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 כהן' רונן א

יחסי : מדינה במעבר ופוליטיקה בשעת מבחן

53Fְלק והממשלות העיראקיות'אִהִדין חַ 'הֻמגַ 

1∗ 
 

 מבוא. א

ְלק הוא ארגון האופוזיציה הגדול ביותר שקם לרפובליקה 'אהדין חַ 'המג

לפני ייסוד הרפובליקה האסלאמית הארגון היה קיים עוד . האסלאמית של איראן

והוא היה אחת התנועות המהפכניות שפעלו באיראן ערב הפלת משטרו של 

בזכות הלהט הדתי והארגון . 1979-מוחמד ריזא שאה ב, השאה האיראני

אהדיני הצליחו הכוחות המהפכניים להפיל את המלוכה הפהלווית ששלטה 'המג

ביאה לסיומה של שיטת שלטון הפלת המלוכה ה. 1925-במדינה האיראנית מ

 . רפובליקני-מלוכנית והקימה במקומה שלטון תאוקרטי

הרפובליקה האסלאמית של איראן מייצגת שיטת שלטון חדשה בעולם 

אהדין 'עם כינונה נדחקו המג. דתי-שלטון רפובליקני על בסיס חוקתי: האסלאם

בליקה יחד עם תנועות ומפלגות אחרות אל השוליים הפוליטיים של הרפו

הפרלמנט (ִלס 'דחיקה זו מנעה מהם להתחרות על מושבים בַמגְ . החדשה

. להתמודד לנשיאות המדינה ואף להתקיים כארגון פוליטי, החדש) האיראני

הארגון סירב להכיר בעובדה זו והחל להתעמת עם מוסדות הרפובליקה החדשה 

לא אפשרו מייסדי הרפובליקה החדשה רדפו את הארגון עד חורמה ו. שאך קמה

רדיפה זו הובילה את הארגון לנקוט אמצעים אלימים נגד המשטר . את פעילותו

תקופה זו מוכרת בהיסטוריה של איראן המודרנית . על מוסדותיו השונים

עימותים אלו לא שככו עד אשר הסתלק הארגון מאיראן בקיץ ". תקופת הטרור"כ

 .ונערך לבנייה מחודשת בצרפת 1981

עד אשר החליטה ממשלת ) 1986–1981(פת ארכה חמש שנים שהיית הארגון בצר

לגרש את אנשי , דיפלומטי בחלקו אך טרוריסטי בעיקרו, בלחץ איראני צרפת

אנשי הארגון קיוו למצוא מפלט . הארגון ולמנוע את המשך פעילותו על אדמתה

                                                 
: ברית לא מותרת: "עיקרי מאמר זה נישאו בהרצאה במכון טרומן באוניברסיטה העברית בירושלים  ∗1

ר בשמת "ר נגה אפרתי ולד"תודתי נתונה לד. 2009יוני , "ַאִהִדין האיראני והמשטר העיראקי'הֻמג
 .אבשלום שהעניקו אכסניה להרצאה-יפת
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מדינות אירופה חסמו אף הן  :אך תקוותם נגוזה, מדיני במדינה אירופית אחרת

ניסתם אל שטחן בגלל חשש ממשבר דיפלומטי עם איראן ואף מטרור את כ

שלא מצא מנוח לכף רגלו על אדמת , הארגון. כפי שאירע בצרפת, עקיף מצדה

החליט להתמקם פוליטית וצבאית בעיראק של צדאם , אירופה ובארצות הברית

 בשיאה של המלחמה עקובת היו נתונות איראן ועיראק, 1986, בשנה זו. חוסיין

 .ובשלב זה טרם נחזה סיומה, הדם ביניהן

מטרת מאמר זה היא להציג את השתלשלות האירועים לעזיבת הארגון את צרפת 

מדוע בחרו : המאמר ינסה לענות על השאלות האלה. ולהתמקמותו בעיראק

אנשי הארגון לחבור לגרועה שבאויבות מולדתם וכיצד הצליח הארגון להשתלב 

כיצד עלה בידי ? אקית ברפובליקה האסלאמיתצבאית במערך הלחימה העיר

 1988עיראק באוגוסט –הארגון לשרוד תקופה כה ארוכה מתום מלחמת איראן

 ?ואף לאחר מכן, 2003ועד נפילת המשטר העיראקי של צדאם במאי 

הזה לכאורה " רומן האסור"כמו כן אנסה לבחון מזווית אחרת את הצד העיראקי ב

סוני במטרה -שיעי לבין משטר דיקטטורי עיראקי-ניבין ארגון אופוזיציוני אירא

אהדין לאחר תום 'מדוע המשיכה עיראק לתמוך במג: לענות על השאלות האלה

כיצד השפיעה נוכחותו של הארגון על תהליך ? מלחמת שמונה השנים

וכיצד ? הנורמליזציה של עיראק עם איראן לאחר תום מלחמת שמונה השנים

 ? את שידוך הכלאיים הזה –ה וארצות הברית אירופ –ראה העולם המערבי 

 

 רקע היסטורי. ב

על ידי עשרה סטודנטים באוניברסיטת  1965-לק קם ב'אהדין ח'ארגון המג

הארגון קם . טהראן שקיוו להוביל תנועה עממית להפלת המלוכה הפהלווית

השאה , של מוחמד ריזא שאה" המהפכה הלבנה"שנתיים לאחר פרסום רפורמות 

עם הכרזת הרפורמות בשנה זו מחה האיתאללה רוחאללה . 1963-ב, ןשל אירא

מלוכנית -ומייני על הרפורמות הללו וכרך את מורת רוחו מהן במחאה אנטי'ח

ולהחזיר את " אסלאם הטהור"אגב הדגשת השאיפות לשוב ל, מערבית-ואנטי

אהדין מנגד גיבשו את 'המג. אנשי הדת לעשייה הפוליטית והכלכלית

 . מרקסיסטי-יה שלהם על בסיס אסלאמיהאידאולוג

באותה העת נשבה רוח הסוציאליזם במדינות המזרח התיכון ואף נקלטה 

של נאצר " אמנה הלאומית"עובדה שבאה לידי ביטוי ב, במצרים הנאצריסטית

-גם באיראן היו תנועות מרקסיסטיות וסמי. בכל הנוגע לסוציאליזם ערבי

נראה היה כי יש . מוסלמי את רעיונותיהןמרקסיסטיות שביקשו להחדיר לעולם ה
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שכן סוציאליזם מבית , בעולם האסלאם קושי רב בשילוב סוציאליזם מרקסיסטי

לא קנה לו אחיזה בארצות המזרח , שהיה נגוע באתאיזם, מדרשו של קרל מרכס

אנשי הדת באיראן לא ). Keddie, 1981: 239(התיכון המוסלמיות והמסורתיות 

, אך בפועל. לאתאיזם המיוצג לכאורה במשנתו של מרקסנבדלו בהתייחסותם 

והמובילה שבהן , קומוניסטיות לא מעטות-היו באיראן נציגויות של מפלגות פרו

עמדה " תודה"מפלגת ה. שהייתה תחת השפעה רוסית) ההמון" (תּוּדֶה"הייתה ה

חששו מהשתלטות , ובייחוד ארצות הברית, שכן בריטניה 54F2"משבר ֹמַצֵדק"במוקד 

הייתה זו אחת המפלגות . רוסית על הפוליטיקה האיראנית באמצעות מפלגה זו

ואף , היחידות לאחר המהפכה האסלאמית שהותר לה להמשיך ולהתקיים

עת פוזרה המפלגה וראשיה נעצרו , 1983אך זאת רק עד ; להיבחר לפרלמנט

 . ונכלאו באשמת ריגול לברית המועצות

לגבש אידאולוגיה רעיונית המשלבת בין שקיבל על עצמו , אהדין'ארגון המג

היה נתון בקונפליקט פנימי בין הכוחות שביכרו את , אסלאם לבין סוציאליזם

בשנה העשירית . ולהפך, הרעיונות המרקסיסטיים על פני הרעיונות האסלאמיים

המרקסיסטים עזבו  םהאידאולוגי: חווה הארגון פיצול רעיוני ופיזי) 1975(לקיומו 

ואילו אלו , אהדין המרקסיסטי'רגון וכינו את הפלג החדש המגאת שורות הא

: שדגלו בהדגשת הזהות האסלאמית נשארו בארגון האם בשמו המקורי

 ,Abrahamian, 1989: 162–169; Keddie;80 :1988 ,מנשרי(לק 'אהדין ח'המג
1981: 225; Gheissari and Nasr, 2006: 49, 82 .( 

ונרדף על ידי המשטרה  55F3,אחיזה חברתית הפלג המרקסיסטי נלאה מלקנות לו

הארגון  – א ַאְמִנָית ָו ֶאָטֶלַעאת ּכֶׁשְַור-ַסְזַמאנֶ  –ך "ַסאַוא(החשאית של השאה 

לעומתו הצליח הפלג האסלאמי לרדת למחתרת ). ומודיעין של המדינה ןלביטחו

הגביר , במחצית השנייה של שנות השבעים, בשלב זה. ולשמר את כוחותיו

והחל לדבוק בזירוז ההתקוממות המזוינת , ת דפוס פעולתו הלוחמניתהארגון א

 .הפלת המלוכה הפהלווית בכל דרך: כדי לממש את מטרתו

לק 'ארגון הַפַדִאַיאן ח –אהדין פעלו שני הארגונים המרקסיסטיים 'בצד המג

: שנלחמו כל אחד בדרכו כדי להביא לקץ שלטון הפהלווים –" תּודה"ותנועת ה

על . ואילו התודה בחרה בדרך המחאה, והפדאיאן בחרו בדרך המזוינתאהדין 'המג

ומייני ששהה אותה העת 'התזמורת האופוזיציונית הזו ניצח האיתאללה ח

                                                 
מפני שהוא היה ממובילי הכוחות הלאומיים שפעלו והצליחו להלאים את , המשבר קרוי על שמו  2

פוליטי -נוצר משבר כלכלי, חידוש הזיכיון עם הבריטים-עם ההלאמה ואי. 1951-הנפט האיראני ב
מבצע "במבצע שידוע בכינוי , 1953ומטי שהסתיים רק בהדחתו מראשות הממשלה באוגוסט ודיפל

 ".ְקס'ָאגָ 
 ,שממילא התמיכה בהם הייתה חלקית) "הדֶ תּו", ןפדאיא(הגם שהיו ארגונים מרקסיסטיים אחרים   3

 .האתאיסטית של האידאולוגיה המרקסיסטית הוזאת בעיקר בשל זהות
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ומייני 'להפצת התעמולה נעזר ח. בעיראק וִהלהיט משם את הרוחות באיראן

