
ه آان                تل ان سبب ق المنظمة ب
على اثر القصف خالل الحرب    
ر                عراق، غي ة في ال ي االمريك
د                     ه وعن ان ا ب ن وا ل ال د ق انهم ق
ة        تنظيف السالح اطلقت اطالق
ه تحت          غير مقصودة و اصابت

 . ذقنه وتوفي على اثرها
راق               ع ى ال ا ال ن ب ن ذه ح  –ن

معسكر اشرف لكي نستلم جثته    
م        ه وممتلكاته الشخصية غير ان
م          اه ن لم يعطونا اي شيء  فترآ
م،                اه ا واي ن ن ي بعد شجار دار ب
دة اي          حتى لم نتمكن من مشاه

 ! صورة له او صورة مدفنه
اك           ن وجودين ه احد االفراد الم

ه               (  م ر اس دم ذآ ح ع ارج
د            ن ة اال ع ي ن ضرورة االم ل ل
اعطاء الضمانة  باخراجه من       
ادة        سيطرة المنظمة الداء الشه
ه             م ر اس اذآ ا س ده ن ع
ة       ي ن وخصوصياته للجهات المع

ر االم ة         )   ب رص ف ن ال ّي ح د ت ق
واتصل بي واخبرني بان ولدي    
ة بسبب           سهيل قد قتلته المنظم
معارضته لها وطلبه االنفصال      

 .عنها
ة          وضوع االطالق ال ان م وق
ذب              و آ ودة ه ص ق م ر ال ي غ
د               ة ق ظم ن م محض، يبدو ان ال
ب                ب دي بس ى ول ل ت ع قض

 .معارضته لها
ان مهران رستكار ابن شقيقتي       
ن                  دي م ع ول رج م ذي خ ال

د          ي وال ار م اني تيمور محمد خت
 – في مدينة همدان ١٩٤٨عام  

ايران  واسكن مدينة آرج في         
ي،          ع زوجت محافظة طهران م

ب من       طل ي     (   ن ن ف ي ي ن ع م ال
ة            )   االمر    ي ن جهات االم من ال

اة             وف يق في ال والقضائية التحق
ار              ل خت ي ا سه دن المشكوك لول
في مقر منظمة مجاهدي خلق         
راق               ع ي ال ة ف ي ران االي

 .والمعروف بمعسكر اشرف
يل    (   تجدر االشارة الى ان       سه

 ٢٠٠١وفي اواخر عام ) ختار  
م            أس ي ب ت ق ي ق ن ش ة اب ق رق وب

د خرجا      )   گار مهران رست     (  ق
ا وبصورة          ي من ايران الى ترآ

 .قانونية للعمل في اروبا
ام من       ١٠و بعد اسبوع الى     اي

ا         م ه اقامتهما في ترآية اتصل ب
ق  ي ق م ف      يش ي ق م ن   ي ال ول ا د ه

ا مساع          م ه ي ه، وعرض عل دت
كان               ه م دي ان ل حيث قال لهم ب
وا           م ل ع ت في الخارج فعليهم ان ي
ذهب           م ي اللغة في هذا المكان ث
ه،              ت ام دا حيث اق بهم الى هولن
م                  اه ده اي وع ً  ل ا الف ا وخ ام
ماوجدوا انفسهم اال في معسكر    
ذي ال              راق ال ع ي ال اشرف ف

 . يمكن الخالص منه
م             ة اشهر ل لمدة اآثر من اربع
يصلنا عنهم اي خبر وبعد ذلك     
دوا ان                ً  واب ا ي ف ات اتصلوا بنا ه

م         ي مكانهم جيد وهم يتلقون التعل

روا في                م يشي ا، ل ن ال فاطمئن ب
مكالمتهم الى العراق ومعسكر       

 . اشرف اطالقاً 
م             ه بعدها ارسلوا عدة صور ل
ا ارسلت          ورسالة تدل على انه

 . من اروبا
د                 ل ق مت ان سهي فيما بعد عل
ة مجاهدي               ظم ن ع م اختلف م
ه آان من                  ان م ب ه ال ل خلق وق
ا                قرر ان يرسل الى اروب م ال
غير انهم لم يفوا بذلك وبقي في   
ة                 ه في حال ن ان عراق واعل ال
وف             ه س ان ة ف رص ف ر ال وف ت

وقد عرفت   .   يهرب من اشرف  
ض                ع ق ب ري ن ط ك ع ذل
المتخلصين من المنظمة والذين   
د                 ران ، وق ى اي ادوا ال د ع ق
ة           ظم من سجن بسبب مخالفته لل

 .  ساعة انفرادياً ٤٨لمدة 
ه وحتى            ر عن لم يصلنا اي خب

ث اتصل       ٢٠٠٣صيف     ي  ح
دا                 ن ول وشهر من ه ن شقيقي م
ل في            ت واخبرنا بان سهيل قد ق
ل      اشتباك حدودي في العراق قب
د             ع ا ب ارن اربعة اشهر، ان اخب
وحي الى الشك            اربعة اشهر ي

 . في قتله
ل عام           ذهبت     ٢٠٠٤في اوائ

ر اشرف            عسك عراق م الى ال
ورافقتني زوجتي وشخص من     
ا           ن ي ل اك قصوا ع ن ا، ه ن ارب اق
رواية اخرى حول وفاته ، في        
الوقت الذي قد آتبوا في نشرة         

ادعاء السيد تيمور ختار و زوجته السيدة ختار الى الجهات 
القضائية في العراق حول الوفاة المشكوك لولدهم سهيل ختار في 
 معسكر منظمة خلق االيرانية في العراق والموسوم بمجمع اشرف

 مؤسسة اسرة سحر
مؤسسة اسـرة سـحـر        
ــر          هــي مــنــظــمــة غــي
حكومية و غير سياسيـة     
ــا        ــاحـ ــي اربـ ــنـ ــجـ والتـ
ــاســســت مــن اجــل         ت
العمل االنساني عـلـى      
اعــانــة عــوائــل اعضــاء      
ــق          ــلـ ــة خـ ــمـ ــظـ ــنـ مـ
المتواجديـن فـي مـقـر         
اشرف بالعراق ال تعمـل     
هذه الجمعية وفـق اي       
ــاســي او          ــوجــه ســي ت
لصالـح مـجـمـوعـات او          
منظمات معينة والتتحدد   
بحدود جغرافية بل ترآـز    
عملها على الـمـسـائـل        
االنسانية وهي بمـثـابـة      
ــوق         ــق ــح ــؤســســة ل م
االنســان اخــذة بــنــظــر      
االعتبـار اعـانـة عـوائـل          

 . اعضاء منظمة خلق 

 اقرأ في هذا العدد
ادعاء السيد تيمور 

 ختار و زوجته 
١ ،
٣، ٢ 

لقاء مؤسسة اسرة 
سحر في العراق مع 
 السيدة بتول سلطاني 

٨، ٢ 

ادعاء بتول سلطاني 
العضوة السابقة في 

 منظمة خلق االيرانية 
۴ 

ة السيدة تفاصيل مراجع
 ۵ بتول سلطاني 

رسالة السيد امير 
  ٦ صفائيان 

وجود مجاهدی خلق 
في العراق غير 

 دستوري
۶ 

 هيئة مؤسسة اسرة بيان
 ٧  ٢سحر رقم 

 ة شهرية تصدر عن مؤسسة اسرة سحرنشر

 نشرة سحر الخبرية
 ٢العدد   ٢٠٠٨آذار  



د                      ا ق ه ان بعض االخر ب ال ال ذقنها وق
 . انتحرت

دي             ن رضاون ج ي ري وب اآ ام ش حس
ون آرج       (    ذين         )   يسكن راد ال من االف

