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Halkın Mücahitleri Örgütü
ÖZET
•
•
•

•
•

•
•
•

•

1966 yılında kurulan Halkın Mücahitleri Örgütü, İran modern tarihinin en uzun süreli örgütü
durumundadır.
1960’ların ortalarında kurulan örgüt dönemin uluslararası, bölgesel ve ulusal koşullarının etkisiyle Şii-İslam yorumu ile Marksizmi sentezleyen kendine has bir ideoloji ortaya çıkarmıştır.
Örgüt Muhammed Musaddık liderliğindeki Milliyetçi Cephe ve Mühendis Bazergan’ın öncülüğündeki Özgürlük Hareketi’nin siyasi mücadelelerinin başarısızlığa uğraması nedeniyle siyasi
mücadele yerine yöntem olarak silahlı mücadeleyi esas almıştır.
Örgütün Muhammed Rıza Şah’ın yönetimine karşı silahlı eylemleri İranlı yetkililerle sınırlı
kalmamış ve ABD’li diplomat ve askerî müsteşarları da hedef almıştır.
1979 Devrimi’nde önemli faal oluşumlarından olan Halkın Mücahitleri, devrim sonrasında tesis
edilen Velayet-i Fakih merkezli yeni sistemle de ihtilafa düşerek bir süre sonra yeni sisteme
karşı da silahlı mücadeleye girişmiştir.
İran-Irak Savaşı’nda ülkesine karşı mücadele etmesi örgütün toplumsal tabanını kaybetmesine
neden olmuştur.
İran’daki yeni yönetime karşı Körfez ülkeleri tarafından destek gören örgüt, İran Ulusal Direniş Konseyi adıyla kurduğu çatı yapı çerçevesinde uluslararası toplumdan destek arayışlarına girmiştir.
Örgüt, kamplarının bulunduğu Irak’ta Saddam Hüseyin’in devrilmesinden sonra ABD ile iş birliğine gitmiştir. ABD’nin kampların yönetimini 2009’da Irak hükûmetine devretmesiyle can
güvenliği kalmayan örgüt mensupları, 2016-2017 yıllarında Arnavutluk’ta tahsis edilen kampa
yerleştirilmiştir.
Halkın Mücahitleri Örgütü hâlihazırda yurt dışındaki en örgütlü İran İslam Cumhuriyeti muhalifi gruptur.
Anahtar Kelimeler: Halkın Mücahitleri Örgütü, İran Ulusal Direniş Konseyi, İslam Cumhuriyeti
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Being established in 1966, organization People’s Mujahideen is the longest surviving organization in Iran’s modern history.
Founded in mid-1960s, the organization created a unique ideology by synthesizing the interpretation of Shia-Islam and Marxism under the influence of international, regional and national
conditions of the period.
The organization was based on the armed struggle as a method rather than a political struggle
because of the failure of the political struggles of the Freedom Movement led by Mohandes
Bazargan and the Nationalist Front led by Muhammad Mosaddeq.
The armed attacks against Muhammed Reza Shah’s rule have targeted not only Iranian authorities but also the US diplomats, military undersecretaries and investors.
As one of the most important actors of the 1979 Revolution, the Mujahedin of the People, was
soon alienated from the newly-established system based on Velayat-e Faqih and has started
armed struggle against it as well.

iramcenter.org

Due to its struggle against Iran on the side of Saddam Hossein in the Iran-Iraq War the
organization lost its social base at home.
With the support of the anti-Iran Gulf countries, the organization has sought backing from
the international community under the Iran National Resistance Council umbrella organization.
The organization cooperated with the United States after the overthrow of Saddam in Iraq,
where the first camps were located. As they lost protection after the US transferred the authority over the camps to the Iraqi government in 2009, its members were placed in the camp
allocated in Albania between 2016 and 2017.
The People’s Mujahideen Organization is currently the best organized anti-Islamic Republic group abroad
Keywords: Mojahedin-e Khalq, National Resistance Council of Iran, Islamic Republic