גם . אשר הופצו חינם או במחירי עלות בקרב כל בית ובית, בקלטות ובעלונים

סי הבריטית עמדה בצדו ונתנה לו במה לשדר את תעמולתו אל .בי.תחנת בי

קהלו , והמוני מאמינים שיעים, כך או כך מצאה לה התעמולה אוזן קשבת. איראן

נענו לקריאתו והביעו את מחאתם " המהפכה הלבנה"ומייני ונפגעי תמורות 'של ח

 ).Cohen, 2009: xiii(ברחובות 

עת מאמר מערכת של עיתון  1978ינואר תהליך האצת המהפכה החל ב

ומייני ועל מעמדו 'יצא במתקפה חריפה על ח) חדשות או ידיעות( אטלאעאת

מאמר זה ליבה את הגחלים שלחשו . בטענה שהוא סוכן בריטי, בין השאר, הדתי

ומייני שביקשו לתבוע את 'ממילא והוציא לרחובות את המוני תומכיו של ח

וכוחות הביטחון המלוכניים , יש לנוכח התפתחות זוהמשטר לא נשאר אד. עלבונו

דיכאו את המהומות ביד קשה שגרמה להרוגים ולפצועים רבים מהמחנה 

 .ומייניסטי'הח

בכל הפגנה היו . מאותה עת החל להיווצר תהליך הקצנה של ליבוי הלהבות

דתי שגררו -ולכל ההרוגים נעשו הלוויות המוניות בעלות צביון מחאתי, הרוגים

יחד עם , אהדין'גם המג. כך חוזר חלילה עד ערב המהפכה. וגים נוספיםהר

ובניגוד לאנשי הדת , גרמו לשלהוב היצרים, התנועות המהפכניות האחרות

הם נמנו עם הכוחות היחידים שהפעילו טרור ואחזו בנשק נגד , ולתומכיהם

אלא , זעם המשטר לא הופנה כלפיהם בלבד, למרות זאת. המשטר ונגד מוסדותיו

 . בייחוד כלפי אנשי הדת ותומכיהם שגדשו את הרחובות במחאות ובהפגנות

בינואר  16-יצא השאה את איראן ב, ונוסף על כך חולה מאוד, מוכה וחבול, שבור

תיאר 'השאה השאיר את ראש הממשלה שאהפור בח. ומעולם לא שב אליה 1979

 25-כ. על כנו לנהל את המדינה ולהשיב את השקט" החזית הלאומית"ממפלגת 

יצא השאה את איראן מבולבל ומבוהל " משבר מוצדק"שנה קודם לכן בעת 

אי יפעל .איי.והסכים בלית בררה שארגון הסי, בעקבות לחץ בריטי ואמריקני

החזית "אירוני למדי שאז הייתה . בדרכיו להדחת ראש הממשלה מוחמד מוצדק

הבריטים ובעיקר של (בראשות מוצדק הבעיה של השאה " הלאומית

) תיאר'באמצעות מינויו של בח(ואילו עתה הוא ביקש להיעזר בה , )והאמריקנים

 .לצורך הרגעת ההמונים והשכנת סדר במדינה

יציאתו של השאה דווקא במועד זה סימלה אפוא בעיני המהפכנים ניצחון חשוב 

תיאר השלה את עצמו בכך שיוכל להביא לרגיעה עם 'ראש הממשלה בח. וגדול

מפני , "המהפכה הלבנה"הצנזורות והחוקים הנוקשים ועם ביטול רפורמות ביטול 

הפדאיאן ושאר התנועות ראו בשיטת , אהדין'המג, ומייני'ח, שהכוחות המהפכניים
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לא "תיאר 'ומייני כינה את ממשלתו של בח'ח. פעולתם ניצחון גדול ומהפכני

שלימים , אןבראשותו של מהדי בזארג" ממשלת צללים"ומינה לעצמו " חוקית

; Keddie, 1981: 257(תהפוך להיות ממשלת הרפובליקה האסלאמית של איראן 

 ). 86 :1988, מנשרי

עם התפרקות הסדר . הלהט המהפכני עם הסתלקותו של השאה הלך וגבר

נוסף על התפרקות יחידות צבאיות שלמות שערקו , המלוכני והמשטרה הפנימית

צר עתה , מהצבא ועברו לצד המהפכני תוסס וצמא , ייחודי, כוח חסר תקדיםנו

אלו ביקשו לבוא חשבון עם כל אותם מלוכנים . לדם של הכוחות המהפכניים

שבמשך עשורים דיכאו את המדינה האיראנית על מגוון רבדיה הדתיים 

" הוועדות המהפכניות"אכן הקבוצות הללו שלימים ייקראו . והחברתיים

 .נציגי המשטר שהופל לא מכברהחלו לבוא חשבון עם " משמרות המהפכה"ו

 

 התקווה לעתיד חדש. ג

. אהדין להשתלב במערכת הפוליטית החדשה שאך הוקמה'עם כינון המשטר החדש קיוו המג

לדאבונם ולדאבון שאר התנועות המהפכניות שתפיסת עולמן הפוליטית לא עלתה בקנה , אולם

, נמנע מתנועות אלו, ומייני'אחד עם התורה המהפכנית האסלאמית השיעית של האיתאללה ח

. לס ואף להתמודד לנשיאות המדינה'להתחרות על מקומות במג, "תודה"למעט מפלגת ה

גדול  יחד עם תנועות המחאה האיראניות הם העלו קרבן אנושי. ובצדק, אהדין חשו נבגדים'המג

–101 :1988, מנשרי(שגמולו לא הושב להם עם כינון הרפובליקה האסלאמית 

103 .( 

תקוותו . רגון ניסה להביע את אכזבתו בדרכי המחאה העממית הישנה והטובההא

אהדין להיכנס למעגל היצירה 'הייתה שבאמצעותה יאפשר המשטר החדש למג

המשטר פירש אחרת את רוח המחאה וראה , ואולם. הפוליטית של המשטר

ה בשלב זה החלה גם הרפובליק. בפוטנציאל המהפכני של הארגון איום על קיומו

רדיפה זו הביאה את הארגון . לרדוף את הארגון, בדומה לשאה, האסלאמית

בדומה , להשתמש באלימות מזוינת כדי להביא להפלת הרפובליקה האסלאמית

 . לפעולות שנקט זה מכבר נגד המלוכה הפהלווית

המשטר האיראני החדש סבר כי אם לא יקטע את שאיפות הארגון בעודן בִאבן 

, בשלב זה. עם ארגון שאחיזתו בעם האיראני הולכת וגדלהעתיד הוא להתמודד 

החל המשטר למגר בכוח את האופוזיציה , 1981במחצית השנה הראשונה של 

. אהדינית שהחליטה בינתיים לרדת אל המחתרת כדי לשמר את כוחותיה'המג

-חסן בני-אהדין באה מצדו של הנשיא האיראני אבו אל'תמיכה לא צפויה במג
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גם . ה העת נתון במאבקים פנימיים בצמרת ההנהגה האיראניתצדר שהיה אות

ביקש לנתב את השלטון למחוזות , "בנו הרוחני"ומייני כ'שהוכר על ידי ח, צדר-בני

אני 'רפסנג, אי'שלווים יותר מאשר ביקשו אנשי הדת דוגמת ראש הממשלה רג

 . מנהאי'וח

ומייני רב 'של ח לס ובמעגל הקרוב'צדר גילה כי כוחם של אנשי הדת במג-בני

ירד בהסכמה שבשתיקה מצד  1981ולאחר הדחתו מהנשיאות ביוני , יותר מכוחו

. אהדין שכבר הייתה לא מכבר במחתרת'ומייני אל המחתרת וחבר להנהגת המג'ח

. אהדין את איראן והתמקמו בצרפת'צדר והנהגת המג-עזבו בני 1981ביולי 

אלו ואחרים ִאפשר למטה המשטר הצרפתי שהיה פתוח לגולים פוליטיים כ

אהדין להתבסס בצרפת ולהעתיק אליה את פעילותם הפוליטית 'המג

 ,Abrahamian ;139 :1998, וגנרוקורדסמן  ;108 :1988, מנשרי(והמחתרתית 
2001: 76–77.( 

אהדין לארגוני אופוזיציה אחרים שכבר שהו בגלות והייתה 'בצרפת חברו המג

שלמען מימושה התגבשו  –האסלאמית הפלת הרפובליקה  –להם מטרה אחת 

צדר -גם הנשיא המודח בני". מועצת ההתנגדות הלאומית של איראן"והקימו את 

אט החלו -אהדין היו התנועה הגדולה במועצה אך אט'המג 56F4.חבר למועצה זו

להשתלט על הנהגת המועצה הוועדות שהקימה המועצה לטובת המטרה 

 . שלשמם הוקמה

בזמן הזה הייתה ). 1986–1981(אהדיני נמשך כחמש שנים 'מג-הצרפתיהרומן 

עמידתה של צרפת וסיועה . איראן נתונה במלחמה עקובה מדם נגד עיראק

, איראן. לעיראק בזמן המלחמה לא התקבלו בעין יפה ברפובליקה האסלאמית

לא יכלה , שקרסה תחת העול הכלכלי והמחיר הכבד שהמלחמה גבתה ממנה

, לא זו אף זו. דישה לנוכח עזרתה הגלויה של צרפת לרודן העיראקילהישאר א

את האופוזיציה האיראנית שהפעילה מהרובע , על חשבונם, הצרפתים אירחו

את שליחיה באיראן כנגד מוקדי ) Auvers Sur-Oise(הצרפתי שבה התמקמה 

 ).Cohen, 2009: 59–62(השלטון השונים במדינה 

ה איראן לעמוד מנגד ולאפשר לצרפת לתמוך על רקע הדברים הללו לא יכל

אופוזיציוני של -במאמץ המלחמתי העיראקי ובד בבד במאמץ המחתרתי

לפיכך החליטה כי עליה להילחם בצרפת כדי להפיל שתי ציפורים . אהדין'המג

אהדין 'השתקת האופוזיציה האיראנית שנשלטה בעיקר על ידי המג: במכה אחת

                                                 
נישואי בוסר אלו החזיקו מעמד . אהדין'וי מנהיג המג'אפילו לבין מסעוד רגצדר נישאה -בתו של בני  4

בשל רקימת קשרים " מועצת ההתנגדות"צדר את -ובאו לקצם בד בבד עם נטישת בני, כשנה
 .דיפלומטיים בין המועצה לבין עיראק
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לשם כך לחצה איראן על . יועה הצבאי לעיראקוכן הובלת צרפת להפסיק את ס

ודרשה ממנה לסלק מאדמתה , בדרכים דיפלומטיות ובעיקר טרוריסטיות, צרפת

איראן דרשה גם להשיב את הכספים המוקפאים בבנקים  57F5.אהדין'את המג

המשטר האיראני היה נואש למטבע זר בשל . הצרפתיים מאז הסתלקות השאה

 . עלות המלחמה והכלכלה הקורסת

 1986-וב, הלחץ הדיפלומטי והטרוריסטי שהפעילה איראן השפיע בסופו של דבר

הארגון הבין כי תחינותיו לא . אהדין לעזוב את המדינה'ביקשה צרפת את המג

אך לדאבונו נקלט המסר שהעבירה . וביקש למצוא לו מקלט אחר באירופה, יעזרו

משברים איראן לצרפת גם בקרב מדינות אירופה האחרות שחששו מ

 בלית בררה. ובעיקר מטרור סמוי ועקיף מצד איראן נגדן, דיפלומטיים עם איראן

המציאות שהייתה צפויה . החליט הארגון לעזוב את צרפת ולהתמקם בעיראק

עיראק ואיראן היו , להזכיר. הכי פחות מבחינת הארגון הפכה לעובדה מוגמרת

צפה סיומה   ,Cohen ;210 :1988, מנשרי(נתונות במלחמה שבשלב זה טרם נ
2009: 59–68 .( 

 