عسكر                     وا من م هرب طاعوا ان ي است
ون     م اشرف وعادوا الى ايران وهم يعل
ار حيث                    ل خت ا سهي دن بموضوع ول
ة                      ظم ن ه م ت ل ت د ق ل ق ي يقولون بان سه

 . مجاهدي خلق
اء                 ن ل اث ت ة قصة ؟ ق آالن نصدق اي
راد الحرس           اشتباك حدودي على يد اف
ه                تل ق ي، ام م ق ي الثوري آما اخبرنا شق
ا                م كي آ جوي االمري اثناء القصف ال
ه                  ت د ، ام اصاب مجاه نشر في نشرة ال
نظيف                  اء ت ن اطالقة غير مقصودة اث
السالح آما قيل لنا في معسكر اشرف      

 .او انتحاره آما قال ذلك القائد
اب                ذه االسب د ان آل ه حسب ما اعتق
دي            ل ول ت ق غير صحيحة وهي غطاء ل
ة مجاهدي               ظم ن في العراق على يد م

 .  خلق
ب                ل ط اضر ن ح ت ال وق ي ال ا (   ف ان

التحقيق القضائي في سبب   )   وزوجتي  
تل في        .  وفاة ولدنا سهيل ختار   ولدنا ق

يق في               حق ت العراق لذا فان مسؤولية ال
زة               ه دة االج ه ع ون ب ك اة ي وف ب ال سب

 .االمنية والقضائية في العراق
ا                    تجدر االشارة الى اني في وقت م
آنت من مؤيدي منظمة مجاهدي خلق    
ت              ة واتصل ي رآ ى ت رت ال اف د س وق
ن                دد م م ع ه ت ل ب ة وآس م ظ ن م ال ب
ر من            ف ن ت ي االن م ن ك االشخاص ول
ل      ب المنظمة الى حٍد ال يمكنني فيه ان اق
ببقاء جثة ولدي او اي شيء شخصي           

 . يتعلق به عند المنظمة 
اه واطلب من                بي ادن لذا الخص مطال
تي               عراق اعان الجهات القانونية في ال

 : عليها
دي           –  ١ ل ول ت التحقيق في موضوع ق

ة           ي سهيل ختار من قبل الجهات القضائ
 .في العراق ومحاآمة    المسببين له

د        –  ٢ طلبي اللقاء بشخصٍ  انا آنت ق
ة وهو االن             طم شجعته لاللتحاق بالمن
في معسكر اشرف على ان يكون اللقاء   
دون                 كان آخر وب داد او اي م غ في ب

 .حضور مسؤولي المنظمة
ة          –  ٣ ي ون ان ق اود وبمساعدة الجهات ال

دي في            ر ول ب في العراق الذهاب الى ق
ه              ت ث ي ج الم ت ر اشرف واس ك س ع م

 .    ومايتعلق به من المنظمة
 
 

 ادعاء السيد تيمور ختار و زوجته السيدة ختار

لقاء مؤسسة اسرة سحر في العراق مع السيدة بتول سلطاني العضوة السابقة في 
 مجلس قيادة منظمة خلق

 ٢العدد    ٢الصفحة  

عسكر اشرف                ايران، قد هرب من م
ل                 ام ك ا ب رن ب ران واخ ى اي اد ال وع
ا               ن ال ق ت د ان ع تفاصيل الموضوع وقال ب
ا عدة               ه ي ا ف ن من ترآية الى دبي امضي

 . ايام ثم ارسلنا الى بغداد
عراق                  ه من ال ي في الوقت الذي عاد ف
                 ً ا ي س ف ب ن د اصي ان ق ران آ ى اي ال
وا            ان م آ ه ول ان واصبح آئيب، وهو يق
هناك تحت التعذيب النفسي والجسدي،     
ي                ت ة ال ي س ف ن ر الضغوط ال ى اث وعل
د                   ق عسكر اشرف ف تعرض لها في م
تعرض الى عجز القلب وهو في سن            

 . من عمره ادى الى وفاته٢٥
ران آان في              عندما خرج سهيل من اي

 من العمر وقتل وهو في سن       ٢٠سن  
 .  من العمر٢٢

ادة             ا احد ق ن ي ق عندما آنا في العراق الت
المنظمة  ضخم الجسم يلقب باالسد قال   
ه                    ال ان م ق حر، ث ت يبدو ان سهيل قد ان
ة وآان              ي ات عال شخص يتمتع بمعنوي
مرحاً ، فما آان مني اال ان اسأله آيف      
ة            ي ات عال وي يمكن لشخص يتمتع بمعن
مت ان          ومرحاً  ان ينتحر؟ فيما بعد عل
ً  على         هذه القصة نفسها قد لفقت ايضا
ان                   ل ب ي ا آالن محمدي وق ه بنت اسم
اطالقة غير مقصودة قد اصابتها تحت       

ــة وبأســم             ــة ايراني ــع عائل ــسويد م ــوب ال جن
وهـي االن طالبـة     )  ستارة خبـازان   ( مستعار  

جامعية في شمال الـسويد ، امـا ابـني فقـد           
ارسل مع عائلة من العراق الى هولنـدا وبعـد      
مــدة وبــسبب اختــالف بيــن المنظمــة وهــذه        
العائلــة فقــد اخــذ منهــم وســلم الــى عائلــة         
اخـــرى والقـــت هـــذه العائلـــة ايـــضا بعـــض          
المشاآل سّلم علـى اثرهـا الـى دار االيتـام             
ويقيم حاليا فـي مرآـز لرعايـة الـشباب فـي             

ليس لدّي االن اي دليـل ليرشـدني         .   هولندا  
الى عناوينهم وال ادري مدى معـرفتهم بـي ،      
لــم تزودنــي المنظمــة بايــة معلومــات عنهــم        
وليـست لـدّي االمكانيـة لالتـصال بهـم وبايــة            

 .وسيلة 
خالل المدة التي قـضيتها مـع المنظمـة فـي            
العراق لم يسمح لـي االتـصال بعـائلتي فـي            
ايران اال لغرض الحصول علـى المـساعدات او      
لخداعهم اللتحاقهم بالمنظمة وبالنتيجة فقـد     
توفي والدي قبل اربع سنوات بسبب تعرضـه         
الــى ضــغوط نفــسية وعــصبية نتيجــة عــدم          
معـرفتهم شــيئا عــن اوضــاعي آمــا تعرضــت        
ــديد              ــرض ش ــى م ــرى ال ــي االخ ــدتي ه وال

 .اقعدها نتيجة الم فراقي عنها 
لقــد تمكنــت الهــروب مــن مقــر اشــرف عــام          

 فــي الوقــت الــذي آنــت عــضوة فــي           ٢٠٠٦
مجلس قيادة منظمة خلق والتجأت الى مقـر      

 آـانون   ١٤وفـي     TIPFاالمريكان المعروف بــ     
وجئـت الـى    TIPF خرجـت مـن         ٢٠٠٨الثاني  

بغداد قاصدة الخروج من البلد الذي تهيـأ ذلـك     
ولكن قبل آل شيء ارفع دعوى ضـد منظمـة     
خلـق واطالــب جهــاز القــضاء العراقــي اصــدار         

 . الحكم العاجل في شكايتي 
لماذا قررتي البقـاء فـي العـراق بعـد        :   سؤال

 مـع توفـر امكانيـة خروجـك          TIPFخروجك من   
 من البلد ؟
قررت البقـاء مـن اجـل العمـل علـى            :   جواب

ــي      ــاة زوجـ ــساعدة )  اب  اوالدي      (  نجـ ولمـ
العوائل المنكوبة المـشابهة لعـائلتي وآذلـك         
العمل بكل ما في وسعي مـن اجـل العوائـل            
واالفراد المنفصلين عن المنظمة ، في الواقع       
ان قيادة منظمة خلق قـد ظلمـت حـق هـذه             
ــل             ــا ان تتحمـ ــب عليهـ ــيرا ويجـ ــة آثـ العائلـ