چكیده
•سازمان مجاهدین خلق ایران كه امسال پنجاه و سومین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفته است ،باسابقه ترین سازمان
در تاریخ معاصر ایران می باشد.
•این سازمان در اواسط دهه  ١٩٦٠تأسیس شد و ایدئولوژی منحصر به فرد خود را تحت تأثير شرايط بين المللي،
منطقه ای و داخلی کشور با تلفیق تفسیر اسالم شیعی و سوسياليسم ايجاد کرد.
•سازمان مجاهدین به دلیل شکست مبارزات سیاسی جبهه ملی به رهبری مصدق و نهضت آزادی به رهبری مهندس
بازرگان ،به مبارزه مسلحانه به عنوان روش جایگزین انتخاب نمود.
•حمالت مسلحانه این گروه بر علیه رژیم شاه محدود به مقامات ایرانی نبوده و شامل دیپلماتها و مستشاران نظامی
آمریكایی نیز بوده است.
•سازمان مجاهدین در پیروزی انقالب اسالمی نقشی برجسته داشت .با وجود این ،پس از تأسیس نظام جدید با محوریت
والیت فقیه در این کشور با حاکمیت جدید دچار اختالف شد و این اختالف در نهایت به رویارویی مسلحانه انجامید.
•این سازمان به دلیل همراهی با عراق در دوران جنگ ایران و عراق ،پایگاه اجتماعی خود در ایران را از دست
داده است.
•سازمان مجاهدین در مبارزه خود علیه حكومت ایران از طرف برخی كشورهای حاشیه خلیج فارس مورد حمایت
قرار گرفته است .سازمان با تشكیل ساختاری با نام «شورای مقاومت ملی ایران» تالش کرد حمایتهای بین المللی
را جلب کند.
•سازمان پس از سرنگونی صدام در عراق با ایاالت متحده همکاری کرده است .اعضای سازمان که با انتقال مدیریت
اردوگاه ها از ایاالت متحده به دولت عراق در سال  ٢٠٠٩امنیت خود را از دست داده بودند ،در سالهای 2016
 2 017به اردوگاه مخصوصی در آلبانی انتقال یافتند.•سازمان مجاهدین خلق در حال حاضر سازمان یافته ترین گروه مخالف جمهوری اسالمی ایران در خارج از كشور
است.
كلید واژه ها :سازمان مجاهدین خلق ،شورای ملی مقاومت ایران ،جمهوری اسالمی ،دگرگونی
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Halkın Mücahitleri Örgütü
Takdim
ABD’nin İran üzerinde baskıyı artırdığı dönemlerde sürekli gündeme gelen konulardan
biri de İran karşıtı örgütlerin harekete geçirilme olasılığıdır. Bu yöntem, ülke içinde ve dışında İran’daki siyasal sistemle çatışma hâlinde
olan örgütlerin baskıyı artırma sürecinde elverişli araçlar olduğu ve destek arayışındaki bu
örgütlerin buna açık olduğu kabulüne dayanmaktadır. Gerçekten de mevcut ABD yönetimi
döneminde olduğu gibi İran’ın çevrelenmek
istendiği dönemlerde bazı örgütlerin sesi daha
yüksek çıkmaktadır. Çeşitli siyasal veya silahlı örgüte sahne olan İran’da bu bağlamda öne
çıkan başat yapılardan biri Halkın Mücahitleri
Örgütü’dür (HMÖ). 1960’ların Muhammed
Rıza Şah karşıtı politik atmosferde kurulan örgüt 1979 Devrimi’nde bir süre siyasal iktidarla
uyumlu hareket etmiş görünse de çok geçmeden yeniden tavizsiz bir muhalefet ve çatışma
pozisyonuna kaymıştır. Daha kuruluş aşamasında siyasi mücadele yoluyla emperyalizm ve