 אהדין ועיראק'המג: ברית לא מותרת. ד

אך למרות , הארגון ידע משברים רבים בשנות פעילותו ואיבד חברים ותומכים

. זאת הגיע להישגים מהפכניים והחל להתברג כארגון מהפכני בתודעה האיראנית

במזרח התיכון  כך נפתח הלכה למעשה עידן חדש בעולם התנועות המהפכניות

אך בכל זאת עד , מאז ומעולםבוגדים ואנשי גיס חמישי היו . בכלל ובאיראן בפרט

, אהדין לעיראק טרם נרשם תקדים בהווי המזרח תיכוני בעת החדשה'מעבר המג

ובו חוברים אנשי קבוצה אופוזיציונית למאבק המלחמתי של מדינת האויב 

 –י אופוזיציה ותנועות לאומיות פעילות מרי וטרור של ארגונ. במולדתם שלהם

; יהודים נגד המנדט הבריטי; למשל דרוזים נגד המנדט הצרפתי בלבנון וסוריה

הופנתה לרוב נגד  –נגד הבריטים  עיראק; יר נגד הקולוניאליזם הצרפתים'אלג

. נגד האוכלוסייה המקומית או נגד מייצגיה, אם בכלל, ופחות, השלטון הקולוניאלי

הקיימות באופן טבעי , ות בצד תנועות האופוזיציה המגוונותהתנועות הלאומי

פעלו ועודן פועלות בתוך המסגרת הגאוגרפית , בכל מדינה ומדינה במזרח התיכון

 . של מדינתן

                                                 
 ,Cohen, 2009: 61; Kramer ועיראק רא–צרפת בזמן מלחמת איראן–להרחבה בנושא קשרי איראן  5

1996: 245–254. 
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אפשר לכאורה לנמק את המעבר של הארגון לעיראק ברצון המשותף להפיל את 

ח חששם העיראקים חפצו בכך לנוכ. כל אחד מסיבותיו, המשטר האסלאמי

ואילו , המובהק כי הדי המהפכה יקימו עליהם את האוכלוסייה השיעית במדינה

. הארגון פעל על רקע תחושתו כי נגנבה לו המהפכה שהוא כה טרח להביאה

מנהיגי הארגון ידעו כי את תהליך ההיווצרות של המהפכה האסלאמית ניהל 

טוב עבור מהפכת  והיו משוכנעים כי מה שהיה, מייני מעיראק'הלכה למעשה חו

יהיה טוב לצבא המתגבש של תנועת האופוזיציה של , ומייני'הקלטות של ח

 .אהדין'המג

עם הגעת הנהגת הארגון לעיראק היא החלה לפעול לכך שכל התאים 

המחתרתיים שנותרו באיראן בצד תומכי הארגון וחבריו הנמצאים במערב יחברו 

ף פעולה מלא עם סוכנויות בד בבד החל הארגון בשיתו. אל אנשיה בעיראק

עם הגעת התומכים . אהדין'הביטחון העיראקיות לתכנן את הקמתו של צבא המג

החל הארגון , ומאיראן) בעיקר מצרפת(מאירופה , והחברים הרבים של הארגון

ששלדו התבסס בעיקר על חברי " צבא השחרור הלאומי של איראן"להקים את 

אהדין 'י אופוזיציה שונים שחברו למגאהדין ועל תומכים נוספים מארגונ'המג

 .ולמטרותיהם

הראשון הוא הִקרבה . אהדין ייחסו כמה יתרונות אפשריים לשהותם בעיראק'המג

איראן יהיה להם קל יותר ליישם את מטרתם –על גבול עיראק. הגאוגרפית לאיראן

הפלת : לעיראק ולתנועת ההתנגדות יש מטרה משותפת, השני. מאשר מצרפת

הדבר יקל על קבלת סיוע עיראקי למימוש , השלישי. הרפובליקה האסלאמית

האמונה המלאה כי המלחמה קרבה לסיום וכי המשטר האיראני , הרביעי. מטרתם

אהדין לעשות 'כל שנותר למג. פוליטית וחברתית, צבאית, על סף קריסה כלכלית

דש על הוא להמתין לנפילת המשטר ולהיות קרובים דיים כדי להשתלט מח

 . המדינה האיראנית

צבא "אהדין ועזר להם להקים את 'המשטר העיראקי חימש וצייד את המג, ואכן

מועצת ההתנגדות "אהדין ו'עם זאת טענו המג". השחרור הלאומי של איראן

כי עיראק אינה מסייעת להם כספית וקל וחומר אינה " הלאומית של איראן

שאותם הוציאו ומתעתדים להוציא  באימון ובניהול המבצעים, מעורבת בחימוש

הציבור האיראני באיראן ומחוצה לה הוא , לטענת הארגון. בשטחה של איראן

הלוא היא , לטובת מטרתו הנעלה, בהקרבה אנושית או כספית, התורם העיקרי

 . הפלת הרפובליקה האסלאמית של איראן

בכוחות  הארגון לא היה שותף בלחימה, אהדין בעיראק'בשנה הראשונה של המג

-רק ב. ובאימון הלוחמים" צבא השחרור"האיראניים מאחר שהתמקד בהקמת 
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התחיל להוציא מבצעים נגד הכוחות האיראניים ונחל הצלחות לא מעטות  1987

העיראקים סיפקו כמובן לארגון את המודיעין המקדים ואת החיפוי . בשדה הקרב

 .האווירי והארטילרי

לוחמים ששירתו הן כלוחמים והן כתומכי  40,000אהדין 'בשיא כוחם מנו המג

ובשיא , מבצעיהם היו מתוקשרים ומוצלחים. של הארגון" צבא השחרור"לחימה ב

פעם -יותר מאשר חדרו אי, מ לתוך השטח האיראני"ק 150-כוחם אף חדרו יותר מ

הצלחות אלו חיזקו את האמונה . כוחות עיראקיים אל המדינה האיראנית

והם החלו להאמין שישלטו במדינה , שתה של איראןאהדינית בדבר חול'המג

 . בזמן הקרוב

בדבר  598' קיבלו עיראק ואיראן את החלטת מועצת הביטחון מס 1988ביולי 

אהדין עמדו 'המג. וחודש לאחר מכן חתמו על הסכם הפסקת האש, הפסקת האש

מפני שמבחינתם המלחמה הסתיימה מהר , נבוכים במציאות החדשה שנוצרה

המשטר באיראן שחתם על הסכם , לדידם. תוצאותיה לא היו לפי רוחםו, מדי

הסיום הרצוי מבחינתם היה קריסת המערכות באיראן . הפסקת אש לא השתנה

והתממשות תקוותם של המוני העם האיראני שהארגון על שלוחותיו יציל את 

 ).429–428 :1998, קורדסמן ווגנר(העם האיראני מטופרי המשטר הדתי 

אהדין לסבור שהמציאות בחלק 'הסכם הפסקת האש לא מנע מהמג, עם זאת

כך , משטר כה חלש העומד על סף התפרקות: האיראני זהה לזו שסרטטו לעצמם

הפלת  –שכל שנותר להם הוא להיכנס לאיראן ולקטוף את פרי מאבקם 

אהדין להוביל 'אמונה נאיבית ופתטית זו הביאה את המג. הרפובליקה האסלאמית

יה מורכב בעיקר מאזרחים איראנים ומלוחמים מעטים שקיוו שבעצם מבצע שה

כניסתם לאיראן יחברו אליהם המוני העם האיראני ויפלסו יחד עמם את הדרך 

מהפכנית בלתי -כך לשיטתם צפויה הייתה להיווצר תנועה עממית; לטהראן

 . ניתנת לעצירה

ודדות הצליחו לשוב רק כמה עשרות ב. נשים וטף, גברים 2,500-למבצע זה יצאו כ

כל השאר נטבחו על ידי הצבא האיראני ועל ידי . בחיים אל הגבול העיראקי

שידעו מבעוד מועד על התהלוכה העממית שמנסה הארגון " משמרות המהפכה"

למצער גם אזרחים תמימים בכפרים ובערים האיראניות שבהם עברה . להוביל

האיראני לנוכח החשד סבלו שלא כדין מנחת זרועו של המשטר , התהלוכה

לא . אהדין'שאותם כפריים נרתמו למאמצים המהפכניים והמרדניים של המג

, על היבטיה השונים, אהדין אל תוך איראן'נרחיק לכת ונאמר כי צעדת המג

יחד עם , לספירה 680-ב, חוסיין בן עלי, מזכירה את צעדתו של האמאם השלישי
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, בעושק המשטר האומיי של יזידבעיר כרבלא כדי להילחם , תומכיו ומשפחתו

 .היורש הטרי של האימפריה האומיית

מכל מקום תוצאותיו ההרסניות של המבצע היו נקודת השיא של הארגון לחיוב 

דקה לפני היציאה , אהדין'כמו כדור העולה אל שיא גובהו היו המג. ולשלילה

אל עברי אך עם הכניסה הפיזית לאיראן החל הכדור לצלול , בשיא כוחם, למבצע

לא רק שהארגון סבל מאבדן חמור של חיי אדם שהביא לפגיעה , עתה. פי פחת

המשבר . בסדר כוחותיו אלא אף נפגמו המוטיבציה שלו ואמונתו בצדקת הדרך

אהדין נבע אפוא מהבנה שגויה של המציאות באיראן ומתחושת 'שנכפה על המג

 ). Cohen, 2009: 59–68(עליונות רעיונית וצבאית חסרת בסיס 

 