 .مسؤولية ذلك 
بعنوانك آزوجة وام مـاهي مطاليبـك      :   سؤال

 بالضبط ؟ 
يفضل القول آانسان مـا الـذي اريـده       :  جواب

 سنة من عمره ولـم       ٢٠؟ االنسان الذي فقد  
يحضر عند والده وهو يفترش المـوت وتعيـش          
ــم الفــراق يريــد االن                ــه فــي غــم وه والدت
استرجاع مافقده من زوج واوالد ويريـد اعـادة          
بناء اسرته المفككـة مـن جديـد، انـا اسـعى              
ــة            ــل الدولي ــة المحاف ــه انظــار آاف ــى توجي ال
السياســية واالعالميــة الــى موضــوع عوائــل       
افراد المنظمة في العراق وتقديم المـساعدة     

 .لهم وباي شكل ممكن

 )البقيه في الصفحه االخيره(

ــعك           :  ســؤال ــن وض ــزا ع ــان موج ــاء بي الرج
 . وعملك السياسي والتنظيمي 

اني بتول مرتضى سلطاني ، مواليـد       :  جواب
في عام  .  ايران، اقيم في بغداد حاليا  /  ١٩٦٥
ــران            ١٩٨٦ ــي اي ــرادي ف ــسين م  تزوجــت ح

وذهبنا في العام ذاته الى باآستان والتحقنـا      
بمنظمة خلق هناك وبعـد مـرور سـنة واحـدة           

 ذهبنـا الـى العـراق بامـر          ١٩٨٧اي في عـام     
 انفـصلنا عـن     ١٩٩١من المنظمة ، وفي عام       

بعضنا البعـض حـسب امـر المنظمـة وارسـل             
اوالدنا في العام ذاتـه وحـسب امـر المنظمـة           

) انا وزوجـي    (  ايضا الى اوروبا ، ابتداءا قاومنا    
هذا االمر ولم نقبل الفصل بيننـا وتـرك اوالدنـا       
لكننا تعرضنا حينها لضغوط نفسية آثيرة ادت       
في النهاية بقبولنا االمر اجبارا ثم فصلونا عـن    

 . اوالدنا
باآـستان    /  ١٩٨٧ابنتي هاجر مرادي مواليـد     
العـراق ،     /  ١٩٩١وابني ميعاد مرادي مواليـد      

 فـي الوقـت الـذي آـان عمـر            ١٩٩١في عام   
هاجر خمـس سـنوات واليتجـاوز عمـر ميعـاد            
ستة اشهر قد اخذوا منـا بـالقوة بعـد الفـصل           
بيني وبين زوجي عنـوة وارسـلوا الـى اوروبـا           
ولم يسمحوا لنا االتصال بهم باي شـكل مـن          
االشكال ، الزالـت صـورة ابنـتي وهـي باآيـة             
عندما اخذوها مني لم تفارق ذاآرتي وصـورة    
ابــني وهــو فــي الشهرالــسادس مــن عمــره        

 .وهم يقتطعوه مني امام عيني
فيما بعـد اطلعـت ان ابنـتي قـد اقامـت فـي                



 ادعاء السيد تيمور ختار و زوجته السيدة ختار

 ٢العدد    ٣الصفحة  

 )والد سهيل ( د تيمور ختار السي
 
 

د              ار ق ان سهيل خت حسب ما جاء في هذه النشرة ف
ي حرب              الف ف وات التح ر قصف ق ى اث ل عل قت

 .الخليج الفارسي الثانية في العراق 
 

ي                هيل ف م س ت ع د ابلغ ة ق ت المنظم داءا آان ابت
ة            وات االيراني د الق هولندا بان سهيل قد قتل على ي
ر             ى اث ل عل د قت عند الحدود  ، ثم قيل لوالده بانه ق
اصابته بعيار ناري غير مقصود تحت ذقنه ، احد      
راد في                    ا احد االف د انتحر ، ام ه ق القادة ادعى بان
رية ان                  صورة س ده وب ل لوال د نق رف ق ر اش مق
ه            سبب معارضته وطلب ة ب ه المنظم د قتلت سهيل ق

 .باالنفصال عن المنظمة 

 ة مجاهد االسبوعية تعرف سهيل ختار بعنوان شهيدنشر
 
 

نشرة مجاهد ، النشرة االسبوعية لمنظمة خلق في      
ار       ٢٠٠٣  في ربيع ٦٢٣عددها   يل خت  تمجد سه

 .بعنوان شهيد

 )في الوسطالشاب (سهيل ختار 
 
 

ت     د   سهيل ختار برفقة ابن شقيقتي مهران رس گار ق
ا              ى ترآي ران ال ن اي ة م صورة قانوني ا ب خرج

سه في          يقصدون العمل في اروبا   ه وجد نف ، اال ان
ذي يصعب الهروب            معسكر اشرف في العراق ال

 .  منه 
 

 ة سهيل ختارلجنسية صور
 

ران  ١٩٨١ختار مواليد ايلول سهيل   ، عند ترآه اي
ي       ان ف صورة         ٢٠آ ل ب دما قت ره وعن ن عم  م

  . ٢٢مشكوآة في مقر اشرف آان في سن 
 

د              شرة مجاه ار يعرض ن شرة  (السيد تيمور خت الن
ق     ة خل بوعية لمنظم ورة      )  االس وي ص تي تح وال

شير       ( لولده   سار وي ة الي في السطر االسفل في جه
 )عليه بابهامه



 ادعاء بتول سلطاني العضوة السابقة في منظمة خلق االيرانية

ة الىالجهات         ادعاء بتول سلطاني العضوة السابقة في منظمة خلق االيراني
 القانونية والقضائية العراقية ضد هذه المنظمة بمقر اشرف في العراق 

ال ،                   اي شكل من االشك االتصال بهم ب
ا             دم ن ة ع ي اآ الزالت صورة ابنتي وهي ب
ي وصورة             ارق ذاآرت ف اخذوها مني لم ت
ابني المعصوم وهو في الشهرالسادس من     

 .عمره وهم يقتطعوه مني امام عيني
 

وب            فيما بعد اطلعت ان ابنتي تقيم في جن
م              أس ة وب ي ران ة اي السويد بالقرب من عائل

ار      ع ازان         (   مست ب ارة خ ت وهي االن    )   س
ي        طالبة جامعية في شمال السويد ، اما ابن
فقد ارسل مع عائلة من العراق الى هولندا 
ة اخرى والقت            ل ائ وبعد مدة حّول الى ع
هذه العائلة بعض المشاآل سّلم على اثرها 
م       ي ق الى دار االيتام ويقيم حاليا في مرآز ي

 .فيه الشباب في هولندا 
ى                    ي ال دن رش ي ل ل ي ليس لدّي االن اي دل
عناوينهم وال ادري مدى معرفتهم بي ، لم     
م                  ه ن ات ع وم ل ع ة م اي تزودني المنظمة ب
ة          اي وليست لدّي االمكانية لالتصال بهم وب

 .وسيلة 
 

ة في         خالل المدة التي قضيتها مع المنظم
ي في           العراق لم يسمح لي االتصال بعائلت
ا       ئ ايران ونتيجة لذلك اي عدم معرفتهم شي
ى                   دي ال عرض وال د ت ق عن اوضاعي ف

ه               ات ى وف ة ادت ال ي ضغوط نفسية وعصب
ى                 ي هي االخرى ال دت آما تعرضت وال
راقي                      م ف جة ال ي ت ا ن ده ع مرض شديد اق

 .عنها 
 

ام            ر اشرف ع ق لقد تمكنت الهروب من م
ان              ٢٠٠٦ ك ري ر االم ق ى م أت ال ج ت  وال

معروف بـ          ون    ١٤وفي      TIPFال ان  آ
وجئت   TIPF خرجت من    ٢٠٠٨الثاني  