“yerli iş birlikçileri” ile baş etmenin mümkün
olmadığına kani olan örgütün kurucuları dönemin uluslararası konjonktürünün ve özellikle Güney Amerika’daki silahlı sol yapıların
etkisiyle silahlı mücadele kararı almıştır. Bu
doğrultuda, Şah döneminde hem İranlı hem de
ABD’li diplomat ve askerî personele karşı suikastlar düzenleyen HMÖ, 1979 Devrimi sonrasında Ayetullah Humeyni’nin önderliğinde
ve Velayet-i Fakih düşüncesi etrafında kurulan
yeni siyasal sistemi de benimsemeyerek yeniden silahlı mücadeleye girişmiştir. Söz konusu
çatışmaların sonucunda her iki taraftan da binlerce insan hayatını kaybetmiştir.
HMÖ’nün bu süreçte takip ettiği bazı stratejilerin maliyeti hem ülke hem de örgüt için ağır
6
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olmuştur. Gerçekleştirdiği terör eylemleriyle
İran’a zarar veren örgüt bazı kararlarıyla da ülkede var olduğu kadarıyla toplumsal tabanını da
kaybetmiştir. Örgüt liderlerinin bu irrasyonel ve
yıkıcı tavrında devrimin kendi ellerinden gasp
edildiği fikri etkili olmuştur. Ancak devrimci
rüzgarı arkasına alan Ayetullah Humeyni’ye
karşı örgüt bir başarı elde edememiştir. İranIrak Savaşı’nda Saddam Hüseyin ile iş birliği
yaparak ülkesine karşı savaşması ise örgütün
belki de tarihi boyunca yaptığı en büyük stratejik hata olmuştur. Zira o zamana kadar belirli
bir toplumsal tabanı olan örgüt, bu aşamadan
sonra kendi toplumu nezdinde “vatan haini” pozisyonuna düşmüştür. Savaş sonrasında Irak’ta
yaşanan gelişmelere de taraf olan örgüt, Körfez
Savaşı’nın ardından Bağdat’ın Şiiler ve Kürtler
tarafından ele geçirilmesine engel olmak amacıyla Saddam Hüseyin’e bağlı silahlı kuvvetlerle etkin iş birliğine girmiştir. Bu adım ise
Irak halkının çoğunluğunu oluşturan Şiilerin ve
Kürtlerin örgüte karşı nefret duymasına sebep
olmuştur. Nitekim bu husumet 2003’te Irak’ın
ABD tarafından işgali sonrasında özellikle Şii
milisler tarafından intikam aracına dönüşmüş ve
örgütün kampları çeşitli saldırılara uğramıştır.
2003 Irak işgali sürecinde “tarafsızlığını”
ilan eden örgüt, ilk safhalarda ABD tarafından
düşman olarak tanımlanmışsa da sonraki süreçte örgüt yetkilileri ile yapılan müzakereler sonucunda savaş esiri statüsü verilen örgüt mensuplarına uluslararası koruma sağlanmıştır. 1997
yılından beri ABD’nin Yabancı Terör Örgütleri
Listesi’nde yer alan HMÖ, 2012’de bu listeden
çıkarılmıştır. 2009 yılına gelindiğinde ise örgütün Irak’taki varlığına ilişkin yetkinin dönemin
başbakanı Nuri el-Maliki yönetimindeki Irak
hükûmetine bırakılmasıyla can güvenlikleri teh-