עיראק ושנות –המציאות החדשה עם תום מלחמת איראן. ה
 התשעים

בעקבות המבצע הכושל נמחקו באחת כל הצלחותיו הקודמות של הארגון בשדה 

על אף המורל הירוד , עתה ניסה הארגון לשקם את כוחו. הקרב מול איראן

ולכן הרשה , הארגון שהה עדיין בשטח העיראקי. ותחושת ההחמצה שאחזו בו

לעצמו להוציא פעולות צבאיות כאלו ואחרות בשטח האיראני בלי שייראה הדבר 

אך עם תחילת תקופת . כאילו עיראק היא זו שדוחפת את הארגון להסלמה

, הנורמליזציה בין איראן לעיראק בראשית שנות התשעים של המאה הקודמת

צדאם  הרודן העיראקי, עתה. התקשה הארגון עוד יותר להוציא מבצעים צבאיים

ולא נותר לו אלא לקפוא על , חוסיין מנע את פעולותיו הצבאיות של הארגון

 .שמריו ולייחל למציאות צבאית אחרת באזור

לעת עתה פנה אל דעת הקהל , מאחר שידי הארגון נכבלו מן הבחינה הצבאית

. הבינלאומית בתקווה לגייסה לִצדו במאבקו ברפובליקה האסלאמית של איראן

ם הארגון משרדי פעולה וצירף לשירותיו לוביסטים רהוטי שפה לטובת כך הקי

תמיכה זו הושגה . שביקשו לגייס תמיכה פוליטית מצד מפלגות כאלו ואחרות

בעיקר ממפלגות פוליטיות שלא היו בשלטון ומכאלה שהתנגדו לשלטון הדתי 

 . באיראן

ה במציאות החדשה של איראן לאחר מלחמת שמונה השנים הרגישה הרפובליק

האסלאמית כי עליה להצדיק את קיומה ולקבוע עובדות בשטח בדבר עצם 

ניסתה איראן לנקוט טרור סמוי ועקיף , מעבר לשיקולים הדיפלומטיים. קיומה

שהופנה נגד גורמים במדינות שונות שלא ראו עין בעין את קיומה של 

הטרור לא כוון נגד המדינות שבהן בוצעו פעולות . הרפובליקה האסלאמית
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במהלך . הטרור אלא נגד מתנגדי המשטר האיראני ששהו במדינות האלה

איראן הצליחה אמנם להעביר . הפעולות הללו נפגעו גם אזרחים חפים מפשע

אך בד בבד , מסר ברור לתנועות ההתנגדות האיראנית באמצעות פעולות החיסול

, ערערה את תדמיתה בעיני מדינות המערב ואת קשריה הדיפלומטיים עמן

 . ממילא היו רופפיםש

אופוזיציוני ולהמיר אותו -בהמשך השכילה איראן להפסיק את הטרור האנטי

הידברות זו הייתה . הידברות שגם המערב חפץ בה, בהידברות עם מדינות המערב

מותנית בכך שהמדינות יפסיקו את התמיכה הכלכלית והפוליטית בתנועת 

 ). Mohaddesin, 1993: 113–124(אהדין בראשם 'והמג, ההתנגדות האיראנית

ההידברות שניסה המערב להוביל נבעה מחישוב יחסי הכוחות החדשים שנוצרו 

, המערב. במזרח התיכון עם סיום מלחמת שמונה השנים בין איראן לעיראק

, )dual containment" (הבלימה הכפולה"דגל בשיטת , ובראשו ארצות הברית

. ן וכדי שלא להעדיף כוח אחד על משנהוכדי לייצב את המערכת במזרח התיכו

שהייתה עד ערב , איראן. כך שאפו לשמר את מאזן הכוחות במזרח התיכון

הפכה עד מהרה להיות איום קיומי , "שוטר של המפרץ"המהפכה האסלאמית ה

עבור מדינות שהמיעוט השיעי בהן שימש קרקע נוחה לספיגת גלי המהפכה 

 ).Cohen, 2009: 143–144(האסלאמית השיעית 

הסיבה לכך היא שאיראן הציבה תנאי . ההידברות על פי רוב לא נשאה פרי

מוקדם ובלתי מתפשר שהמדינות החפצות בהידברות איתה חייבות תחילה 

לצערה . אהדין בראשם'לחדול מתמיכה כזו או אחרת בארגוני ההתנגדות והמג

אשר כ, מאמצי הרפובליקה האסלאמית נשאו פרי, של תנועת ההתנגדות

הכריזה מחלקת המדינה של ארצות הברית על צירוף ארגון  1994באוקטובר 

אהדין לרשימת ארגוני הטרור הבינלאומי שפעילותם על אדמת ארצות 'המג

 ). 152 ,שם(הברית אסורה 

הארגון : אהדין היו'הסיבות הרשמיות שאותן פרסמה ארצות הברית לגבי המג

הארגון נטול לגמרי סדר יום מערבי ; וי'רגמסעוד , הוא כת הסוגדת למנהיגּה 

אהדין 'כמו כן טענה ארצות הברית כי המג. כל חזותו היא שקר וכזב; דמוקרטי

האמריקנים קבעו נחרצות כי . מפעילים טרור נגד אוכלוסייה תמימה באיראן

אהדין היו שותפים בהריגת קצין אמריקני באיראן שלפני המהפכה 'המג

ל בספק רב מאחר שבידי ארצות הברית לא היו הוכחות נתון זה מוט. האסלאמית

הסיבה הרשמית פחות . אהדין היו אלו שפגעו בקצין'מוצקות לכך שדווקא המג

אהדין כארגון טרור הייתה כי היא מנסה 'להכרזה של ארצות הברית על המג
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שהותנתה כאמור מראש , להפיס את דעתה של איראן לקראת הידברות אפשרית

 ). 46–44 ,שם(אהדין 'של אותן המדינות למנוע את פעילות המג במידת נכונותן

מפני שההגדרות , הדיון אם הארגון הוא כת הסוגדת למנהיגה הוא תאורטי ברובו

אהדין עונה על חלק מההגדרות הרבות 'ארגון כמו המג. נרחבות" כת"למושג 

יצרו דת  אהדין'קשה לומר שהמג. שחלקן נכפו עליו בשל היותו ארגון נרדף וגולה

, אלא ניסו כפי שהמערב מבין זאת, חדשה או ביקשו לשנות את זו הקיימת

כפי שאנשי דת סונים או , להשתמש בכליהם הדתיים כדי להסביר את דת השיעה

 58F6.לא חידש דבר בתחום זה, אם כן, הארגון. שיעים עושים חדשות לבקרים

הטרור  אחת ההשלכות המיידיות של הכנסת הארגון אל רשימת ארגוני

הבינלאומי הייתה הטלת איסור גורף על הארגון להמשיך בפעילותו הפוליטית 

להחזיק במשרדיו ואף לאסוף כספים מתורמים פרטיים או , בארצות הברית

בשלב זה קצרה הרפובליקה האסלאמית את . מקבוצות תמיכה ממשלתיות

ה כי הצדק וטענ, אהדין הוא ארגון טרור'ּפֵרות דבקותה האובססיבית בכך שהמג

 . הבינלאומי בנושא זה יצא לאור

השלכה נוספת לפעולה זו של מחלקת המדינה האמריקנית הייתה שמדינות 

מערביות נוספות אימצו את הנורמה האמריקנית בדבר הכללת הארגון ברשימת 

תגובת שרשרת זו הביאה הלכה . ארגוני הטרור הבינלאומי הפרטית שלהן

הארגון מנגד לא . בארצות הברית ובאירופה למעשה להתמוססותו של הארגון

וניסה בשארית כוחותיו הפוליטיים להעמיד את , קיבל את הדין בהכנעה

. אהדין מאמציהם עלו בתוהו'לצער המג. האמריקנים ואת האירופים על טעותם

בהחזיקו במטה , אהדין נותר אפוא בודד וחסר אונים על אדמת עיראק'ארגון המג

ובעוד ארבעה בסיסים הפזורים על  –שרף הקרוב לבגדאד מחנה א –הראשי שלו 

 .איראני-קו הגבול העיראקי

 

 ההדרה הכפולה. ו

אהדין הוקפא כאמור חלקית בתום מלחמת שמונה 'מאבקם הצבאי של המג

עובדה שאילצה את הארגון לפתח חזיתות מקבילות , השנים בין איראן לעיראק

אחת . אסלאמית של איראןויעילות לא פחות כדי להילחם ברפובליקה ה

                                                 
המאבק , הגמישות האידאולוגית, וי'פולחן האישיות של מסעוד רג, נושאים כמו אידאולוגיות הארגון  6

 ).Cohen, 2009(ן יאהד'למצוא בספרי על המגאפשר , וחזונם לגבי איראן, המזוין בשנות התשעים
ראו פרק ב  ,וליברליזם להבנת המורכבות בפרשנות האסלאם למושגים מערביים של זכויות אדם

 ).Dalacoura, 2003: 39–75(קטרינה דלקורה  בספרה של
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אהדין לזכות 'חשבו המג שבאמצעותה, "זכויות האדם"החזיתות הללו הייתה זירת 

, הרגיש מאוד לזכויות האדם בארצות האסלאם, באהדתו של העולם המערבי

בייחוד תחת משטרים מעיקים ואסלאמיסטיים דוגמת הרפובליקה האסלאמית 

 .עצמה

אהדין בתחילה נקודות זכות רבות אך לא 'גצברו אפוא המ" זכויות האדם"בתחום 

תמיכה רשמית ורחבת היקף : הצליחו להביא לתוצאות הרצויות מבחינתם

הגרוע מכול הוא , לדאבונם. בשאיפתם להפיל את הרפובליקה האסלאמית

הסיבות . שאירע להם בעקבות הכנסתם לרשימת ארגוני הטרור הבינלאומי

אך אציין שדווקא הרכב הארגון , רוטרוטלהכנסתם לרשימת הטרור כבר נידונו בפ

הם שהכריעו את , בצד פעילותו הטרוריסטית לכאורה, ודרכי פעילותו הפנימית

 . הכף להכנסתם לרשימת הטרור הבינלאומי

בייחוד בכל , אהדין'איראן עצמה ניסתה לשמוט את הקרקע מתחת לרגלי המג

ת זאת הפעילה כדי לעשו". זכויות האדם" –ישן שלהם -הנוגע לקלף החדש

ואת המערך , הרפובליקה האסלאמית של איראן את העיתונות שלה מחד גיסא

אהדין הוא בגדר 'הדיפלומטי שלה מאידך גיסא במטרה להוכיח לעולם שהמג

וכי הם עצמם אינם נקיים מדיכוי זכויות האדם בבסיסיהם , "במומו פוסל, הפוסל"

קים או חברים לשעבר לטובת כך גייסו האיראנים ערי. הצבאיים בעיראק

לספר את סיפורם ולגולל את מסכת ההתעללויות שחוו ) שאולצו(אהדין 'במג

  59F7.אהדין'תחת ידי המג

חרץ הארגון את גורלו לרעה , עוד בטרם נכלל ברשימה, בעצם מעברו לעיראק

ההתחברות לגרוע . וניתק את קשריו עם העם האיראני באיראן ובגולה

הובילה לסלידה מוצהרת של , בה ככל שתהיהתהיה מטרתם חשו, שבאויביהם

הארגון . לק'אהדין ח'המג –העם האיראני מתנועת ההתנגדות ובעיקר ממייצגיה 

מוסלמי הוא גם עם בעל זיקה -התעלם מכך שהעם האיראני על אף היותו שיעי

ולכן אינו ממהר לחבור לגורמי חוץ כדי לנהל את המציאות , לאומית ופטריוטית

משבר מוצדק הוא דוגמה להתערבות (חברתית במדינה האיראנית -הפוליטית

ים רואים בה פגיעה גסה מבחוץ שהובילה להדחת ראש הממשלה שהאיראנ

נוסף על כך הובילה הכנסתם לרשימת הטרור להדרה ). בריבונותם הפוליטית

ארצות הברית , קהלים אלה היו אירופה. נוספת מקהלים חשובים לא פחות

                                                 
אסנאד , ד תרוריסם'א אמנית וצ-כמיסיון, ונדי'ים אח'רז ,א איראן-א מקאומת-א מלי-שוראי  7

