي
های تروريستی قرار  ها زمانی در فهرست سازمان توجه داشته باشيد آن

ها  ايرانی .ايران روابط سياسی برقرار کند تند که کيلتون سعی کرد باگرف
های  از آمريکا خواستنند سازمان مجاهدين را در فهرست سازمان

های سياسی انجام شد و ه اين کار فقط با انگيزتروريستی قرار بدهد و 
اصال به اين معنا نيست که مجاهدين تهديدی برای آمريکا به شمار می 

  ". روند
  

  "مرسی، خواهر مريم" 
  
سازمان مجاهدين کنفرانس بزرگی در واشنگتن ترتيب  2005يل مه ااو

ايران جا مخالف تمام گروه های  ی می دهد تا خود را به عنوان نماينده
رانان نسخ. تعدادی از نمايندگان گنگره در اين کنفرانس شرکت کردند. بزند



ها کاپيتان ويويان گامبرا از تيپ  ، يکی از آنمتعددی هم دعوت شده بودند
که حقوقدان است و در مذاکرات مربوط به خلع  بودچهارم پياده نظام 

پدر او از افسران نيروی  .سالح مجاهدين در عراق، شرکت داشته است
 -او می. ارتش آمريکا در ويتنام بود که شهرتی افسانه ای دارد ی ويژه
ور از احتياط چرا که ما به طرد مجاهدين کاری است بسيار د"  :گويد

  ". تر رو به رو خواهيم شد زودی در ايران با تهديدی به مراتب بزرگ
  

سخنرانی می  ای  مريم رجوی در کنگره 2005 نوامبر 20 در تاريخ 
ايران از طريق ويديو کنفرانس از  ی البته رئيس جمهور خود خوانده. کند

ساله ، هر بار که  51زن اين . اور سوراواز در اين جلسه شرکت می کند
در . جمعيت برايش دست می زنند، متوضعانه لبخندی به لب می آورد

می  -دموکرات تگزاس ی نماينده – پايان سخنرانی اش، خانم شيال جکسون
  ". مرسی خواهر مريم: "گويد 
  

" مدافع آزادی"برای هر مبارز سياسی خيلی اهميت دارد که به عنوان 
د در افغانستان توانستند از سيمبی در آنگوال و مسعوجوناس . شناخته شود
   .های نظامی و مالی فراوانی دريافت کنند کمک همين طريق

  
 هايی می زند که مريم رجوی دقيقا وعده هايی می دهد و حرف

وعده داد که در  2005 ی او در ژانويه. هوادارانش دوست دارند بشنوند
انتخاباتی آزاد برگزار کرده، مجلس ر رژيم در ايران ييشش ماه نخست تغ

. قانون گذاری تشکيل بدهد و اداره تمام امور را به منتخبين ملت بسپارد
اين اظهارت تحسين برانگيز در همان دوران توسط گزارش سازمان ديده 

صفحه ای  28عنوان اين گزارش نفس گير . بان حقوق بشر تکذيب شد
نقض حقوق بشر در قرارگاه  موارد: خروج ممنوع: " بسيار جالب است 

مدير بخش خاورميانه ديده بان  - جو استارک ".سازمان مجاهدين خلق
شرم  ی جمهوری اسالمی کارنامه: " می نويسد -حقوق بشر در واشنگتن

حقوق بشر دارد اما دفاع از سازمانی که موارد بسياری  ی آوری در زمينه
  ". رگی استاز نقض حقوق بشر در آن ديده می شود، خطای  بز

  



نفر از اعضای سابق سازمان  12اساس اين گزارش را اظهارات 
ها مصاحبه شده  با آن 2005مجاهدين تشکيل می دهد که بين فوريه و مه 

های غير دموکراتيک  اين عده گفته اند بعد از اين که به روش. است
 سازمان اعتراض کرده اند و خواسته اند از آن جدا بشوند، مورد شکنجه و