كن        د ول الى بغداد قاصدة الخروج من البل
قبل آل شيء اطالب الحكم العاجل من قبل 

 . جهاز القضاء العراقي في شكايتي 
 

ا      ه دت اريد استرداد عائلتي وهويتي التي فق
ي                  دت دي زمرض وال دي وال ق ل ف من قبي

 ٢٠وانفصالي عن زوجي وابنائيواضاعة     
ه                       م ي ي ق كن ت م ذي الي سنة من عمري ال
والتعويضه ، ان شكايتي ضد منظمة خلق 

 .وقيلدتها المسببين لهذه المسائل 
زام            ال ة ب ي راق اطالب الجهات القانونية الع
ات                    وم ل ع و م اي دي ب زوي ت ق ب منظمة خل
اة         الق لتدلني على اوالدي وآذلك ترتيب م

 .لي مع زوجي 
 

 سلفا اشكر تعاونكم 

 ٢العدد    ٤الصفحة  

 القضاء العراقي
 

د                     ي وال ي ، م ان ط ل ول مرتضى س اني بت
 . ايران الساآنة في بغداد حاليا ١٩٦٥

 تزوجت حسين مرادي في ١٩٨٦في عام  
ان             اآست ى ب ايران وذهبنا في العام ذاته ال
د مرور             ع اك وب والتحقنا بمنظمة خلق هن

ى      ١٩٨٧سنة واحدة اي في عام   ا ال ن  ذهب
ام                     ة ، وفي ع ظم ن م العراق بامر من ال

 انفصلنا عن بعضنا البعض حسب  ١٩٩١
امر المنظمة وارسل اوالدنا في العام ذاته        
ا ،            ى اوروب وحسب امر المنظمة ايضا ال

ذا االمر     )   انا وزوجي    (   ابتداءا قاومنا    ه
ا         ه ولم نقبل الفصل بيننا لكننا تعرضنا حين
ة                    اي ه ن رة ادت في ال ي ث ة آ لضغوط نفسي
ا عن                        ون م فصل ارا ث ب ا االمر اج ن ول بقب

 .اوالدنا 
 

د               ي وال رادي م اجر م ي ه ت ن   / ١٩٨٧اب
د                    ي وال اد مرادي م ع ي ي م ن ان واب اآست ب

ام             / ١٩٩١  في    ١٩٩١العراق ، في ع
الوقت الذي آان عمر هاجر خمس سنوات 
واليتجاوز عمر ميعاد ستة اشهر قد اخذوا  
ن زوجي         ي مني بالقوة بعد الفصل بيني وب
عنوة وارسلوا الى اوروبا ولم يسمحوا لي   

 
 دي عندما آنا في باآستانمع ابنتی هاجر مرا

ي هاجر مرادي في العراق وهي في الشهر ابنت
  من عمرها٦

 
ي في السنة  وهي هاجر مرادي في العراق  ابنت

 الخامسة من عمرها وقبل ان تفصل عني

 
والدي مرتضى سلطاني الذي توفي    المرحوم  

 قبل اربع سنوات اثر همومه لبعدي وفراقي

 
ران وهي في مرض                        عيش في اي ي ت دت وال

 وحزن شديد اثر بعدي وفراقي  



 ة السيدة بتول سلطاني برفقة اقاربها مقر اشرف تفاصيل مراجع
 للقاء زوجها حسين مرادي  

يسمح لهم وعندما شاهد افراد المنظمة سكوت 
ذ يوقض              ه اخ ارب ب اء االق أن لق سين وآ ح
شيئا  واخذ االعداد             احاسيسه االنسانية شيئا ف
ه                ام مرافقي دها ق اثيره عن دان ت سبق بفق الم
بسحبه الى الخارج وذهب فريد ماهوتشي الى 
االمريكان وابلغهم بان حسين اليريد استمرار 

ه     . اللقاء مع هؤالء   رادي لزوجت قال حسين م
ع              اءات مع مواق تي لق بتول سلطاني لقد اجري
ألته             دها س انيين عن ذرة للروح ت الق االنترن
زوجته ان آان هو وباقي الموجودين في مقر    
م              ة االنترنت فل ة من مراجع اشرف االمكاني

 .يكن لديه جوابا لذلك 

سين             ي ح ن مرافق لطاني م ول س ت بت طلب
م            دة لحظات لكنه ه لع راد ب ا االنف سماح له ال

شتم              ا الجواب بالسب وال ول .  رىوا عليه بت
ام             رادي ام ا حسين م سلطاني خاطبت زوجه

ة   ع قائل ة          :  الجمي ود لثالث ا يع ودي هن ان وج
اسباب  ، االول لكونك زوجي قانونيا ورسميا 
ان              ا في اي مك ولم تجري صيغة الطالق بينن
ولم يسجل الطالق ، السبب الثاني هو انك اب   

ذ        سنة   ١٧الوالدي الذين فصلوا عنا عنوة من
سبب             م وال دنا اليه ل يرش دينا اي دلي وليس ل
الثالث هو انك انسان اسير ومتورط في مثلث   
برمودا منظمة خلق وبحاجة ماسة ومستعجلة   
راق تقف        للمساعدة ، واآدت بانها هنا في الع
ة وعن             صامدة حتى يتبين تكليفها مع المنظم
ن             ت زري ا دخل ة هن اآم القانوني ق المح طري
اعترض         وهي بحالة عصبية واخذت حسين ف
اآبر مرادي وامير صفائيان على عدم السماح 
لهم باالنفراد مع حسين واساسا لماذا تجمع آل 

 هؤالء االفراد هنا ؟
ؤاله الي              ى س رادي ال سين م قيق ح ادر ش ب
صحراء             ذه ال ي ه يرا وف ا اس ت هن شيء بقي
صراخ           تقاتل من ؟ فلم يرد من حسين غير ال
سؤول              ى الم راجعين ال ذهب الم تما ، ف ش
م             ة ل راد المنظم ان اف ه ب الوا ل ي وق االمريك
راد                 ى انف سين عل ع ح اء م ا اللق سمحوا لن ي
فاجابهم الضابط االمريكي ان مجيء المنظمة 

ـ  ب           )  حسين (ل ه وفي اغل ير الن و انجاز آب ه
م              شكل ول ذا ال تى به سمحوا ح م ي ات ل االوق
ن             يرا م ى ان آث ار ال اة واش سمحوا بالمالق ي
ر سنويا ويرجعون دون              ل تراجع المق العوائ

ه           اؤوا الجل ن ج اة م ول    .  مالق دثت بت تح
ول           ان ح سؤولين االمريك ع الم لطاني م س
العالقات الفرقوية لمنظمة خلق ووضحت لهم 

هنا يجدر الذآر     .  اسباب تعامل المنظمة هذا    
انه من الواضع ان تشكيل مؤسسة اسرة سحر 
ذي               اء ال في العراق وما انجز لحد اآلن واللق
ر                ا مق ل مراجعته لطاني قب ول س ه بت اجرت
ان           ي المك مودهم ف رارهم وص اشرف واص
ت            وع آان ي الموض ان ف ال االمريك وادخ
ى              ضغوط عل ن ال تي زادت م باب ال االس
اء              اجراء اللق ا ب ذي الزمه شكل ال ة بال المنظم

 .وبهذا الشكل 
ساعة           ة وفي ال اء    ١٥٣٠وفي النهاي د لق  وبع

راد            ل اف ن قب شتم م سب وال وء بال قصير ممل
المنظمة للمراجعين وبدون االنفراد مع حسين 
ير ان                   ودة غ رروا الع د ق ة واح و للحظ ول
ي           ائل الت ة ان الوس ة وبحج سؤولي المنظم م