מועצת ההתנגדות הלאומית " (יא אסלאמ-א פרהנג וארתבאטאת-סאזמאן"טרחהא ו תוטיההאי 
הארגון ] של[התוכניות והמזימות , המסמכים, טרוריזם -ואנטי הוועדה לביטחון, של איראן

, 1998, איראן כתאב, ])משטר אנשי הדת[המשטר הדתי ] של[קשרים אסלאמיים ]ל[תרבות ו]ל[
 . 74–67' עמ
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זכויות אדם  –שהיעדר תמיכתן בנושא החשוב ללבם , ושלוחות מערביות נוספות

 .ירה הבינלאומיתחרץ הלכה למעשה את גורלו של הארגון בז –

  

האופציה הגרעינית וחידוש הפעילות הצבאית של . ז
 אהדין'המג

אהדין כי קלפי המשחק שלהם מתמעטים 'לקראת סוף שנות האלפיים הבינו המג

" זכויות האדם"זירת היחצנות בנושא , שכן הזירה הצבאית מוגבלת, משנה לשנה

. של כל הזמניםמוצגת בפתטיות והתמיכה הבינלאומית במטרותיהם בשפל 

מלקק את פצעיו ניסה הארגון בשארית כוחותיו לשחזר את ההצלחות 

ובכל זאת לעורר עניין מהותי בקרב הזירה הבינלאומית בדבר , הדיפלומטיות שלו

אהדין לארצות הברית וחשפו לפניה כי 'הגיעו חברי המג 1998-כבר ב. שאיפותיו

ארצות . ציוד מצפון קוריאה איראן מנסה להתחמש בנשק גרעיני וכי היא רוכשת

לא ייחסה חשיבות לטענתם ופטרה , אהדין'שהייתה ערה למאמצי המג, הברית

אהדין מנסים להסב את תשומת הלב 'את טענותיהם בתואנה כי המג

מפני שמידע מודיעיני שכזה הוא בר , האמריקנים היו ספקנים. הבינלאומית

בכלל ועל המזרח התיכון  השלכות דיפלומטיות ואסטרטגיות על ארצות הברית

אהדין בארגוני הביון של ארצות 'יתרה מכך לא נמצאו תימוכין לטענת המג. בפרט

כך שהדבר ירד מסדר היום האמריקני באותה המהירות שבה , הברית והעולמיים

 . עלה

בד בבד עם תהליך הנורמליזציה בין איראן לעיראק שהחל בראשית שנות 

אהדין להפעיל את יחידותיהם 'דלו המגלא ח, התשעים של המאה העשרים

הצבאיות נגד צבא הרפובליקה האסלאמית ואף את התאים המחתרתיים בתוך 

אנשי , שופטים: כגון אנשי דת ופקידות בכירה, איראן נגד אושיות משטרתיות

 . מנהלי בתי סוהר ועוד, משמרות המהפכה

יזמה  לפיכך לא הסתפקה איראן במאמציה הדיפלומטיים בעולם אלא אף

אהדין הממוקמים בעיראק לאורך קו הגבול 'פעילויות צבאיות נגד בסיסי המג

בתחילה היו אלה פעולות גומלין של יחידות צבאיות שחדרו . המשותף ביניהן

עם מחאותיה של עיראק בדבר הפרת . אהדין'לשטח העיראקי כדי להכות במג

 60F8,יה בין המדינותהריבונות העיראקית ואזהרות בדבר סיכון תהליך הנורמליזצ

                                                 
דת (הערים הקדושות לדת השיעה שלשמור על תהליך הנורמליזציה מאחר  היה לאיראן חשוב  8

תהליך הנורמליזציה אפשר את עלייתם לרגל של השיעים . בעיראק ממוקמות) המדינה האיראנית
 .המקומות הקדושים להם בעיראק אלהאיראנים 
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דפוס פעולה זה היה ירי ארטילריה על בסיסי . עברה איראן לדפוס פעולה חדש

אהדין שנמשך אף לאחר הכללת הארגון ברשימת ארגוני הטרור הבינלאומי 'המג

)Cohen, 2009: 87–90 .( 

אהדין וירתה כמה 'הקצינה איראן את סף הפעולות שלה נגד המג 2001באפריל 

דפוס זה היה . אהדין בעיראק'משטחה אל עבר בסיסי המג קרקע–טילי קרקע

קבוע והוסבר על ידי הרשויות האיראניות כתגובת תגמול להמשך פעילותו 

דפוס הפעולה הוקצן מירי ארטילרי . הטרוריסטית של הארגון על אדמת איראן

וגרר מחאה , דפוס זה הטריד את עיראק והמערב. יבשתיים-לירי טילים בין

יבשתיים שנופלים על בסיסי -גם ירי טילים בין, ראשית: להמהסיבות הא

, שנית. אהדין בשטח עיראק מפר את ריבונותה הטריטוריאלית של עיראק'המג

המערב דגל בשיטה אלימה פחות ליישוב סכסוכים פוליטיים בין מדינה לבין 

עיראק והמערב כאחד היו עדים כעת  ,שלישית. ארגון האופוזיציה שלה

 ,Tarsi(שעלולות להיות מכוונות נגדם בעתיד , הבליסטיות של איראןליכולותיה 
2001: 125 .( 

. כעת יש לתת את הדעת לעיתוי שבו הועלתה המחאה ולכמה סוגיות נוספות

, אם כן. 1999-אהדין עוד ב'איראן כבר ירתה כמה טילים בליסטיים על בסיסי המג

יכולותיה ? הטיליםהגיבו העיראקים בהיסטריה על ירי  2001-מדוע רק ב

אך ברור כי איראן ביקשה במעשה , הבליסטיות של איראן לא יידונו במאמר זה

אהדין היו איום כל 'האם באמת המג. זה להוכיח את עליונותה בהשוואה לעיראק

ותקפה אותם בטילי " יצאה מגדרה"עד כדי כך שאיראן , כך גדול עבור האיראנים

אהדין בעיראק וכוחם 'אי של המגומה באמת היה כוחם הצב? קרקע–קרקע

 ?הדיפלומטי במערב בתחילת האלף השלישי

-אהדין בעיראק במספר בסיסים על קו הגבול העיראקי'באתה עת אחזו המג

מספרם לא עלה על . איראני ושלטו בכמה שכונות אזרחיות בפרברי בגדאד

עול אהדין לפ'בשל הגדרתם ארגון טרור בינלאומי לא יכלו המג. אלפים בודדים

למרות האיסור החוקי . בארצות אירופה ובארצות הברית כפי שפעלו בעבר

אגב , אהדין לפעול במתכונת מצומצמת בבירה האמריקנית'המשיכו משרדי המג

 .העלמת עין מכוונת מצד הממשל האמריקני

אהדין במתקפות טרור נגד 'בתגובה למתקפת הטילים האיראנית פתחו המג

כגון צינורות נפט באזור דהלוראן , ת איראניותמשמרות המהפכה ונגד תשתיו

ופעילי הארגון אף השליכו רימוני רסס על משרד ההגנה האיראני , )בדרום איראן(

עד סוף חודש  2001מתקפות אלו נמשכו ממתקפת הטילים באפריל . בטהראן

אהדין לזכות במעט אהדה 'בצד מתקפות הטרור ביקשו המג. מאי באותה שנה
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המוזר הוא . טא בגינוי בינלאומי למתקפת הטילים על בסיסיהבינלאומית שתתב

: שהארגון בחר להשתמש דווקא בטיעון שהעיראקים היו אמורים להשמיעו

במתקפת הטילים הפרה איראן הלכה למעשה את החלטת מועצת הביטחון 

 .הנוגעת להפסקת האש בין איראן ועיראק

אהדין בדבר 'נה מזו של המגתגובתם הייתה שו. לבסוף גם העיראקים בחרו להגיב

הממשלה העיראקית הרחיקה לכת ואמרה כי איראן . הפרת הריבונות העיראקית

עשתה יד אחת עם ערב הסעודית כדי לקדם את האינטרסים של ארצות הברית 

לטענת עיראק נועדה פעולתה של איראן לאותת לארצות הברית כי . באזור

. וזאת על חשבון עיראק, "המפרץ שוטר של"בכוונתה לחזור לימי הזוהר שלה כ

לאות מחאה החרימה עיראק את ועידת הפרלמנטרים של המדינות האסלאמיות 

טענה מקורית והזויה זו ). 127 ,שם( 2001באפריל  24-שהתקיימה בטהראן ב

סעודי נגד עיראק מציגה את היעדר התחכום העיראקי -לקשירת קשר איראני

קשה להאמין שאיראן וערב . מרחבבתמרוניה התעמולתיים והפוליטיים ב

בייחוד אחר שערב הסעודית עמדה לימין , הסעודית יחברו לצאת נגד עיראק

יותר משטענה זו ביקשה להכפיש את . עיראק נגד איראן במלחמת שמונה השנים

שכן אין זה סוד , איראן היא ביקשה בהחלט להעליב את בית המלוכה הסעודי

שכל אחת מהן שואפת , אידאולוגיות ותיקות שאיראן וערב הסעודית הן יריבות

השוטר של " להיות בטווח הרחוק מנהיגת עולם האסלאם ובטווח הקרוב

 ".המפרץ

. לפחות לא במישרין, הפעולה האיראנית לא כוונה נגד עיראק עצמה, לכאורה

תגובתה של עיראק חרגה מגבולות המחאה על הפרת הריבונות והעידה על 

סעודית -רטגיות של איראן במפרץ הפרסי בחסות ערבתסכול מכוונותיה האסט

אהדין עורר פרובוקציה 'השידוך בין עיראק והמג. ולכאורה גם בחסות אמריקנית

מי ניצל לטובתו את הנוכחות : ובד בבד העלה שאלות נוספות, בין שתי המדינות

האם היו אלו האיראנים שביקשו לטענת עיראק להבליט ? אהדינית בעיראק'המג

אהדין כדי לעורר 'או שמא העיראקים שהשתמשו במג, וחם האזוריאת כ

פרובוקציות מול איראן ולהדיחה להסלמה שתיאלץ את איראן לחשוף את כוחה 

? כך שתתעורר מודעות העולם הערבי והמערבי כאחד לסכנה הנשקפת ממנה

האם צדאם ידע דבר מה שהמערב הסומא ביקש שלא לראות ואולי שאף לא 

 ?לדעת

מדוע המשיך המשטר העיראקי להחזיק : נוספת שעלינו לשאול היאשאלה 

ובייחוד בעת תהליך , עיראק–אהדין בשטחו לאחר מלחמת איראן'במג

אהדין נקלעו 'המג? הנורמליזציה בין שתי המדינות בתחילת שנות התשעים

פירק צבאם לאחר המלחמה וחזרה . כאמור למבוך פוליטי בחסות העיראקים
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התפרקות הארגון עצמו והשתלבות חבריו . מות בלתי אפשריותלאירופה היו משי