dit altına giren örgüt mensupları, 2016 ile 2017

liğe gidilmesini hedeflediği yönündeki tezler

yılları arasında tedricen Arnavutluk’ta tahsis

yeterince ikna edici değildir. Zira Trump yöne-

edilen kampa intikal ettirilmiştir. Örgütün bütün

timi, Tahran’dan istediklerini elde etmek için

bu süreçlerde bütünlüğünü korumuş olması ise

yaptırımları devreye sokmakla sınırlı kalmamış

kaydedilmesi gereken dikkat çekici bir noktadır.

eş zamanlı olarak İran muhalefeti nezdinde de

ABD Başkanı Trump’ın yakın çevresinden

girişimlerde bulunmuştur.

Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve

Bütün bu arka plana rağmen yurt dışındaki

avukatı eski New York Belediye Başkanı Rudi

en örgütlü İran İslam Cumhuriyeti karşıtı mu-

Gulliani gibi isimlerin HMÖ ile ilişkilerinin

halif grubu olan HMÖ Türk kamuoyunda ismi

olduğu bilinmektedir. Öyle ki Bolton’a göre

bazen gündeme gelmekle birlikte kapsamlı bir

İran’daki yönetimin tek alternatifi HMÖ’dür.

çalışmanın konusu olmamıştır. Dahası bu örgü-

Mevcut görevine getirilmeden önce örgütün

te dair var olan bilgilerde de önemli eksikler ve

Partis’teki yıllık toplantılarına katılan Bolton,

hatalar olduğu görülmektedir. Eldeki bu çalışma

göreve geldikten sonra ise herhangi bir top-

söz konusu boşluğu doldurma amacı gütmekte-

lantıya iştirak etmemiştir. Trump’ın 8 Mayıs

dir. Bu hedefe esaslı şekilde ulaşabilmek için

2017’de ABD’nin nükleer anlaşmadan çekildi-

örgütün tarihi, ideolojisi, teşkilat yapısı, finan-

ğini ve İran’a yönelik kapsamlı yatırımlar uy-

sal kaynakları ve dış ilişkileri gibi kapsamlı ko-

gulanacağını açıklamasından kısa bir süre sonra

nulara değinilmiştir. Sonuç bölümünde ise ör-

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İran’ın ye-

gütün mevcut durumundan yola çıkılarak bazı

rine getirmesi gereken on iki maddelik bir koşul

öngörülerde bulunulmuştur. İran’a dair yapılan

listesi açıklamıştı. İleri sürülen şartlar dikkate

değerlendirmelere katkıda bulunması ve sonra-

alındığında ABD yönetiminin İran’da rejim de-

ki çalışmalara zemin oluşturması durumunda

ğişikliğini değil Tahran’ın tutumunda değişik-

eldeki eser amacına ulaşmış olacaktır.
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Halkın Mücahitleri Örgütü
1. Giriş: Tarihsel Süreç ve Yapılanma
1.1. Pehlevi Dönemi
Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ), 19631964 yıllarında bir grup Tahran Üniversitesi
öğrencisinin çalışmaları ile fikrî düzlemde ortaya çıkmıştır. Bu grup, Batı destekli Pehlevi
monarşisini devirmeyi ve bağımsız, İslamcı ve
Marksist düşünce sentezine dayanan bir siyasal
sistem oluşturmayı amaçlamıştır (Norris, 2008).
Bu yıllarda başta Londra ve Paris gelmek üzere önemli Avrupa başkentlerinde yüksek öğrenim amacıyla bulunan öğrencilerin oluşturduğu
gruplaşmalar örgütün hem yurt dışı faaliyetlerinin önceliğini belirlemiş hem de doğuş sürecini
şekillendirmiştir (Cohen, 2009:3). Aralarında
Muhammed Hanifnejad, Said Muhsin ve Ali
Asgar Badizadegan gibi isimlerin bulunduğu bir
grubun girişimleri ile şekillenen düşünsel ve siyasal tavır arayışına “Nizamü’t-Tevhid/Tevhidi
Düzen” adı verilmiştir. Söz konusu tavır, İran
halkının gelenekleri temelinde sosyal adaletsizliği, ayrımcılığı ve baskıyı ortadan kaldırarak emperyalizmin toplumda yarattığı tüm “kirliliği” temizleme iddiası taşıyan bir siyasal ve toplumsal
sistem kurma amacını benimseyen bir anlayışa
temel teşkil etmiştir (Garduno, 2011:2).

lında “Müslümanların, Meşrutiyetçilerin ve
Musaddıkçıların temsilciliği” iddiası ile oluşan
İran Özgürlük Hareketi, yapısında barındırdığı
İslamcı, seküler/liberal ve anti-emperyalist-milliyetçi eğilimler ile geniş bir heterojen yapıyı
temsil etmiştir (Abrahamian, 1989:81-83). Bu
yapı dönemin Tahran Üniversitesi öğrencilerinden olan Hanifnejad ve Said Muhsin gibi isimleri etkileyerek bünyesine katmıştır. İlerleyen
yıllarda HMÖ’nün kurucuları olacak olan bu
isimler, özellikle Ayetullah Talekani’den fikri
ve şahsi düzlemde etkilenmeleriyle İslamcı bir
siyasal anlayışa ve dünya görüşüne sahip olmuştur. Talekani’nin İslamcılık temelinde milliyetçi, siyasal bağlamda güçler ayrılığını esas
alan ve din adamlarının siyasal güçlerinin sınırlandırılması bağlamında sekülerliğe yakın bulunan politik yorumu HMÖ kurucularının ilham
kaynağı olmuştur (Abrahamian, 1989:84).

1960’lı yılların ortalarında Ayetullah Seyyid
Mahmud Talekani1 ve Mehdi Bazergan’ın2
fikrî önder olarak öne çıktığı Nehzat-i Azadiyi İran (İran Özgürlük Hareketi), HMÖ’nün
kurucu kadrosunun siyasal zihniyetini şekillendiren temel yapılanma olmuştur. 1961 yı1