ائقهم     (  اخذت منهم   د  ...  )  مستمسكاتهم ووث ق
ا طويال         نقلت الى مكان اخر وجلبها يأخذ وقت
ى        أجبروا ال مما سبب الى تأخير المراجعين ف
م           ان وبتدخله ى المسؤولين االمريك الذهاب ال
تطاعوا           ن واس ى وجبتي م وعل لمت اليه د س فق

ساعة              ي ال ان ف ن المك روج م  ،  ١٧٣٠الخ
خالل هذه الفترة راح افراد المنظمة بتصوير    

 .  المراجعين 
رادي          بر م ا اآ راجعين خصوص سبة للم بالن
ابقة          ة س وامير صفائيان الذين لم يكن لديهم اي
عن منظمة خلق قد اصابتهم الدهشة والتعجب 
ي              م يلتق ذي ل رادي ال سين م صرف ح ن ت م
ل            ات مث م بكلم اقاربه منذ سنوات واخذ ينعته
تعداد                ه االس ن لدي م يك ة ول الء وخون عم
لالستماع لكالمهم ، آما اصابهم الدهشة من         
انه اذا آان هؤالء االفراد هم قد اختاروا البقاء 
اء بحضور               م اللق في المقر فلماذا يجب ان يت
عدد آثير من مسؤولي المنظمة ولمدة قصيرة 

 . جدا وبجو تسوده العصبية والسب والشتم 
راد          ع االف ة       (  ان جمي راجعين الثالث ) الم

م يكن        اصبحوا على يقين بان حسين مرادي ل
سية مناسبة وهو في             ة ونف في ظروف معنوي

 . حالة غير طبيعية 
تعلن اسرة سحر الكبيرة مرة اخرى بان لديها 
مطلبا واحدا فقط وهو ازيلوا ستار مقر اشرف 
صلوا            اآنيه ان يت وا س ا واترآ دي جانب الحدي
بالعالم الخارجي ودعوهم يلتقون اقاربهم بكل   

ة خلق        .  حرية وبدون وسيط       ان آانت منظم
مبشرة الشعب االيراني بالحرية والديمقراطية 
ل ، ان              ت العم ا بتثبي ا هن ستقبل عليه ي الم ف
ا           آانت المنظمة ال تثق بعضوها العامل معه

اء           ٢٠منذ   ه اللق سمح ل م ت ا ول  سنة والوفي له
راد فكيف ستتعامل غدا في                باقاربه على انف
ع               ران م ي اي درة ف ى الق صولها عل ة ح حال
معارضيها وما هي الحدود التي سترسمها لهم 

 ؟ 
مرة اخرى نطلب من منظمات حقوق االنسان 
ك          ضائي وآذل ازه الق راق وجه ة الع وحكوم
سح               ق بف ة خل الزام منظم الف ب وات االئت ق
ة         المجال الفرادها للقاء عوائلهم بكامل الحري

 .   وبدون وسيط 

 ٢العدد    ٥الصفحة  

/ اذار١١ من صباح يوم الثالثاء ٩في الساعة 
 راجعت بتول سلطاني العضوة ٢٠٠٨مارس 

ق            ة خل ادة منظم س قي ن مجل صلة ع المنف
رادي        بر م والمقيمة في بغداد حاليا يرافقها اآ

من (و امير صفائيان ) شقيق حسين مرادي ( 
رادي         سين م ارب ح ر      )  اق دخل مق ة م بواب

ـ         اء ب ل اللق ن اج رادي     (اشرف م سين م ) ح
ة    الموجود في المقر ، تم تفتيشهم بصورة دقيق
ر               د مدخل المق ة خلق عن من قبل افراد منظم
ا بحوزتهم من وثائق               ع م وسحبت منهم جمي

الخ ، ولم يسمح لهم ... ومستمسكات وموبايل  
ة              و قصاصة ورق م ول بادخال اي شيء معه

 .بيضاء 
د                 ثر من ساعة عن ى انتظارهم اآ مضى عل

م                دها جاءت جيال ديهي ر عن من  (مدخل المق
دخول      ) مسؤولي المنظمة  م ال م عليك وقالت له

ق                  م يواف ردا ، ل ردا ف اة ف ة المالق ى غرف ال
ان يحضر حسين              وا ب ذلك وطلب المراجعين ب
مرادي بدون وسيط لمالقاته خارج المقر فاخذ 
اعة            ة اض ج مختلف ة وبحج سؤولي المنظم م
ه          م نعثر علي الوقت وعلى سبيل المثال قالوا ل

يجب من الناحية ( او ان حسين يجب ان يتهيأ 
ار مسؤولي         ) .  الفكرية   اخذ شخصين من آب

ة طهوري              م وفاطم المنظمة يعني جيال ديهي
ن( اعين       )  زري راجعين س ى الم التردد عل ب

ير ان               ة غ ج مختلف م وبحج صل بينه للف
م                 ت له د بين ذلك ، لق وا ب م يوافق راجعين ل الم
ر             ا مق دم مراجعته بب ع لطاني س ول س بت
اشرف للفترة المنصرمة بانها ال تريد المجيء 
ن             ا م ن يرافقه رى بوجوب م ل ت ا ب بمفرده
اقارب حسين وهي آانت بانتظار مجيئهم من    
ا              ذلك اليمكنه ترة وب ك الف ول تل ران ط اي

 .االفتراق عنهم باية صورة 
بعد مرور مدة من الزمن جاء مسؤولون من        
المنظمة وابلغوهم ان حسين اليريد الحضور       
دخول        عند مدخل المقر ويريد من اخيه فقط ال

ه        . الى غرفة المالقاة داخل المقر آي يلتقي ب
ن              ت م ا جئ رادي ان ه اآبرم ال اخي دها ق عن
اب               ذه االتع ل ه ت آ فهان وتحمل اص
والمصاريف والمخاطر من اجل اللقاء به من   

 سنة فكيف به ولم ٢٠بعد فراق دام  الآثر من 
الرغم من    ....  ياتي الى بوابة المقر للقائي     وب
 ) . حسين(آل ذلك االصرار فلم ياتوا بـ

وات              ة الق ة بمراجع خاص الثالث راح االش ف
االمريكية المحافظة للمقر وقالوا لهم ان وضع 
نراه               ه ل اتوا ب م ي ث ل ا حي حسين ليس معلوم
واآدوا بانهم ثالثة افراد واليمكنهم االنفصال       
ن                 د م ان الب كل وان آ اي ش ضهم ب ن بع ع
 .الذهاب الى داخل المقر فنذهب جميعنا سوية

اجبرت          وع ف ي الموض ان ف دخل االمريك ت
ساعة            د ال رادي عن سين م ب ح ة بجل المنظم

ة  شخصين       ١٢٣٠ از     ( وبرفق بر انب ي اآ عل
ه      )  وفريد ماهوتشي  )  يوسف(  ا يحوطان ب آان

شتم                ه بالسب وال ه واخذ مع مرافقي من جانبي
وزارة               ة ل ه بالعمال ت زائري وية ونع س
ل           لين من قب م مرس االطالعات االيرانية وانه

 .النطام االيراني 
م          و للحظات فل اصروا باالنفراد مع حسين ول

بتول سلطاني ، اآبر مرادي وامير صفائيان 



رسالة السيد امير صفائيان الى مؤسسة اسرة سحر حول 
تفاصيل مراجعته مقر اشرف برفقة السيدة بتول سلطاني 