גם כן לא באו בחשבון מפני שפעולות אלה היו מנוגדות , כגולים איראנים בעיראק

איזה מסר מבקשים אפוא העיראקים להעביר לאיראנים . אהדיני'לחזון המג

 ?אהדין'באמצעות המג

 

 בנבכי הטקטיקה העיראקית. ח

פעולה ביטחוני בין איראן לסעודיה ביטאה את רצונה כריכת ההתקפות בשיתוף 

של עיראק להביא את מדינות המפרץ הקטנות להכרה כי שיתוף פעולה אפשרי 

ייצוא "עיראק כבר חוותה את ניסיונות , יתרה מכך. כזה יערער את ביטחונן

ולפיכך הייתה , עיראק–האיראנית שהובילו לפרוץ מלחמת איראן" המהפכה

הן כלפי מדינות , הן כלפיה, ותר לניסיונות כאלו מצד איראןרגישה ודרוכה י

 .המפרץ והן כלפי מדינות בעלות מיעוט שיעי

בדבר הפסקת האש בין איראן לעיראק נראית  598' החלטת מועצת הביטחון מס

עיראק מודעת . גם בראשית המילניום השלישי, נפיצה כפי שמעולם לא נראתה

כמוה כתוקפנות , אהדין'א מכוונת כלפי המגהגם שהי, לכך שתוקפנות איראנית

עיראק גינתה באופן לא רשמי את ההתקפות הללו וטענה כי . כלפי עיראק עצמה

איראן הפרה בכך את החוק הבינלאומי וכי היא שומרת לעצמה את הזכות להגיב 

עיראק הרחיקה לכת באמרה כי פעולות מסוג זה הובילו . בזמן המתאים לה

ובכך שלחה רמז עבה למשטר , )128–127 :שם(עיראק –לפרוץ מלחמת איראן

 .האיראני לגבי הרגישות העיראקית בדבר הפרת ריבונותם

אהדין והן 'התגובה האמריקנית הן לתקיפות האיראנים ולתקיפות הנגד מצד המג

האמריקנים ביקשו . אהדין שתמכה בעיראק הייתה צוננת למדי'למחאת המג

, ה בין שתי המדינות והארגון הנמצא בתווךשלא לקחת צד בסכסוך המדומה הז

שלושת הגורמים . על צוואריהם" קופת שרצים"מפני שלטענתה לכולם תלויה 

כלולים ברשימת המדינות והארגונים  –אהדין 'עיראק והמג, איראן –המעורבים 

 ). 128 ,שם(הנותנים חסות לטרור ואף עוסקים בטרור 

 

  2003-ראק באהדין והפלישה האמריקנית לעי'המג. ט

פגעו כזכור שני מטוסי נוסעים שנחטפו  2001בספטמבר  11בשעות הבוקר של 

ובאחד ) מגדלי התאומים(בידי טרוריסטים במגדלי הסחר הבינלאומי בניו יורק 
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-סדרת פעולות טרור אלו גבתה מחיר אנושי של יותר מ. האגפים של הפנטגון

של ארצות " בטנה הרכה"בהפגיעה הקשה . נשים וטף, גברים –אנשים  3,000

הברית הובילה אותה ליזום פעולת תגמול נגד אותן מדינות שמהן לכאורה יצאו 

המדינה הראשונה . קאעדה-המפגעים ושהיו קרקע פורייה לצמיחת ארגון אל

שספגה את הזעם האמריקני הייתה אפגניסטן שהונהגה על ידי המשטר הרדיקלי 

 ). Qassem, 2009: 247; Amanat, 2009: 19(של הטאליבן 

של ארצות הברית והמערב הובילה " ציר הרשע"המלחמה בטרור ובמדינות 

-ולפלישה האמריקנית לעיראק ב 2002-להפלת משטר הטאליבן באפגניסטן ב

אף ). Amanat, 2009: 19(לטובת הפלת המשטר הרודני של צדאם חוסיין  2003

בספטמבר היה  11ל המפגעים שהשתתפו באירועי הטרור ש 19-שאף לא אחד מ

טרוריסטית -בחרה ארצות הברית לכלול את עיראק במדיניות האנטי, עיראקי

שאלת הפלת . שאותו היא מבקשת ליישם במזרח התיכון" סדר החדש"שלה וב

אך כבר עתה , המשטר העיראקי עוד תידון כנראה בהרחבה במחקרים עתידיים

של ארצות הברית בעיצוב  ניתן לומר בזהירות שזו אחת הטעויות החמורות יותר

 . ואולי אף בעיצוב פני העולם כולו, פני המזרח התיכון

בהפצצת מטרות  2003במרס  20-ארצות הברית החלה את המערכה בעיראק ב

הסיבות . צבאיות עיראקיות כדי להפיל את המשטר הדיקטטורי של צדאם חוסיין

ארצות הברית העיקריות והמוצהרות למתקפת הקואליציה המערבית בראשות 

עיראק מחזיקה נשק להשמדה המונית המאיים על מדינות  ,האחת: היו שתיים

-קשירת המשטר העיראקי לארגון אל, השנייה; המזרח התיכון ועל העולם כולו

 . קאעדה שפעל בצפון עיראק ושממנו יצאו הטרוריסטים שפגעו בארצות הברית

קאעדה -ארגון אל והקשרים עם, נשק להשמדה המונית טרם נמצא בעיראק

שפעל בצפון עיראק בחלק האוטונומי של הכורדים בצפון המדינה היו רופפים 

עובדות אלה לא הפריעו לארצות הברית ולכוחות הקואליציה להגביר את . ביותר

לפזר את הצבא העיראקי ולהפיל את צדאם , הלחץ על המדינה העיראקית

  61F9.חוסיין

איראני ובכך -יים אל קו הגבול העיראקיהגיעו הכוחות האמריקנ 2003רק במאי 

אהדין היו פזורים על 'בסיסי המג. כמעט לגמרי על המדינה העיראקית השתלטו

ובכך השלימו הכוחות האמריקניים את ההשתלטות על הבסיסים , קו הגבול הזה

אהדין לא איימו מיידית על הכוחות האמריקניים ואף לא 'יש לציין כי המג. הללו

אולם נשמעו טענות שהם אכן נלחמו בצד הצבא . שכזה נצפה מהם איום

                                                 
, ו'בפני ארצות הברית בעיראק ראו בנג שניצבו על הקשייםעיראקי ו-לקריאה נוספת על המצב הפנים  9

2004: 88–97. 
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עובדה שהובילה להתקפות , ה'בעיקר באזור פאלוג, העיראקי בחלק מהבסיסים

אוויריות על חלק מבסיסי הארגון בסוף חודש מרס ובמחצית הראשונה של 

 .2003חודש אפריל 

 האמריקנים ראו בהם הלכה למעשה אחד הכוחות הצבאיים שתמכו במשטרו של

ולמרות היותם לכאורה כוח איראני אופוזיציוני שאינו שייך לצבא , צדאם חוסיין

-Al(אהדיניות מנשקן 'ביקש הצבא האמריקני לפרוק את היחידות המג, העיראקי
Hayat, 2003 .(אהדין לא היו מופתעים מהמהלך האמריקני'חשוב לציין שהמג ,

חות האמריקניים פיזית עוד בטרם הגיעו הכו. ודווקא ביקשו לשתף עמו פעולה

 . אהדין'נוצר הסכם הכניעה של המג, אהדין'אל בסיסי המג

בטרם יושם ההסכם התחולל ויכוח עקרוני בין הממשל האמריקני לבין 

הממשל האמריקני נטה להשאיר את . אהדין'אי לגבי עתיד המג.איי.הסי

ל אהדין על כוחותיו לטובת מניעת השפעה איראנית אפשרית עתידית ע'המג

איי החזיק בדעתו שהארגון אינו זוכה לתמיכה .אי.אולם הסי. השיעים בעיראק

באיראן ואף לא בקרב הגולה האיראנית והביע את תפיסתו כי מדובר בארגון 

לבסוף . טרור בינלאומי הסוגד למנהיגו ואשר תמך במשטרו של צדאם חוסיין

סתירה את נחת איראן עצמה לא ה. אהדין יפורקו מנשקם'נפלה ההכרעה כי המג

מלאכתם של צדיקים נעשית בידי "ברוח האמרה ש, רוחה ואת סיפוקה הרבים

 ). Recknagel, 2003; Abedin, 2003" (אחרים

אהדין פירשו כמובן באופן שונה את סדרת האירועים שהובילו לכיבוש 'המג

עת היה ברור , 2003עוד בינואר , לדידם. בסיסיהם ולביטול כוחם הצבאי בעיראק

יצרה ארצות הברית קשר עם הנציגות , וחות הקואליציה יתקפו בעיראקשכ

. אהדין בעיראק'כדי שאיראן לא תתקוף את כוחות המג, האיראנית באפגניסטן

תקיפתה -איראן בתגובה גרמה לארצות הברית להבין כי היא מתנה את אי

אהדין להוציא לפועל פעולות צבאיות נגד 'בהבטחה שבעתיד לא יוכלו המג

 .ראן מתוך אדמת עיראקאי

איראן אכן לא תקפה את בסיסיהם אך היו אלו ארצות הברית , אהדין'לטענת המג

. איראני-אהדין בקו הגבול העיראקי'ובריטניה שהפציצו כמעט את כל בסיסי המג

נכנסו כוחות איראניים לעיראק  2003באפריל  9-לאחר נפילת הצבא העיראקי ב

אהדין המשיכו וטענו כי 'המג. העיראקיות והשתלטו על נקודות מפתח בערים

טענה תמוהה כשלעצמה על , בתגובה הציעה ארצות הברית הפסקת אש עמם

אהדין הקפידו לטעון שהם לא נלחמו כלל מול האמריקנים 'רקע העובדה שהמג

הסכם הפסקת "כך או כך . הם אלו הרי שהותקפו. ולמעשה אף לא מול כוח אחר
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באפריל  15-הושג ב, אהדין'של המג" סכם הכניעהה"שהוא הלכה למעשה , "האש

 .אותה שנה

כאשר הובהר לאיראנים כי אין בכוונתה של ארצות הברית להפיל , 2003רק במאי 

כלומר (איראניות בעיראק -את המשטר האיראני ולעודד קבוצות אנטי

החליטה ארצות הברית כי עליה לנטרל את כוחם הצבאי של , )אהדין'המג

, אחרונים תמהו כיצד יכלה ארצות הברית לכבוש את בסיסיהםה. אהדין'המג

אף שהם , לסגור את משרדיהם הפוליטיים, ולא פחות חמור, לפרוק אותם מנשקם

עצמם הוכיחו קבל עם ועולם כי לאיראן כורים גרעיניים באראּך ובנתנז 

)Jafarzadeh, 2007: 215–217.(62F

אחת מתוך השאלות רבות שהעסיקו את  10

הנמצאים בצד , היא כיצד ייתכן שהם, לאורך כל חיי גלותם, עצמם אהדין'המג

 –ולא פחות חמור , "בדאים", "לא אמינים"מוגדרים , הנכון של המטבע הפוליטי

 ?"טרוריסטים"

 

