
  ،در عراق نجات جان اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران
  ی انسانی يک وظيفه

  ناصر ايرانپور

 احتمـال اسـترداد اعضـای سـازمان     مشاور امنيـت ملـی عـراق در ايـران     اخير و اظهارات در پی گسترش و ژرفش همکاريهای امنيتی ايران و عراق

، آنهـم  دی شوم و ضدانسانی را بايد محکوم نمود و در مقابل آن ايستا اين نقشه. است  حکومت اسالمی ايران افزايش يافته  مجاهدين خلق ايران به

  . انديشيم می  سازمان مجاهدين خلق ايران چگونه و اعمال پيشين و کنونی در مورد مواضع  نظر از اينکه صرف

 وصـف روابـط   بـا  و مجاز نيسـت  گردد وجود ديکتاتوری مذهبی در ايران برمی  ی نخست به حضور مجاهدين خلق ايران در عراق در درجه

سـازمان مجاهـدين خلـق    . تنسـ را مفـروض دا  دو آنبـين   )causal( مستقيمی یپيوند سبب عراقی  ساقط شدهبا حکومت  اين سازمان ی گسترده

ايـران در زمـان    ی و جامعـه در تـاريخ    اين سازمان ريشه. رود با محو آن از بين می  است و نه  عراق بوجود آمده پيدايش حکومت پيشينبا   ايران نه

تـوان ـ و از نظـر مـن حتـی       مـی . اسـت   مبارزات مـردم ايـران در هـر دو نظـام ايفـا نمـوده       در بسزايی نقشو  ردقبل و پس از انقالب دا هایحکومت

،  آنهـا را تبرئـه    جنايـت عليـه   ،اين امرع، تحليلها، محاسبات و اعمال و حتی ايدئولوژی مجاهدين را زير سوال برد، اما بسياری از مواض ـبايست   می

  . کند نمی و تطهير  توجيه

نـدارد، حتـی يکـی از آنهـا را       تواند خواستار بيرون رفتن نيروهای سازمان مجاهدين از خـاک عـراق شـود، امـا اجـازه      المالکی میحکومت 

ايـن  . خواهـد گرفـت  اين عمل دولت عراق در تضاد آشکار با کنوانسـيون ژنـف و حقـوق پناهنـدگی قـرار      . ش ايران بدهديل رژيم مجاهدکُتحو

و از حق پناهندگی برخوردار   زيسته اسالمی ايران نيز در عراق صدام حسين می" جمهوری"زمانی طوالنی رهبر و بنيانگزار   حکومت بايد بداند که

مسؤوالن کنونی بسياری از   همچنين بايد بداند که المالکی حکومت. دبده  وی را تحويل حکومت شاه  اين حکومت جانی بدون آنکه ،است  بوده

چنـين  . دآن حکومت آنها را تحويـل دولـت صـدام حسـين بدهـ       اند، بدون آنکه بوده  پناهنده در ايران،  در زمان شاه  ، از جملهزمانی طوالنیعراق 

  . تر است تر و ضدانسانی نامردمیو هم از رژيم صدام حسين   هم از رژيم شاه  کنونی عراق نشان خواهد داد که حرکتی از سوی حکومت

  به  و وابسته  فشارهای وزرای شيعه  جلو اين جنايت را بگيرند و تن به  طالبانی است که جالل جمهور رئيس  ويژه  رد حکومت و بهبر اعضای کُ

نيـز   خمينـی   اهللا ، اين ميراث روحباقی نخواهد ماند، حکومت کنونی  سياهی شب هميشه  خوبی بدانند که  آنها بايد به. ت ايران ندهندايران و حکوم

ايفـا  ان ايـر و حکومـت    هـر کـدام نقـش خـود را در جامعـه     نيروهای اپوزيسيون کنونی   زيرخواهد رفت و آن هنگام است که  چون رژيم صدام به

  . ی اين جنايت را خواهند پرداخت هزينه  آن زمان است که  ويژه  کرد و بهخواهند 

 عـراق  خـود در کردسـتان   و روابـط  از وزن و اعتبـار   مستقر در کردستان عراق است که ی احزاب اپوزيسيون کردستان ايران همچنين وظيفه

ی  همـه  اعتبار و حيثيـت  ای بزرگ بر در غيراينصورت لطمه  که  چه ،اين جنايت جلوگيری کنندو بطور رسمی و ديمپلماتيک از وقوع   گرفته  بهره

  .تر خواهد شد تر و در سرکوب جری فربه  و با آن تنها حکومت اسالمی ايران است که خواهد آمدوارد احزاب کردستانی و ايرانی 

نگذاريم، فرزندان مجاهد دست حکومت اسـالمی ايـران     ی وجدانی و انسانی خود بدانيم که عد سياسی اين رويداد بايد وظيفهنظر از ب صرف

، شـود ی ابزاری  اپوزيسيون و تطهير رژيم استفاده  و يا از آنها بر عليه شوند  سپردهاعدام ی  جوخه  بهگردند،   شوند، شکنجه  زندان افکنده  ند، بهبيافت

  . ايم در سالهای اخير بارها شاهد آن بوده  آنطور که

از   و ترکيـه  رد ايـران ضوع استرداد مبـارزان کُـ  ی اين روند ناميمون در عراق ـ مو  پس از مجاهدين ـ در صورت ادامه   دور از انتظار نيست که

  .ريز اول خواهند بود مبارزان مجاهد تنها خاک. مطرح گردد تر جدی  و ترکيه سوی دولتهای ايران و عراق

ايـران اسـالمی،     اين افراد بـه اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران   جای اعطای پناهندگی سياسی به  وقوع بپيوندد، يعنی به  اگر اين جنايت به

  . خواهد بودو شريک جنايت ی آمريکا نيز مسؤول  و اعدام مسترد گردند، خود حکومت اياالت متحده  جهحکومت شکن

همـين دليـل دل     بـه  دهنـد و  ن خلق ايران در سرکوب قيام مردم کردستان عراق خبر مـی رد عراق از نقش سازمان مجاهديبرخی از فعاالن کُ

اين امر تـا کجـا صـحت دارد و تاکجـا       اين سازمان بايد پاسخگو باشد و توضيح دهد که  طبيعی است که. ندارند  سازمان نامبردهخوش چندانی از 

خـود احـزاب   . کنـد  نمـی   در عـراق را توجيـه    مجاهـدين باقيمانـده    اما حتی اين امر نيز جنايت حکومتهای کنونی عراق و ايـران عليـه  . کذب است

کسـی محـق    بـا ايـن وصـف   . ی چندان درخشانی ندارنـد  و حتی عراق سابقه  ش ايران و ترکيهردکُکردستان عراق از لحاظ همکاری با دولتهای کُ

  .شوندحکومت عراق   خواستار تحويل دادن آنها بهاست،   نبوده

  تأييد يا رد  به ی انسانی است و ربطی مجاهدين يک امر و وظيفه  اعطای پناهندگی به  ديگر تأکيد و تصريح کنم که در پايان باری  و باالخره

  . ندارد   از سوی ما  نامبرده تشکيالتضع امو
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