غرفة االنتظار عند مدخل المقر            
حسبته حسين فاحتضنته واخذت      
بالبكاء وتقبيله وآان اآبر يصلي           
عندها قال هذا الشخص انا يوسف       
ولست حسين وقال ان حسين           
يقول انه اليأتي، فقلت هيا بنا              
نذهب، فقال ارجعوا واجلسوا             
واآتبوا ورقة الى حسين اذآروا فيها 
انكم التدخلون الى داخل المقر،          
فلم نفعل ذلك مما اضطر بهم االمر        
الن ياتوا به وآانت  الساعة حينها          
الثانية بعد الظهر وما ان رانا حتى          
بدأ باالهانة وتشاجر مع بتول وتلفظ      
بالفاظ بذيئة معها، فوضعت قطعة         
من الشكالت في فمه وذهبنا مع         
اخيه الى غرفة مجاورة ، فكان              
يوسف من افراد المنظمة قد               
سبقني وجلس، عندها ذهبت بتول 
الى االمريكان وقالت لهم ان هؤالء        
يزاحموننا واليدعوننا نلتقي به            
بمفردنا فاخذ االشخاص المرافقين      
باالبتعاد قليال لكنهم لم يغادروا            

 .المكان 
 

لم يعطي حسين فرصة الحديث          
الخيه اآبر بل آان مستمرا بالسب       
وقد ضرب زوجته بتول فاحتضنه            
اخيه وسحبه جانبا وتدخل االمريكان 
وجاءت امراة امريكية وسحبت بتول، 
اصاب افراد المنظمة الخوف فراحوا       
يطرقون الزجاج وقالوا لحسين اخرج     
واذهب الى االمريكان وقل لهم انك       

 .التريد استمرار اللقاء 
 

في البداية اخذوا وباعذار مختلفة        
االطالة لهدر الوقت وقالوا بان               
الطريق طويل ويأخذ شيئا من              
الوقت حتى يأتي حسين، لكنهم        
آانوا يلقنون ويهيئون حسين ذهنيا      

لقد .  لذلك فعندما رأني بدأ باالهانة     
سعوا آثيرا الدخالنا انا واآبر الى          
الداخل وفصل بتول عنا لم نفهم           

آانوا يطلبون   .  مايريدون من ذلك       
وبرجاء والتماس ان نذهب الى            
داخل المقر من غير بتول فأبينا ان         
نترك بتول لوحدها هناك ولم نطمئن 
بهم، تدخل االشخاص المرافقين        
وبصورة مستمرة في حديثنا ولن         

 . يدعونا نتحدث
 

برأيي آان تصرف حسين غير              
طبيعي وفاقدا لتوازنه النفسي وآنا    
نتوقع منه تصرفا افضال من هذا من        

 سنة،  ٢٠بعد فراق طال الآثر من        
افراد المنظمة وبصورة مستمرة          
يحكمون السيطرة على حسين         
وهناك شخصين آانا يراقبانه ولم         
يترآوه ولو للحظة واحدة آما لم           
يعيروا اهمية الى آالم بتول عندما       
قالت لهم اترآوا االخوين مقدارا            

 .لوحدهما 
 

وبناءا على ما وصلتنا من               
معلومات فان السادة اآبر            
مرادي وامير صفائيان قد ثبتوا        
ما شاهدوه في مقر اشرف           
وبصورة مفصلة في شكوى         
قدمت الى الجهاز القضائي          
في العراق حول الوضع القلق       
للسيد حسين مرادي في             
منظمة خلق وما ضربه للجدار       
بيده وقذفه الكرسي وهجومه      
على زوجته بتول سلطاني اال       
دالئل تؤآد ان وضعه النفسي       
غير طبيعي، وقد طالب                 
المذآورين اعاله المسؤولين        
العراقيين باجراء تحقيق               

 . مستعجل بهذا الموضوع 

 وجود مجاهدی خلق في العراق غير دستوري: الدباغ 

 ٢العدد    ٦الصفحة  

السيد صفائيان، زوج شقيقة         
السيد حسين مرادي الموجود      
في مقر اشرف، آتب رسالة         
الى مؤسسة اسرة سحر حول     
لقائه اياه والذي ندرج خالصتها       
ادناه معتذرين سلفا لعدم             
نشرنا للنص الكامل للرسالة        
حيث وبعد اخذ موافقته اقتطعنا 
منها الجانب السياسي او             

 . االعالمي
 

انا ( ذهبنا      ٢٠٠٨ اذار      ١١بتاريخ   
زوجة حسين (وبرفقة بتول سلطاني

شقيق (واآبر مرادي         )  مرادي
الى مقر اشرف     ))  حسين مرادي  

للقاء حسين مرادي بعد فراق دام        
 . سنة بيننا ٢١
 
 ٩٢٠وصلنا المقر عند الساعة             

 افراد من       ٦صباحا، جاء الينا           
المنظمة  وفتشونا تفتيشا آامال          
وسحبوا مستمسكاتنا ثم قالوا           
اصعدوا الى السيارة لنذهب بكم         
الى حسين مرادي وطلبوا ان تبقى  
بتول سلطاني عند الباب فاعترضت     
على ذلك وقلت يجب ان تأتوا بـ             

الينا ونحن الندخل الى       )  حسين(
داخل المقر بدون بتول، قالوا انه           
اليأتي، فقلت بالتأآيد ان حسين         
غير موجود هنا وقد يكون قد قتل او        
توفي قبل عدة سنوات واال جاء            

 .الينا
   

هذا الحديث والرد والبدل طال حتى    
الساعة الواحدة ظهرا ، فجمعنا ما        
ذهبنا به من هدايا الى حسين            
وعزمنا الرجوع ، احدى نساء               
المنظمة ارسلت رجال ليقول لنا           
ارجعوا فرجعنا ، دخل شخصا الى         

ان “ ، مضـيـفـا        ” شرعي في العراق  
وجودهم اآلن أمر واقع ونحن نتصرف 

مع هذا االمر الواقـع آـأمـر مـؤقـت             
ــر            ــمــ ــتــ ــد ان يســ ــريــ  .” والنــ

ان وجودهم في العراق غـيـر     “ واآد  
دستوري وبـقـاءهـم فـي الـعـراق             

، مشـيـرا الـى ان         ” يخالف الدستور 
الحكومة التـريـد عـلـى اراضـيـهـا             “ 

وقال .   ” مجموعة معادية لدول الجوار   
إن العراق مستعد لـمـسـاعـدتـهـم          
على الخروج من العراق فـي حـال         

 .قبولهم من قبل أي دولة أخرى

Posted on 2008-03-15  
 

الدباغ قال عـلـي الـنـاطـق بـاسـم             
الحكومة العراقيـة ان الـعـراق لـن             
يخرق اي قانـون دولـي وان بـقـاء             

خلق في العـراق       منظمة مجاهدي 
سيكون مؤقتا وان الحكومة ال تريـده     

 .”ان يستمر
 

ال يوجد قانون دولـي     “ وأضاف الدباغ   
يفرض علينا ان يكـون لـهـم وجـود             



٢ هيئة مؤسسة اسرة سحر رقم بيان   
في الموضوع ؟ ثم آيف يمكن ربط         

 .ذلك ؟
آما ادعيتم في البرنامج ان عناصر        
وزارة المخابرات في داخل البلد هم      
مكشوفين لذا عملوا على جلب          
افراد من الخارج، لدينا سؤال هنا          
وهو هل بامكانكم ان تذآروا اسم         
اي شخص ممن قد راجع مقر               
اشرف طالبا لقاءا حرا وبدون وسيط      
مع اقاربه وهو ليس بعنصر لوزارة          
المخابرات؟ هل تعرفون مسؤول او       
اي من وسائل االعالم في العراق        
قد انتقد المنظمة بهذا الخصوص          
ولم يكن جاسوسا  وعميال  للنظام        

 .؟
االسلوب القذر  "طرح موضوع شيق    

في استخدام افراد العائلة ضد افراد   
، الرجاء بيان من الذي جاء         "العائلة

بافراد العائلة الى التلفزيون ليقوم        
بسب وشتم افراد عائلته ويذآر           
ايضا االب واالم واالبن واالخ واالخت      