 אהדין בעיראק'עידן חדש בחיי המג. י

לאחר הפלת המשטר העיראקי וקטיעת הקשרים ההדוקים שהיו בין ראשי 

נכנס הארגון , בייחוד עם צדאם חוסיין, המשטר העיראקי אהדין לבין ראשי'המג

נמצא הארגון בעיראק וחווה עליות ומורדות  1986מאז . לעידן חדש בחייו

במרוצת השנים הצליח הארגון בסיוע עיראקי . בהתפתחותו הפוליטית והצבאית

63Fצמוד להקים לעצמו כמה בסיסים

שבהם שיכן את חייליו ומהם יצא אף  11

 . ות נגד הרפובליקה האסלאמית של איראןלפעולות צבאי

עתה . אהדין בעיראק איבד הארגון את עוצמתו הצבאית'עם כיבוש בסיסי המג

להיות שבוי בידי הצבא האמריקני והותר לו להחזיק רק בנשק אישי להגנה  הפך

ששימשו ) שים וכלי ארטילריה"נגמ, טנקים(פרטית ולא בכל הציוד הצבאי הכבד 

אפשר לומר כי במהלך . הצבאיות נגד הרפובליקה האסלאמיתאותו בפעולותיו 

וכך הוא נאלץ לזנוח את , לק מנשקו'אהדין ח'זה פורק באופן לא רשמי ארגון המג

 . מהותו כארגון לחימה צבאי

                                                 
אהדון 'המג. רי הגרעין של איראןספר זה חשוב להבנת השתלשלות האירועים שהובילה לחשיפת את  10

מפני שהוא כתוב בידי עלירזא , טענה מובלטת למדי בספר זה, טוענים לכתר בחשיפת אותם אתרים
שנשלטת " תנועת ההתנגדות הלאומית של איראן"אהדון וחבר 'מי שהיה דובר המג, עפרזאדה'ג

 .אהדון'הלכה למעשה על ידי המג
 שישהאולם ידועים רק , איראני-בסיסים על קו הגבול העיראקי 16אהדון היו 'ישנן טענות כי למג  11

מזרח -מ מצפון"ק 72-כ, אהדון בעיראק'המטה הראשי של המג –מחנה אשרף  )1(: בסיסים עיקריים
 –הומאיון  )4( ;מערב לכות-מ מדרום"ק 18 –פאיז  )3( ;מ מצפון לבצרה"ק 82 –חביב  )2(; לבגדאד

  .בנויאד עלוי )6( ;אנזאלי )5( ;מצפון לבסיס פאיז 32
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אהדין נותר הממשל האמריקני בהתלבטות 'עם פירוק כוחו הצבאי של המג

מצד . ה מוסרית בעיקרההדילמה היית. אסטרטגית לגבי המשך פעילות הארגון

ארצות הברית ידעה היטב כי הרפובליקה האסלאמית מעולם לא חסה על , אחד

 –איראן  –אהדין חזרה למדינת האם שלהם 'ולכן הסגרת אנשי המג, חיי מתנגדיה

אהדין 'ארצות הברית סברה כי אין למג, מצד אחר. כמוה כחריצת גורלם למוות

 .עיראקעתיד מעשי תחת המשטר החדש שיוקם ב

אנשיו חששו שהם . הארגון נותר כמעמסה על כתפי הממשל האמריקני

משמשים קלף מיקוח בידי ארצות הברית מול איראן בטענה כי שתי המדינות 

שבמסגרתה תיתן ארצות הברית , ביניהן" שבויים"גמרו אומר לבצע החלפת 

-י אלואילו איראן תיתן לארצות הברית את ראש, אהדין'לאיראן את ראשי המג

לבסוף לא יצאה העסקה אל הפועל מאחר . קאעדה הנמצאים לכאורה בשטחה

ארצות הברית נהגה עם . שלא בשלו התנאים למשא ומתן בין שתי המדינות

מצד אחד מפרקת את הארגון מנשקו ומצד אחר : קוטבית-אהדין בצורה דו'המג

העיראקית קוטביות זו באה לידי ביטוי מיד אחרי שהממשלה . ערבה לחיי חבריו

החלטה שארצות , אהדין משטחה'לסלק את המג 2003הזמנית החליטה בדצמבר 

 . הברית מכוח הדילמה המוסרית שהזכרתי נמנעה מלבצע

אהדין באופן 'שהממשלה הזמנית של עיראק הוקיעה את המג, אם כן, אנו למדים

וקביעת תפיסה חדשה בכל ; החלטה עקרונית על הוצאת הארגון מהמדינה: כפול

הנוגע להישארות הארגון על אדמת עיראק ולמהות הקשרים העתידיים של 

נהיר היה שהחלטת הממשלה . המדינה העיראקית עם שכנתה האיראנית

אהדין תייצג הלכה למעשה את סדר היום של הממשלה 'הקבועה בנושא המג

 .הגישה האמריקנית הזמנית שיעלה בקנה אחד עם

בכך , רותם בעיראק ובעולם המערבי כולואהדין מנגד ביקשו לקנות את חי'המג

שהציעו עזרה לארצות הברית בכל הנוגע לחשיפת פרויקט החימוש הגרעיני של 

חברי הארגון הנמצאים בעיראק ייכנסו לאיראן כמרגלים , לדבריהם. איראן

שיביאו לארצות הברית מידע יקר שיחשוף את כוונותיהם האמיתיות של 

ושם , אהדין את חירותם בעיראק'ה יקבלו המגבתמור. האיראנים בנושא האטום

של ארצות הברית והאיחוד " הרשימות השחורות"הארגון על שלוחותיו יּוצא מ

הצעה זו לא עלתה על סדר , מכל מקום. האירופי המציגות את כל ארגוני הטרור

אהדין אכן 'הן בגלל חוסר האמון האמריקני שהמג, היום של המודיעין האמריקני

 .ביא מידע מסוג זה והן מסיבות אסטרטגיות אחרותמסוגלים לה

כך . אהדין להציל את חירותם בדרכים אחרות'מאחר שגישה זו כשלה ניסו המג

וי ולהגביר את תעמולתם 'להדיח את מנהיגם האידאולוגי מסעוד רג למשל הציעו
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כמו כן הציעו להחליף את שמו של הארגון . המדינית נגד הרפובליקה האסלאמית

, "מועצת ההתנגדות הלאומית של איראן"לחבריו לפעול בכותרת  ולאפשר

 64F12.שתשמש הזרוע הפוליטית של תנועת ההתנגדות האיראנית על שלוחותיה

ארצות הברית והאיחוד האירופי לא התרשמו מהגמישות הרבה שגילו אנשי 

אהדין הוא ארגון אופורטוניסטי המשנה את 'המג, מבחינתם. אהדין עתה'המג

כאשר פעל תחת שלטונו של צדאם חוסיין זוהה : התאם לכוח השולטעמדותיו ב

ואילו בעקבות השליטה האמריקנית בעיראק ביקשו , כאחת מזרועותיו המבצעות

כדי לשכנע את המערב בכנותם , אהדין לחדש את זהותם המערבית לכאורה'המג

 .בדבר רצונם להפיל את הרפובליקה האסלאמית

את חבל ההצלה לארגון בכך שמסרה לארגון  דווקא איראן היא זו שהשליכה

אהדין שיביעו חרטה על חברותם בארגון ועל 'אמנסטי הבינלאומי כי המג

. פעילותם נגד הרפובליקה האסלאמית יזכו בחנינה ויוכלו לשוב חזרה לאיראן

חברי  41-להעביר כ 2004למרות ספקנותו הרבה הצליח הצלב האדום בדצמבר 

ובזכות כך חזרו לאיראן ואוחדו עם , ל מעשיהםאהדין שהביעו חרטה ע'מג

 . משפחותיהם

אהדין 'פתרון זה שהציעה הרפובליקה האסלאמית חילץ חברים רבים בארגון המג

תחת הממשלה החדשה , מתוך הסבך הפוליטי והמעמדי שנקלעו אליו בעיראק

ערב כניעתו לצבא האמריקני מנה ארגון . ותחת עיניהם הפקוחות של האמריקנים

מאז הצעת איראן הספיקו לשוב אל המדינה כמה . לוחמים 8,000-אהדין כ'המג

רובם . אהדין שהתאחדו עם בני משפחותיהם'מאות חברים לשעבר של המג

 .שנים 24-הגדול לא דרך על אדמת איראן יותר מ

שהעידה יותר , למותר לציין שראשי הארגון לא עודדו את חציית הקווים הזו

. רוץ של הארגון להביא להפלת הרפובליקה האסלאמיתמכול על כישלונו הח

הצבא האמריקני ִאפשר אמנם את המשך פעילותה של קבוצת הפיקוד במחנה 

אך פיקוד זה לא יכול היה להשתלט על הנסיבות שהובילו לעזיבת חברים , אשרף

המניעה של , עתידה הלוט בערפל של עיראק. רבים את הארגון ולחזרתם לאיראן

ארגון טרור "הגר לאירופה ולארצות הברית בשל הגדרת הארגון רבים מהם ל

כל אלו יצרו  –והוקעת הממשלה העיראקית את הארגון משטחה " בינלאומי

על מפקדיו וחבריו , מציאות חדשה ולא מתפשרת עבור חברי הארגון

)Khodabandeh, 2004.(  

 

                                                 
 .גם חברי המועצה שימשואהדון 'חברי המגשחידוש מאחר  שוםבעניין האחרון לא היה   12
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 אהדין'מאליכי והמג-עלילות אל. יא