دو نفر از  .های انفرادی حبس شده اند و آزار قرار گرفته در سلول ذيتا
شم خود ديده اند  دو نفر از چمصاحبه شوندگان شهادت داده اند که به 

 آن ی به گفته. سازمان جان داده اندبازجويان  نجه های کدوستانشان زير ش
مخصوص اعضای خود  یهاي ها، سازمان در داخل قرارگاهش سلول

ها که توسط سازمان به داشتن  چهار نفر ديگر از آن .اد کرده استايج
افکار انحرافی متهم شده بودند مجبور می شوند به دروغ اعتراف کنند که 
برای وزارت اطالعات ايران جاسوسی کرده اند و اعترافات خود را 

سه نفر ديگر از مصاحبه شوندگان شاهد مرگ پرويز احمدی . امضاء کنند
در اثر ضرب  1995دهان نظامی سازمان بوده اند که در فوريه از فرمان

 را  سال طول می کشد تا سازمان مرگ او 3. وشتم مجاهدين، جان می دهد
خود با عنوان مجاهد اعالن کرده مدعی شود که توسط  ی روزنامه در

     . های اطالعاتی ايران به شهادت رسيده است سرويس
  

ها می توان گرفت اين است که سازمان نتيجه ای که از اين مصاحبه 
تر فرقه ای است که تقديس  مجاهدين هيچ شباهتی به حزب ندارد و بيش

  . رهبران خود را ترويج می کند
  

البته اين گزارش چندان به چشم نيامد چون مطبوعات زياد به آن توجه 
ه بايد گفت اکنون در واشنگتن، تنش به اندازه زمان حمله آمريکا ب. نکردند

  . عراق باال رفته است
  
  "و ايراد به دولت است انتقادسازمان سيا مايه "
  

در اوج انتخابات رياست جمهوری با اختالف بسيار کم  2004در پاييز 
 ی به نفع جمهوری خواهان تمام شد، جرج بوش در مصاحبه ای با شبکه

: فاکس نيوز که از حاميان بی چون و چرای او به شمار می رود، می گويد
در ". هرگز اجازه نخواهيم داد ايران به تسليحات هسته ای دست بيابد"



در گزارش ساالنه ای که راجع به مسائل مختلف ارائه داد،  2005فوريه 
 ترين حامی تروريسم دولتی در ايران بزرگ: "راجع به ايران صحبت کرد

دنيا است که قصد دارد به تسليحات هسته ای دست بيابد و مردم را از 
ژانويه، اليحه ای به  6اندکی قبل، يعنی در ". آزادی محروم کرده است

به مجلس می رود و يک ماه بعد در " حمايت از آزادی در ايران" عنوان 
به موجب اين قانون دولت موظف می شود از . سنا به تصويب می رسد

طبيعی است که سازمان مجاهدين در . ايران حمايت کند مخالفهای گروه 
تنها گروهی است که از ساختار ها قرار می گيرد چرا که  راس آن
   .برخوردار است عملياتی 

  
سياست آمريکا، وزارت خارجه و پنتاگون بر سر  ی اما در پشت پرده

يکی از . حمايت يا عدم حمايت از سازمان مجاهدين اختالف نظر دارند
از نزديک شاهد اين زور آزمايی بوده  2007سياستمداران که در فوريه 

ها را هم قطار خود می دانند اما از  نظاميان آن: " است، به نگارنده گفت 
کندليزا رايس رامسلفد را ". نظر سياستمداران، مجاهدين تروريست هستند

است تا دست به متهم می کند که به طور مخفيانه از مجاهدين حمايت کرده 
حرف او کامال درست است چون سازمان . عميليات زير زمينی بزنند

آی، حفاظت اطالعات نظامی آمريکا، به .آی.مجاهدين توسط پنتاگون و دی
های نظامی در داخل خاک ايران مورد  شکل غير قانونی و برای عمليات

: " گفت يکی از مسئولين اسبق سيا به نگارنده. استفاده قرار گرفته است
رفته رفته سازمان سيا را از اين قضيه کنار گذاشتند چون موجب می شد 

