
 عملیات مروارید علیه کردهای عراقی 
 ١٩٩١مارس 

یی که در اثر انقالب درون سازمانی ، فرجی برای مریم و مسعود برای گریز از تنگناعراق و آمریکا مابین جنگ اول خلیجدر زمان 
ای   نیز از این مخمصهشود افکار اعضای فرقه منحرف شود و مسعود این جنگ باعث می. در فضای فرقه ایجاد شده بود، بوجود می آید

به اروپا استفاده  اعضاء که در عراق بودند اقعه برای فرستاندن همۀ فرزندانکه هوا و هوس شخصی باعث آن شده بود نجات یابد و از این و
 ).  بین دو ماه تا دوازده سالهکودکان(می کند 

 افراد خود مسعود، به فرمان صدامورش کردند  شعلیه صدام) طالبانی (کردهای عراقی زمانی که ١٩٩١پس از جنگ در مارس 
را برای سرکوب کردن آنها اجیر می کند و کسانی که قبول نکردند که علیه کردها اسلحه به دست بگیرند و بجنگند، زندانی و شکنجه 

 .رای مقابله آماده شوند و اعضاء باید بن به قرارگاه اشرف حمله کندارتش ایراالبته در ابتدا اعالم شده بود که قرار است . شدند
 :دهد یکی از اعضای سابق فرقه، این عملیات را چنین گزارش می

در آنجا ما یک هتل را مقر خود .  رفتیمکرکوک کیلومتری ٨٠ در Tooz طوزما برای مقابله با ارتش ایران، با زره پوش به طرف شهر 
ک شدن به دهکده به ما فرمان آتش با توپ و تانک و مشوک انداز داده شد و با نزدی. پس از آن ما به طرف دهکده ای پیشروی کردیم. ساختیم

 برخورد کردیم، در مسلح کُردکردند و بعد از آن به یک عده   بودند که فرار میگوسفندها و بچه و زنما می دیدیم . ما تیراندازی را شروع کردیم
 . گفته استدروغ به ما پسر خدا مسعود رجوی، رهبرتیم و آگاه شدیم که  هسدر حال جنگ با کُردهااین زمان بود که ما متوجه شدیم که 

 شدیم با  پیش داشتیم و نه راه پس و مجبور ما در این زمان نه راه
 نیز به اسراآنها درگیر شویم و در این برخورد تعدادی از آنها کشته شدند و 

 بچه و نزدر میان اسرای اعدامی تعدادی .  شدنداعدام  مسعودفرمان رهبر
خانه های ، تانک های صدام و زره پوش هاافراد فرقه با . نیز دیده می شد

 رحم نکردند و کودک و جوان و پیر را ویران کردند و به کُردها دهکدۀ
در مدت . له کردند افرادی را که در حال فرار بودند BMP-1حتی با تانک 
 جنایتی  مسئوالن فرقه از هیچ،ردهای مخالف صدام با کُیک ماه جنگ

 .دندعلیه این قوم فروگذار نکر
 

 و از طرف او به مسئوالن دستورات از طرف صدام به مسعود این 
 نفر از ما ۴٢در این عملیات مزدورانه تعداد . فرقه تلفنی ارسال می گردید

در بازگشت به قرارگاه رجوی کسانی که قبول نکرده . نیز کشته شدند
شتار کُردها شرکت کنند مورد تهدید و در دادگاه نظامی بودند در ک

در همین زمان مسئول واقعی فرقه . محاکمه و بعد زندانی و شکنجه شدند
 برای دادن دستورات بعدی با مزدوران ربتلرد کُمجاهدین خلق یعنی 

 . نماید خود مالقات می
 

 و نیز شکنجه کشتار کُردهازارشی از عملیات مجاهدین خلق در دیدبان حقوق بشر طی گ Human Rights Watch پس از آن، سازمان 
لیست و زندانی کردن و همچنین اعدام اعضای برگشتۀ این فرقه در نتیجه آنها را به نقض حقوق بشر و کشتار دسته جمعی مردم بیگناه در 

 .  قرار دادهای جهانی تروریست
 . ت ها قرار دادو بعد هم پارلمان اروپا این فرقه را در لیست تروریس

 
 



 که اکنون Vafigh Samerai مرائیاسالفیق ژنرال ورئیس ادارۀ امنیت سرویس اطالعات صدام به نام 
نمود، پول نقد  که صدام به او واگذار میگوید رجوی بعد از انجام هر عملیاتی  در لندن زندگی می کند، می

  .می فرستاد) آف شور(گر کشورهای دریافت می کرد و یا به حساب های شخصی وی در سوئیس و دی
این عملیات چه به صورت اطالعاتی از داخل ایران و چه در مورد حمله و کشتار کردهای عراقی و 

داد و   بابت آن صدام پول خوبی به او میترور در ایران، خالصه خدمات اطالعاتی و مأموریت های جنگی
اری از آن به بانک های خارج در حساب خصوصی  می رسید که مقدمیلیون ها دالرگاهی این مبلغ به 

 . مسعود ریخته می شد
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