2

8

Ayetullah Talekani 5 Mart 1911’de Alborz’a bağlı Gelyard’ta doğmuştur.
İran İslam Devrimi’nin sosyal adalet düşüncesini temsil eden ünlü
liderlerinden birisi olmuştur. Devrim Rehberi Ayetullah Hamenei
tarafından zamanın Ebu Zer’i olarak nitelenen Ayetullah Talekani, İslam
Devrimi’nden sonraki ilk Tahran Cuma İmamı olmuştur (Caferiyan,
2006: 228-231).
1907 Tahran doğumlu olan Mehdi Bazergan, Musaddık’ın en yakın
çalışma arkadaşlarından olup Şah yönetimine karşı birlikte mücadele
etmişlerdir. Musaddık’ın başbakanlığı döneminde İran Ulusal Petrol
Şirketi’nin başına getirilmiştir. 1979 İran Devrimi’nden sonra İran’ın ilk
Başbakanı olmuştur (Caferiyan, 2006: 348-349).
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Görsel 1: HMÖ’nün amblemi

1963 yılı örgütün kuruluş ve kurumsallaşma sürecinde bir dönüm noktasıdır. 1963’te
Muhammed Rıza Şah’ın Beyaz Devrim’ine3 kar3

1963 yılında Şah Muhammed Rıza Pehlevi tarafından ilan edilen
Beyaz Devrim İran toplumunda büyük değişimler yaratmıştır. Toprak
reformundan şehirleşmenin teşvikine ve modernleşme uygulamalarına
kadar geniş bir vizyonu kapsayan Beyaz Devrim özellikle din

şı din adamları öncülüğünde başlayan gösteriler
ve halk hareketinin başarısızlığı ve din adamlarına uygulanan baskı İran Özgürlük Hareketi
içinde ihtilafların yaşanmasına yol açmıştır
(Abrahamian, 1989:85). Bu durum Hanifnejad
ve Said Muhsin başta gelmek üzere bu hareket
içinde yer alan gençlerin alternatif bir ideolojik
yorum ve hareket biçimi arayışına girmelerine
de neden olmuştur (Zabih, 1986:74).
1963 yılı sonlarında Hanifnejad, Said
Muhsin ve Badizadegan’ın başını çektiği bir
grup tarafından siyasal tartışma gruplarının
oluşturulması ve komiteleşme kararının alınması söz konusu alternatif arayışının ilk yansıması olmuştur. Bu gruplarda mücadele ve faaliyet
tarzı olarak silahlı mücadele yöntemi benimsenmiştir. Bu yöntemin düşünsel temeli sosyalist
gerilla hareketi öncüleri olan Che Guevara ve
Mao Zedung gibi isimler ile örgütün lider kadrosunun kendi Kur’an ve İslam yorumlarının
sentezine dayandırılmıştır.4 Bu sentez örgütün
amblemine de yansımıştır. Bu bağlamda her
Müslüman’ın aynı zamanda bir gerilla olması ve Tevhidi Düzen yolunda mücadele etmesi
gerektiği yönünde bir slogan ve söylem geliştirilmiştir (Garduno, 2011:2). Örgütün silahlı
mücadeleye başvurmasının nedeni Özgürlük
Hareketi dahil olmak üzere önceki hareketlerin
salt siyasi bir mücadele ile sonuç elde edemediklerine dair oluşan kanaattir.

yoğunlaştıkları dönemi ifade eden komiteleşme süreci yıllarının ardından 1970’li yıllarda
Pehlevi yönetimine karşı silahlı eylemlere başlanmıştır. Örgüt, eylemleriyle Pehlevi rejimini
doğrudan hedef aldığı gibi Tahran’da altyapı
sistemlerine ve yabancı görevlilere yönelik
gerçekleştirilen saldırılarla da kamuoyunu etkilemeye çalışmıştır (Norris, 2008). Haziran
1972’de Tümgeneral Said Tahiri5, Haziran
1973’te ABD’li askeri müsteşar Yarbay Luis
Howkins, Mart 1975’te Şah Muhafız Alayı Özel
İstihbarat Dairesinde görevli Tuğgeneral Rıza
Zendipur6 ve aynı yıl ABD’li iki müsteşar Albay
Jack Turner ve Albay Paul Shaffer’ı Tahran’da
suikast düzenleyerek öldürmeleri örgütün bu
dönemde ses getiren terör eylemleri olmuştur.7
HMÖ, Ağustos 1971’de İran Monarşisinin
2500. Yılı Kutlamalarında8 eylem yapma hazırlığındayken planın Şah’ın istihbarat kurumu
olan SAVAK tarafından deşifre edilmesiyle 23
Ağustos’ta örgütün 35 üyesi tutuklanmıştır.
SAVAK tutukladığı üyelerin sorgulamalarından
elde ettiği bilgilerle örgüte büyük bir darbe vurmuş ve örgütün 70 üyesini daha tutuklamıştır
(Rastgu, 2003:22).
5