שריכז , ובייחוד מחנה אשרף, אהדין בידי האמריקנים'לאחר נפילת מחנות המג

, כאמור, החזיקו האמריקנים בבסיס זה, אהדין מיתר הבסיסים'את כוחות המג

. אהדין שנתמך עד כה על ידי צדאם חוסיין'מתוך תקווה למצוא פתרון יעיל למג

 2008ועד סוף , אהדין בידי האמריקנים'יום נפילת בסיסי המג, 2004ביולי  24-מ

הסכימו האמריקנים  2008בדצמבר . אהדין על ידי האמריקנים'נשלטו המג

והממשלה העיראקית על העברת השליטה הביטחונית על מחנה אשרף לידי 

 . פקטו לידיהם-הועברה השליטה דה 2009ובינואר , העיראקים

-כבר בשלב זה התבטאו גורמים בממשלה העיראקית ובייחוד יועצו של נורי אל

שיש לסגור את מחנה אשרף , ראבאי-ר מואפאק אל"ד, חון לאומימאליכי לביט

המתח בין הממשלה העיראקית . אהדין על אדמת עיראק'ולהיפטר מנוכחות המג

נכנסו כוחות עיראקיים , 2009במרס  14-מפני שב, אהדין עשה את שלו'למג

לאחר מכן הטיל הצבא העיראקי . אהדין'למחנה אשרף ועצרו כמה מחברי המג

אהדין בצד איסור 'על המחנה ומנע את יציאתם ואת כניסתם של חברי המגמצור 

אהדין הואשמו בכך שסירבו לשתף פעולה עם 'המג. להכנסת אספקה עבורם

אשר , התוקפנות העיראקית נבלמה על ידי האמריקנים. הממשלה העיראקית

 . השאירו נוכחות צבאית במחנה ובסביבותיו

ריבונותה בשטחה על ידי צמצום  הממשלה העיראקית ביקשה לממש את

אהדינית לכדי אפס ועל ידי טשטוש מוחלט של התבלטותם 'הנוכחות המג

לבישת מדים צבאיים או אחיזה במחנה צבאי על נשקיו . במרחב העיראקי

לכך החליטה -אי. השונים התפרשו על ידי העיראקים כפגיעה בריבונות מדינתם

התרת : כגון, ים במחנה אשרףהממשלה העיראקית להטיל מגבלות על השוה

איסור כניסתם ; )לנותני שירות, ייתכן שהכוונה(הכניסה למחנה אך ורק לעובדים 

איסור ; איסור על כניסת נשים מכל לאום שהוא; של עורכי דין עיראקים למחנה

איסור ; איסור כניסת חומרי בניין; בניית מבנים חדשים או תחזוק הקיימים

ט על החזקת ציוד תיעוד כגון וידאו או מצלמות איסור מוחל; לבישת מדים

)Zucker, 2009.( 

מפני שכעבור כארבעה , 2009הלחץ העיראקי על מחנה אשרף לא דעך במרס 

אהדין 'הרגו תשעה מאנשי המג, חודשים פרצו כוחות עיראקיים לתוך המחנה

אהדין נעצרו ונכלאו ושוחררו רק בדצמבר 'מחברי המג 36. ופצעו רבים אחרים

 2009בדצמבר . וזאת אחרי ששבתו רעב במחאה על החזקתם ומעצרם, 2009

הגבירו העיראקים את הלחץ על מחנה אשרף וביקשו לפנותו אגב מציאת פתרון 

מאליכי -הפעם רצה אל. אהדין ששהו בו באותה עת'חברי המג 3,500–3,400-ל
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יד אנה בדרום המדינה או למחנה מבודד במדבר ל'להעבירם לפרובינציה מות

 ). Almutawa, 2009; Fox News, 2009; Tawfeeq, 2009(העיר בצרה 

לא ראתה , לאחר הפלתו של צדאם על ידי ארצות הברית והכוחות המשותפים 

המצב . מאליכי בנוכחות הכוחות הזרים במדינה גזרת גורל-ממשלתו של אל

על  אהדין'הביא אותו ואת הפרלמנט העיראקי להחליט כי המג 2009-הפוליטי ב

ולא רק להיות מועברים לחלק אחר (כוחותיו השונים חייבים לעזוב את עיראק 

-אתר הרדיו האיראני הרבה להזכיר את התבטאויותיו של אל). של המדינה

אהדין 'אנשי מג 3,500-להערכתו ישנם כ. אהדין בעיראק'מאליכי לגבי נוכחות המג

כי ביקש מאנשי מאלי-אל. המאובטחים על ידי הכוחות העיראקים, בעיראק

בדבריו אלה . הארגון לעזוב את עיראק בשל פעילות הארגון נגד העם העיראקי

כפי שאולי היה צפוי , ולא בעם האיראני, התכוון לפגיעה במיעוט השיעי במדינה

  65F13.להישמע משידורי הרדיו האיראני

כל הכוחות הזרים השוהים זמנית על אדמת עיראק , מאליכי-לשיטתו של אל

זאת בניגוד לנוכחותם של . למען ייצוב המצב הפוליטי והצבאי במדינהפועלים 

ארגון טרור ) ועל ידי האיראנים והאמריקנים כאחד(המוגדרים בפיו , אהדין'המג

וזאת בעיקר בשל עברו הטרוריסטי של , שנוכחותו על אדמת עיראק זמנית

  66F14.הארגון

ת ובייחוד את אהדין כדרכם נטו לייחס את פעילות הממשלה העיראקי'המג

הפעילות נגד , לדידם. מאליכי למדיניות האיראנית כלפיהם-מעשיו של אל

הארגון והאשמתם בביצוע פשעים נגד המיעוט השיעי בעיראק משקפות את 

והידיים ידי עשיו ) איראן(הקול קול יעקב "קולם של האיראנים בבחינת 

יראן מצד אהדין ראו בהחלטות הללו מתן פרס לממשלת א'המג)". עיראק(

  67F15.הממשלה העיראקית

                                                 
13 “Maleki: MKO Operatives Should Leave Iraq”, 24.11.2009 in: 

-leave-should-operatives-mko-maleki-east/item/52112-http://english.irib.ir/news/middle
iraq 

14 “Nuri al-Maliki: Iraq no conduit for Mojahedin Khalq Terrorists”, 19.12.2009 in: 
,w.nejatngo.org/en/post.aspx?id=2895http://ww; "ואסתה'ח: לק'אהדון ח'מג' ראג'אח 

רצון האנשים הפשוטים : לק'אהדון ח'יציאת המג" (א איראן ו עראק אז נורי מאלכי-משתרך מרדם
הבסיס למידע (י תרור -אקרבאניאן-פאיגאה אטלאע רסאמי, )מאלכי-באיראן ובעיראק מאל

http://www.teror-: בתוך) 8.1.2011( 918.10.138, )לקורבנות הטרור
victims.com/fa/index.php?Page=definition&UID=1959100  

15  “Iraq accuses People’s Mojahedin of crimes against humanity”, Radio Zamaneh, 
, Accessed: 13.3.2011; http://www.payvand.com/news/10/jul/1111.html13.7.2010 in: 

-http://www.sunni“Iraq accuses People’s Mojahedin”, 13.7.2010, in: 
, Accessed: 13.3.2011news.net/en/articles.aspx?selected_article_no=9811 ;איראנפור ,

2009. 
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 סיכום ומסקנות. יב 

מתוך מטרה ברורה להפיל את המלוכה  1965-אהדין הוקם ב'ארגון המג

, בצד קבוצות אופוזיציה אחרות. הפהלווית של השאה מוחמד ריזא פהלווי

אסלאמיות ומרקסיסטיות הצליח הארגון להביא להפלת משטר המלוכה מחד 

אהדין קיוו להשתלב בפוליטיקה 'המג. מאידך גיסאגיסא ולעליית אנשי הדת 

אהדין ולמפלגות ותנועות אחרות 'ומייני ושלוחיו לא אפשרו למג'אך ח, החדשה

 . להשתתף במשחק הפוליטי

הפלת הרפובליקה , מאוכזב ונדכא פנה הארגון לאפשרות היחידה מבחינתו

ייתה רדיפת המשטר החדש את הארגון וחבריו ה. האסלאמית שאך עתה קמה

אהדין לא נותר אלא להיחלץ בעור שיניהם ולעזוב 'למג. כואבת וברורה, עקיבה

הם עזבו את איראן , צדר-חסן בני-אבו אל, יחד עם הנשיא המודח. את איראן

הם ניסו לגבש , )1986–1981(במשך כחמש שנים , שם. והתמקמו בצרפת

הלאומית של  תנועת ההתנגדות"קואליציה של תנועות האופוזיציה והקימו את 

זו איחדה את כוחות האופוזיציה לטובת הפלת הרפובליקה האסלאמית ". איראן

 .של איראן

הסיבה המיידית . אהדין מצרפת והתמקם בעיראק'סולק ארגון המג 1986-ב

להתמקמות במדינה השכנה הייתה שהארגון לא מצא מנוח לכף רגלו על אדמה 

בעודה נלחמת , על אדמת עיראקהארגון נאלץ אפוא למקם את עצמו . אירופית

במשך כשנה ביסס הארגון את כוחו הצבאי אגב קבלת סיוע . באיראן מולדתו

כך . ותוך כדי גיוס חבריו מאיראן ומחוצה לה, צבאי וכלכלי ממשטרו של צדאם

שבו הוא ועיראק יפילו את הרפובליקה , ביקש הארגון להתכונן ליום הפקודה

 .רוב על המדינה האיראניתכך שיוכל להשתלט מק, האסלאמית

נאלץ הארגון להמעיט את היקף  1988-עיראק ב–עם סיום מלחמת איראן

שכן זו האחרונה נכנסה לתהליך , פעולותיו הצבאיות בחסות עיראקית

למרות זאת הוציא הארגון פעולות . נורמליזציה קר וארוך עם אויבתה משכבר

לרוב לוותה תגובה זו . יצבא וטרור ואף זכה לתגובת נגד מצד המשטר האיראנ

במחאה הדדית ובהטלת אשמה הדדית על יצירת , בהתקפה ארטילרית

 . פרובוקציות מסיבות כאלו ואחרות

קאעדה וסדרת -עם התגברות הטרור הבינלאומי ועם עלייתו של ארגון אל

החלה ארצות הברית במתקפה נגד , פעולות הטרור נגד ארצות הברית והמערב

את משטר הטאליבן ". אפגניסטן ועיראק תחילה"נתה היו מדינות הטרור שמבחי

. 2003-ואת המשטר העיראקי של צדאם חוסיין ב 2002-הפילו האמריקנים ב
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שנשלטה , אהדין לעידן אחר בחייו המעמדיים בעיראק'נכנס המג, משנה זו ואילך

 .צבאית בידי האמריקנים ופוליטית בידי ממשלה זמנית

קצו של הארגון הן מן הבחינה  יינה את תחילתהפלת צדאם חוסיין ומשטרו צ

הצבאית והן מן הבחינה התודעתית כארגון אופוזיציה שיכול היה להביא להפלת 

בעצם פעולתה של ארצות הברית נגד . הרפובליקה האסלאמית של איראן

הפלת המשטר העיראקי . אהדין'המשטר העיראקי נחרץ דינו של ארגון המג

, כאשר למצער –מוסדותיו ועל סוכנויות הביטחון שלו  על, על צבאו –ושלוחותיו 

הובילה בהכרח להפלת , עצמאי אהדין משמשים מעין צבא שכיר חצי'המג

 . שכן המשטר העיראקי היה מקור החמצן העיקרי של הארגון, אהדין'המג

ומייני שניצל את שהותו בעיראק כדי לבסס את תעמולתו וכדי 'להבדיל מח

אהדין בחזקת 'הייתה עיראק למג, פוליטית החדשה-לפתח את משנתו הדתית

, אהדין לא הצליחו למנף את שהייתם בעיראק'המג. קללה יותר מאשר ברכה

הם ניהלו מלחמת הישרדות , ובמקום לנהל מהפכה כלפי הרפובליקה האסלאמית

איראן ודעת הקהל שלה מחד גיסא : שהיו בה כוחות עדיפים וחזקים יותר מהם

אהדין כי הפלת המשטר 'אמונת המג. ירופה מאידך גיסאוארצות הברית וא

העיראקי אינה קשורה כלל להסגרת כוחותיהם לצבא האמריקני נובעת מאשליה 

. הולכת ונשנית בחיי הארגון שחרת על דגלו את הפלת הרפובליקה האסלאמית

כל אחת מהן עשתה . מנעו ממנו להגשים, שארצות הברית ואיראן גם יחד, מטרה

 .שלה זו בדרכה
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