؟ ما الذي فعلته العوائل           )سابقا(
التي راجعت مقر اشرف ضد من           

 .يخصهم ؟ 
الم يحضر آل من راضية خبازان            

ومرتضى )  والدة نوشين بشيري     (  
شقيق رضا اآبري     (اآبري نسب     

الى التلفزيون وللمرة الثانية   )  نسب
في هذا البرنامج لالستمرار بالصاق     
التهم واالفتراء على اقاربهم، ما           
جريمة المراجعين اال طلبهم اللقاء       

لقد اشرنا في البيان        (باحبتهم؟   
االول بان راضية خبازان ولمجرد            
التقاط صورة آانت تصر على ابنتها        
بالتبسم بابتسامة لطيفة والتي         
آانت لغرض الدعاية فقط آما تبينت    
االستفادة منها في البرنامج               

 ) .المذآور
ذآر في البرنامج ولمرات عدة اسم       

، عادة وفي آافه        "مدينة اشرف  "
انحاء العالم الذهاب واالياب الى           
المدن يكون شيئا طبيعيا، آما وان        
الساآنين في آل المدن لهم الحق     
من االستفادة واستخدام االنترنيت     
والتلفون والبريد والراديو وغيرها          
واتصالهم وزيارتهم القاربهم يكون        
شيئا طبيعيا، لكن وان آان اشرف         
سجنا او موقفا الم يكن من حق            
العوائل ان تلتقي باحبتهم والذي         

 عاما؟ ولماذا   ٢٠طال فراق بعضهم     
هذا الجو المشحون بالعصبية             
المرفق بالسب والشتم وتوجيه          
التهم واالفتراءات في اللقاءات            

 .المعدودة التي جرت ؟ 
واشير في البرنامج المذآور وبصورة     
منفصلة الى االعتقادات واالراء            
السياسية لالشخاص المذآورين       
اتجاه منظمة خلق بعنوان جريمتهم     
االساسية ، وعلى فرض محال            

صحة جميع ادعاءات المنظمة             
بخصوص هؤالء االشخاص                  
وباالساس انهم من المتعصبين ضد     
المنظمة فما هي المشكلة التي        
سيجدها لقاء االقارب مع بعضهم         
بدون وسيط؟ هل ان المنظمة             
يساورها الشك بافرادها بانهم قد        
يخضعون وينصاعون القاربهم              

 .المعارضين للمنظمة؟
واما السؤال االخير فهو اي نوع من        
النضال ينهمك فيه ما يقارب ثالثة          
آالف من الساآنين بما يسمى            

آي ال يسمح لهم     "  مدينة اشرف "
باجازة لثالثة ايام يقضوها في لقاء        
مع اقاربهم الذين جاءوا من ايران او        
من اقصى نقاط العالم مع تحملهم        
المصاريف واالخطار المحتملة في       

 .بغداد ؟
ان لم يكن لدى المنظمة اجوبة            
لالسئلة البسيطة المذآورة ، فنحن 
لدينا اجوبتها، ان اسم العائلة هو          
الرآن االساسي لتزلزل الفرقة ، ان    
المنظمات الشرعية والديمقراطية      
تقدر وتحترم القيم العائلية وتعدها       
رآنا اساسيا في المجتمع ولكن          
جميع الفرق تعد العائلة والعالقات        
العائلية مانعا حقيقيا في طريقها          
للسيطرة على اذهان افرادها ،           
ويعملون بشدة على منع اتباعهم       
من االتصال بالعالم الخارجي               
وخصوصا االتصال مع اقاربهم               
ويعتبرونها غير شرعية                      
ويستنكروها، في جميع الفرق يلزم 
االفراد والثبات وفائهم للفرقة بسب     
ولعن اقاربهم وذويهم واعتبارهم الد     

 . اعدائهم وبصورة مكررة
على ما يبدو ان العوائل قد وضعت         
يدها على موضع حساس مما جعل 
الهلع والخوف يساور المنظمة ومما     
يلوح للنظر ان منظمة خلق قد              
وصلت الى طريق مسدود وهي          
تواجه خطر االنهيار وحسب ما قاتله 
بتول سلطاني ان العائلة والعالقات      
العائلية هي مبطلة مفعول سحر         
العالقات الفرقوية ، وان المنظمة          
تعلم بذلك جيدا ولذلك راحت تخلط       
االخضر مع اليابس الهمال اللقاءات      
الحرة وبدون وسيط بين افرادها           

 . وعوائلهم
عائلة سحر الكبيرة تزف البشري         
للساآنين في اشرف على انه البد     
وان يزول الستار الحديدي للمقر          
وتفتح االبواب وسيعاود ارتباطهم         
بالعالم وسيتمتع االفراد الساآنين      
فيه بالحقوق آما يتمتع بها                  
المواطن العادي في جميع انحاء          
العالم، لكن يجب ان ندعوا وحتى         
ذلك الوقت ان ال تحدث اية آارثة            

 .انسانية فرقوية 

 ٢العدد    ٧الصفحة  

هيئة ادارة مؤسسة اسرة           
 سحر    

 
 العراق _ بغداد 
  ٢٠٠٨ اذار ١٥

  
ابناء الوطن االعزاء في داخل         

 وخارجه 
عادوت منظمة خلق ومن خالل            

من على  )  الملف"  (برونده"برنامج  
فضائيتها طبعا وبتأخير آثير، الحديث 
حول مراجعة السيد علي رضا             
بشيري وابنته السيدة نوشين           
بشيري من النرويج وآذلك مراجعة      
السيد رضا اآبري نسب من ايران         
مقر اشرف للقاء اقاربهم مؤآدين         
بانهم عمالء ووآالء وزارة المخابرات      

ضد "  االيرانية وقد شرعوا بالعمل        
جاهدين "  المنظمة في اشرف         

الخراج النظام االيراني من مأزقه         
وانقاذه من خطر السقوط، بهذا            
الخصوص ارتأينا وجبوب طرح               
االسئلة التالية مرة اخرى ونامل ان      
تقدم منظمة خلق جوابا لهذه              

 . االسئلة هذه المرة
باي دليل تعد مراجعة السيدة             
نوشين بشيري برفقة والدها فقط       
للقاء والدتها وآذلك مراجعة السيد      
رضا اآبري نسب بمفرده دون من         
يرافقه احدا للقاء اخيه وابن اخيه          
وزيارة قبر االبن االخر الخيه في مقر 

ضد المنظمة في      "اشرف عمال      
؟ هل انهم حشدوا             "  اشرف

الجيوش وجاءوا بمدافع ودبابات           
معهم لتدمير وتحطيم المقر                

 .وتسويته مع االرض؟ 
ان آان ادعائكم بان وزارة المخابرات     
قد ارسلت هؤالء االفراد من النرويج      

تقصدون (وايران ومن اماآن اخرى       
فرضا وهو محال انهم يتحملون            
مصاريف هؤالء االفراد او قد                  

) شجعوهم للذهاب واللقاء باحبتهم   
فما هي شكوى المنظمة بهذا            
الخصوص وما هو الجرم والجريمة         
التي حصلت؟ وان آانت وسائل           
االعالم العراقية او حتى وسائل           
االعالم االيراني قد عكست التعامل 
غير الصحيح للمنظمة مع هؤالء           

 .فمن يتحمل تقصير ذلك؟ 
لماذا ربطتم في البرنامج بين طلب       
بسيط للقاء عائلي بدون وسيط           
وبين درج اسم حرس الثورة في           
قائمة االرهاب لوزارة الخارجية             

طبعا منظمة خلق تحتفظ (االمريكية 
 ١٩٨٤مفتخرة بوجودها منذ عام          

وآذلك ربطه   )  ضمن هذه القائمة    
بان النظام قد وصل الى طريق              
مسدود ويواجه خطر سقوطه             
وآذلك ادخال شيوخ قبائل العراق        