6

7

Örgüt üyelerinin gizli hücre yapılanmaları
oluşturarak örgütlenme ve eğitim faaliyetlerine

4

adamlarının yoğun muhalefeti ile karşı karşıya kalmıştır. 1970’li
yılların ikinci yarısından itibaren İran ekonomisinde yaşanan kriz Beyaz
Devrim’in olumsuz sonuçlar yaratmasına yol açmış ve bu sonuçlar
İslam Devrimi’ne giden yolda etkili faktörler olmuştur.
HMÖ’nün logosunda Nisâ 95. ayetinin son bölümü yer almaktadır.
علَى ْالقَا ِعدِينَ أَجْ ًرا عَظِ ي ًما
َّ َ– فAllah mücahitleri (cihat edenleri)
َ َض َل اللّهُ ْال ُم َجا ِهدِين
cihattan geri kalan ve cihada katılmayanlardan üstün kılmış ve onlara
büyük bir mükafat ihsan etmiştir.

8

Tümgeneral Said Tahiri, HMÖ üyesi Ali Rıza Rızai’nin planlayıcısı
olduğu Muhammed Mufidi ve Muhammed Bakır Abasi’nin eylemi
sonucu öldürülmüştür. Tahiri suikastı HMÖ üyelerince yüksek rütbeli
bir kişiye karşı düzenlenmiş ilk önemli eylemdir (Rastgu, 2003:33).
Tuğgeneral Rıza Zendipur, şoförü Esadullah Atufi ile birlikte işe
giderken suikast sonucu öldürülmüştür. Bu suikast, HMÖ’nün 7
kişilik üyesi (Vehid Afruhte, Seyit Muhsin Hamuşi, Murtaza Semediye
Libab, Menije Eşrefzade Kirmani, Mehdi Guyuran, Simin Tac Hariri)
tarafından gerçekleştirilmiştir (İrandidban, 2018).
HMÖ, İranlı yetkili ve askerlere karşı giriştiği suikastların yanı sıra
ABD’li asker ve diplomatlara karşı da eylemler gerçekleştirmiştir.
30 Kasım 1971’de Amerikan Büyükelçisi Douglas Mac Arthur
II’yi kaçırma teşebbüsü başarısız olmuş, Mayıs 1972’de ABD Hava
Kuvvetleri mensubu Tuğgeneral Harold Price suikast girişiminde
yaralanmıştır. 1976’da Rockwell International çalışanı William Cottrell,
Donald Smith ve Robert Krongard isimli 3 ABD vatandaşı saldırı
sonucu öldürülmüştür. HMÖ, 1970’ler boyunca birçok Amerikan askerî
personeline ve İran’da çalışan sivil görevliye suikast düzenlemiştir
(Ruhani, 2011:77-78).
Şah Muhammed Rıza Pehlevi kendisini 2500 yıllık İran monarşisinin
son temsilcisi olarak ilan etmiş ve antik Pers imparatorlarının modern
dönemdeki mirasçısı olduğunu savunmuştur. 1971 yılında düzenlenen
törenler bu durumun resmî ideoloji hâline gelmesinin yolunu açmıştır.
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Halkın Mücahitleri Örgütü
tü yapısal anlamda dönüşüme uğratacak olan
Marksizm-İslamcılık ihtilafı derin bir kırılmaya
neden olmuştur. Örgütte, örgütün Marksizm’in
ideolojik temel olarak kullanılmasını savunan
grup ile İslamcılığın örgütün ideolojik esası olduğunu ve Marksizm’in yalnızca metodolojik
bir araç işlevi gördüğünü savunan kesim arasında büyük tartışmalar yaşanmıştır (Abrahamian,
1989:146). Bu tartışma örgütte bir kırılmayı da
Görsel 2: Mesud Recevi