  ". دولت را مورد اعتراض و ايراد قرار دهد ی کنگره
  
  "سياست ما تغيير نکرده است"
  

هايی صادر  ريس جمهوری هيچ فرمانی برای انجام چنين عمليات
قيق و حدور زدن ت ی اجازه سطح نظريهاين امر دست کم در . نکرده است

قرارگاه که در مناطق بيابانی مرز . سنا و مجلس نمايندگان را می دهد
برای  و استايران و عراق قرار داشته تحت کنترل نيروهای ويژه 

های تروريستی و  سازماندهی و آموزش مجاهدين جهت انجام عمليات
جزئيات تنها کسی که از تمام و  خرابکارانه مورد استفاده قرار می گيرد



معاون اطالعاتی  - های مخفيانه خبر دارد، استفن کومبون اين عمليات
به . ها دست راست او به شمار می رود است که از نظر خيلی - رامسلفد

مجاهدين است چون عالوه بر  ی گفته يکی از همکارانش او شيفته
اطالعاتی که از برنامه هسته ای ايران در اختيار دارند، تنها افرادی  

های تروريستی، مسئولين جمهوری  هستند که قادرند با انجام عمليات
کامبون حتی با پرويس کشرف نيز ديدار . اسالمی را به شدت نگران کنند

موافقت او را جلب کرد تا مجاهدين بتوانند از خاک  ، و مذاکره کرده
های  پاکستان برای ورود به مرز ايران و انجام عمليات - بلوچستان 
  . ی استفاده کنندتروريست

  
البته اسکات مک کالن، سخنگوی کاخ سفيد، دخالت دولت در اين 

های  گزارش: "يکی از خبرنگارن می گويد. ها را تکذيب می کند عمليات
های کوچک در داخل  متعددی وجود دارد مبنی بر انجام برخی عمليات

کا در مرز عراق و سازمان مجاهدين در مرزهای .کا.پ. خاک ايران
انجام می  هايی که از بلوچستان جنوبی عراق و همچنين برخی عمليات

های توسط نيروهای  های ديگری نيز مبنی بر انجام عمليات گزارش. شود
ويژه در خاک ايران وجود دارد، البته می دانم که شما مايل نيستيد در اين 

  . باره صحبت کنيد
  

سياست ما در : " دسخنگوی کاخ سفيد در پاسخ به اين خبرنگار می گوي
ها را تروريست  ما همچنان آن. قبال اين نوع سازمانها تغييری نکرده است

  .می دانيم
  

  ...ها همکاری نکرده ايد، حتی در زمينه يعنی هيچ وقت با آن_ 
  

: " سخنگوی کاخ سفيد حرف او را قطع کرده بار ديگر تگرار می کند
  ". سياست ما تغييری نکرده است

در حياط اين ملک واقع  نمردی که با م. 2007وريل اورسوراواز، آ
در دويست قديمی ميدان شهرداری قرار گذاشته است از همکاران نزديک 

سبيل باريک و عينک ته استکانی دارد و در پاسخ به ... مريم رجوی است
ما هيچ : " سواالت من مانند سخنگوی کاخ سفيد همه چيز را انکار می کند



ها در خاک  ها نداريم و هيچ عملياتی با کمک آن یارتباطی با آمريکاي
هر بار که سوالی می پرسم لبخندی می زند چنان ". ايم -ايران انجام نداده

ما هيچ : "می گويد. که گويی می خواهد با زبان بی زبانی اعالن برائت کند
می پرسم نظرتان ". نوع کمک مالی از دولت آمريکا دريافت نمی کنيم

ما با هر : " نظامی آمريکا عليه ايران چيست؟ می گويد ی راجع  به حمله
هر نوع با تاکيد می کنم که ... بيگانه در ايران مخالفيم  ی نوع مداخله

  ..."بيگانه در ايران مخالفيم یمداخله 
  
  