حدث االنفصال فيجب ان يكون المنفصل تحت     
المالحقــة وااليــذاء مــن قبــل الفرقــة المعنيــة        
دائما هذا من جهـة ، ومـن جهـة اخـرى فـان                
هؤالء االفراد هم بامس الحاجـة للمـساعدات       
الحقوقية والقانونية والمالية لكي يبدأوا بحياة     
جديــدة فــي اي مكــان يرغبــون فيــه ، بهــذا             
الخـصوص فــان مؤســسة اســرة ســحر التــي        
هي مؤسـسة للـدفاع عـن حقـوق االنـسان             
والتي تأسست مـن قبـل بعـض الشخـصيات            
ــساعدة        ــة وبم ــة والمؤســسات الدولي العراقي
عوائل افراد المنظمة قـد قـررت العمـل وبكـل            
مايتاح لها من امكانيـات لنجـاة هـؤالء االفـراد             

 .واعانة عوائلهم 
ماهي مطاليب العوائـل الـتي جـاءت         :   سؤال

 الى العراق وتراجع مقر اشرف ؟ 
مطــاليبهم محقــة ومــشروعة وهــم     :    جــواب

يطلبون اللقاء بابنائهم دون اية رقابة مـن قبـل     
ــذ ســنوات              ــة من ــراد المنظم ــة ، الن اف الفرق
ــق              ــط مغل ــي محي ــشون ف ــم يعي ــة وه طويل
وتلقيني من قبل الفرقة ومحـرومين مـن آـل           
ــة وحــق           ــة وعلــى راســها الحري النعــم االلهي
االختيار وآذلك حرمانهم من العواطف العائلية     

ان افـراد المنظمـة     .  واختيارهم دائما تلقيـني    
هــم اوائــل ضــحايا الفرقــة وهــم بحاجــة الــى         

 .اغاثة مستعجلة 
ما الذي يمكن ان تقدمه العوائل مـن       :   سؤال

 اجل مساعدة احبتهم ؟ 
 اعتقد ان بامكانهم ان يقوموا باعمـال       : جواب

مهمة آثيرة اولها ابطال مفهـوم الحربـة التـي        
اصابها الصدأ والتي تقول باالنفصال عن البيـت    
والعائلة و عـد العواطـف العائليـة مـن الـذنوب             

طريــق الوصــول الــى   "وتحـت عنــوان ابتــدعوه      
ــة ــم          "  الحري ــى حالته ــم ال ــود احبته لكــي يع

 )تتمه(
 

لقد لمست تفكك العائلة في الفرقـة   :   سؤال
ــي             ــروح باق ــة ج ــن معالج ــف يمك ــرك آي بنظ

 العوائل ؟ 
ان اي عمل اتمكن من انجـازه سـوف     :  جواب

ال اتهاون عنه ، ساطلب من المحافل الدوليـة      
ــل             ــة هــذه العوائ وفــي اي مكــان الجــل اغاث
المنكوبة ، بعض العوائل لم تتمكـن مـن رؤيـة            

 سنة ، ان افراد المنظمة هـم    ٢٠احبتهم منذ   
فـي اســر اآــثر ســوءا مــن الــسجون العاديــة          

 .حيث ليس من خالص منه 
لمـاذا تعـارض منظمـة خلـق اسـاس           :   سؤال

 االسرة وماهو تعريف المنظمة لالسرة ؟
في رايي ان المنظمة تعارض اسـاس   :   جواب

االسرة النها ترى وجود االحاسيس والعواطـف    
عنــد االفــراد مانعــا فــي طريــق تــاثير غــسيل         
ادمغة االفراد النه من اجل الـسيطرة الكاملـة          
ــسه             ــو احاسي ــرد يجــب مح ــى ذهــن الف عل
وعواطفــه مــن وجــوده لــذلك يجــب قطــع اي          
تعلق للفـرد بعائلتـه حـتى يبقـى الفـرد اآثـر              
اذعانا ورهن رغبات قائد الفرقة وليـست لديـه      
رغبات اخرى امام قبول الطلبات الفرقوية غيـر    

 .   المعقولة 
ماهي اوضاع االفراد المنفـصلين عـن    :  سؤال

المنظمــــة فــــي العــــراق حاليــــا وماهــــي         
 المساعدات التي يمكن ان تقدم لهم ؟

االفراد المنفصلين عن المنظمـة فـي        :  جواب
ــت الحاضــر هــم بــامس الحاجــة الــى               الوق
ــة         ــدات فرق المــساعدة النهــم يواجهــون تهدي
رجوي  الن هذا قانونا ساريا في جميع الفـرق   
ــه اليمكــن االنفــصال عــن الفرقــة وان           بموجب

الطبيعية ويتخذون قـرارهم بكـل حريـة ، فـي            
الواقع ان العواطف والعالقـات العائليـة تتمكـن          

 .من ابطال سحر الفرقة والعالقات الفرقوية 
لماذا تعارض منظمـة خلـق اللقـاءات         :   سؤال

 بين االفراد وعوائلهم في بغداد بدون رقيب ؟
النه وبمجـرد تثبيـت العالقـة العائليـة          :   جواب

فــسيحس الفــرد بــضياعه للمحبــة والعواطــف      
االنسانية والتريد فرقة رجوي ذلك طبعا وهـي    
تصر على توجيـه آـل االحاسـيس والعواطـف           
باتجاه مريم رجوي وعن طريقها تساق باتجـاه   

 .مسعود 
 ماهو برنامجكم للمستقبل ؟: سؤال
من االن فصاعدا اريد ان اعيش بحرية    :  جواب

وان اقرر امور حياتي بنفسي ال ان تحيـط بـي      
ــد              ــن بع ــد وم ــة ، اري ــة تخريبي  ســنة   ٢٠فرق

وبعنواني آشخص ان اعيد تجربة الحيـاة فـي       
ــر            المجتمــع خــارج هــذه الفرقــة والمــس اآث
حقيقة الفرقة وان اعمـل آـل مـافي وسـعي           
ــة            ــل قلع ــودين داخ ــك الموج ــساعدة اولئ لم
ــع العوائـــل التـــي          اشـــرف ومـــساعدة جميـ

بهذا الخصوص فان وصية اب الحـد       .  تنتظرهم  
هؤالء اسرى الفكر في مقر اشـرف قـد اثـرت            

ال ادري لماذا عنـد   " بي آثيرا الذي يقول فيها  
ــزي      ــاجي لعزي ــضار      (  احتي ــد االحت ال )  اي عن

لقـد  )  "  اي عـدم حـضوره     ( اتمكن من لمسه  
 .فارق الحياة دون رؤية ولده 

نشكر الـسيدة سـلطاني لمـا اتاحتـه        :   ختاما
لنا من وقت ونرجوا لها الموفقية لما تقـوم بـه      

 .  من اعمال مهمة 
من جانبي اشـكر آافـة      :   السيدة سلطاني 

العاملين العراقيين وااليـرانيين فـي مؤسـسة        
اسرة سحر في العـراق واعتقـد انهـم يـؤدون            

 . اعماال تستحق التقدير 

 نشرة شهرية تصدر عن مؤسسة اسرة سحر

  من يلتحق بنا في العراق يعتبر عضوا في مؤسسة اسرة سحرکل

  عنوان البريد االلكتروني
WWW.SAHARNGO.COM 

 : لندن - ةالمراسل

 : يالبريد االلکترون

Sahar Family Foundation 
BM 2632 
London 
WC1N 3XX 
U.K. 

 Tel: 00964 7806867591 

Tel: 0044 2076935044 هاتف(لندن  –تصال اال:( 

saharfamily@yahoo.com  
info@saharngo.com  

 ): هاتف(بغداد  –تصال اال

 مؤسسة اسرة سحر 

لقاء مؤسسة اسرة سحر في العراق مع السيدة بتول سلطاني العضوة السابقة في 
 مجلس قيادة منظمة خلق