1972 baharında örgütün üç yöneticisi ve merkez kadro liderleri idam edilmiştir.
Hapishanenin dışındaki ve içindeki olaylardan
sonra diğer kadrolara rağmen ön plana çıkan
hapishanedeki Mesud Recevi bir süre sonra kademeli olarak üyeleri kendi etrafında toplamayı
başararak örgütün gerçek mirasçısı olduğunu
iddia etmiştir (Sazman-ı Mucahidin, 2005:125).
Bu süreçte yeni bir teşkilatlanmanın temeli atılarak muhalifler devre dışı bırakılmıştır. Recevi
örgüt üzerindeki otoritesini sağlamlaştırarak
liderliği ele geçirmiştir (Rastgu, 2003). Bu tarihten sonra Recevi hızla kült lider hâline gelmiş ve tüm üyeler ona itaat etmiştir (Sazman-i
Mucahidin, 2005:135). Bu durum Recevi’nin
20 Ocak 1979’ta örgütün diğer önemli isimleri
ile birlikte tahliye edilme sürecinde önemli bir
avantaj olmuş ve kurucu isimlerin idam yüzlerce üyenin ise tahliye edilmiş olması yeni bir yapılanma adına fırsat olarak değerlendirilmiştir
(Abrahamian, 1989:172).
Örgütün 1970’li yıllarda yaşadığı bu kaotik süreç yalnızca lider kadronun idamı ve bunun sonucunda ortaya çıkan liderlik boşluğu
ile sınırlı kalmamıştır. Recevi’nin örgüt üzerinde tahakküm oluşturmak adına ilk hamlelerini
gerçekleştirdiği bu süreçte, örgüt içinde örgü10 iramcenter.org

beraberinde getirmiştir. 1975 yılına gelindiğinde
ise örgüt “Müslüman Mücahitler” ve “Marksist
Mücahitler” olarak fiilen ikiye bölünmüştür
(Abrahamian, 1989:163). Haziran 1975 yılına
gelindiğinde örgütte Taki Şehrami ve Behram
Aram’ın önderlik ettiği Marksist kanat etkin hâle
gelmiştir. Marksist ve İslamcı ideolojinin paralel hareket etmesinin mümkün olamayacağına
kanaat getiren bu kanat, örgütün ideolojisinin
Marksist-Leninist olduğunu iddia etmeye başlamıştır. Şehrami ve Aram, Ekim 1975’te İlan-i
Mevazi-i İdolojik (İdeolojik Pozisyonların İlanı)
adlı bir kitap yayımlayarak Halkın Mücahitleri
adı altında yeni ideolojik anlayış ve politikalarını
açıklamaya çalışmıştır. Bu kitap dışında İhtizar-i
İmparatori-yi Dolar ve Totieha-ye Emperyalistiyi Amrika (Dolar İmparatorluğunun Sonu
ve Amerika’nın emperyalist Komploları) ve
Revabit-i İran ve Irak ve Tahlil-i ber Taktikha-yi
in Sazman (İran-Irak İlişkileri ve Örgüt Taktikleri
Üzerine Bir Analiz) adlı kitaplarla da örgütün ideolojik, siyasi, askerî, iktisadi, bölgesel ve uluslararası politikaya ilişkin anlayışına yeni yorumlar
getirilmiştir. Bununla birlikte örgüt içinde yaşanan Marksizm-İslamcılık ihtilafında Müslüman
Mücahitler kesiminin Marksistlere karşı yeterince tavır almadığını savunan Lütfullah Meysemi

önderliğindeki bir grup, radikal İslami bir çizgiyi
benimseyerek örgütten ayrılmıştır. Böylelikle
örgüt radikal sağ ve sol gurupların ayrışması ile
İslamcı kanadın hakimiyetinde yeni bir yapılanma sürecine girmiştir (Abrahamian, 1989:165).

1.2. Devrim Süreci
HMÖ 1979’da devrimin başarıya ulaşarak
İslam Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla sonuçlanması üzerine iktidara ortak olmak istemiştir. Örgüt, Tahran ve diğer şehirlerde ilk İslam
Devrimi komitelerine üye olmuş ve Şah rejiminde önemli görevler üstlenmiş kişilerin teşhisine
yardımcı olduğu gibi Şah’ın bakan ve generallerinin infaz ve idamlarında da bizzat rol almıştır.
Ayrıca HMÖ, ABD Büyükelçiliği çalışanlarının rehin alınması olayına güçlü destek vererek
“Şah’tan sonra sıra Amerika’da” başlıklı bir bildiri yayımlamıştır (Abrahamian, 1989:190).
HMÖ bu dönemde yeni siyasal sistemin
karizmatik lideri olan Ayetullah Humeyni ile
uyum içinde bir imaj ortaya koymaya çalışmıştır. Bu doğrultuda, Ayetullah Humeyni’nin mutlak otoritesini tesis ederek ülkede anti-demokratik bir ortam oluşmasına yönelik hamlelerde
bulunmasına rağmen Mesud Recevi önderliğindeki örgüt, tasfiye ve ötekileştirme süreçlerinde
geri planda kalmayı ve tepkisizliği tercih etmiştir (Abrahamian, 1989:189).
Fakat örgütün söz konusu stratejik hamlelerine rağmen Velayet-i Fakih9 anlayışıyla örgütün İslamcılık anlayışı arasındaki ihtilaf ciddi
bir problem teşkil etmiştir. Örgütün silahlı güç
9

Modern Şii siyaset teorilerinden olan ve Ayetullah Humeyni tarafından
1960’larda Necef’te ders verdiği sırada ortaya atılmıştır. Teorinin temeli
Şia’da gayb aleminde olduğuna inanılan On İkinci İmam, Mehdi zuhur
edene kadar bir fakihin devlet başkanlığı görevlerini üstlenerek şeriatı
uygulamasına dayanmaktadır.

kapasitesinden ve ideolojik anlayışından vazgeçmemekteki ısrarı da bu problemi derinleştirmiştir. Yine bu dönemde örgütün ideolojik
açıdan Velayet-i Fakih sistemini kabul etmemesinden dolayı Ayetullah Humeyni’nin, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyen
örgütün lideri Recevi’yi veto etmesi HMÖ’yü
devrimci unsur niteliğinden devrim karşıtı unsur niteliğine dönüştürmüştür. Bu süreçte hazırlanan İslam Cumhuriyeti Anayasası’nı ideolojik açıdan eleştirerek anayasa referandumunu
boykot kararı alan örgüt, anayasayı hazırlayan Uzmanlar Meclisini şiddetle eleştirmiştir.
Bunun sonucunda Ayetullah Humeyni kültüne
bağlı paramiliter Hizbullahi10 gençler ile HMÖ
üye ve sempatizanları arasında çatışmalar başlamış ve bu durum İslam Cumhuriyeti ile HMÖ
arasındaki çatışma sürecinin başlangıcı olmuştur (Abrahamian, 1989:199).
1980’lerin ortalarından itibaren HMÖ’nün
rejime yönelik yoğunlaşan muhalefeti ve özellikle 1981’de binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen kitlesel protesto gösterileri İslam
Cumhuriyeti’ni ciddi anlamda endişelendirmiştir.11 Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Ebu’l
Hasan Benisadr’ın12 İslam Cumhuriyeti sistemi
ve özelde Ayetullah Humeyni’ye yönelik eleştirilerinin örgütün söylemleri ile paralelliği ve
Ayetullah Humeyni’nin diktatöryal ve baskıcı bir sistem oluşturma arzusu taşıdığı yönündeki itirazlar, rejimin bu konuda önleyici bir
10

11

12

Hizbullah, 1979 Devrimi’yle birlikte Ayetullah Humeyni’nin iktidarını
güçlendirme görevini üstlenen bir oluşumdur. Ayrıca Hizbullah laik,
modernist, sosyalist gruplar ve İslam Devrimi’ne karşı çıkan İslamcıların
bastırılmasında önemli rol oynamıştır (Kasimi, 2016: 111-112).
Protestolar başta Tahran olmak üzere Urumiye, Şiraz, İsfahan, Erak,
Ahvaz, Bender Abbas gibi şehirlerde düzenlenmiştir. HMÖ’nün 25
Numaralı Askerî ve Siyasi Bildirisi bu protestoların gerçekleşmesinde
etkili olmuş olsa da HMÖ dışındaki diğer bazı gruplar da destek
vermiştir (Kasimi, 2016: 111).
1933 Hemedan doğumlu Ebu’l Hasan Beni Sadr, İran İslam
Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı’dır. Humeyni ve İslam Devrimi’ne
karşı, karşı devrimi destekleme suçlamaları sonucunda ülkeden Mesud
Recevi ile birlikte kaçmak zorunda kalmıştır (Bbcpersian, 2018).

info@iramcenter.org 11

Halkın Mücahitleri Örgütü
hamle yapmasını gerekli kılmıştır. Bu süreçte
İran İslam Cumhuriyeti’nin resmî söyleminde
bizatihi Ayetullah Humeyni tarafından HMÖ,
“Halkın Münafıkları Örgütü” olarak tanımlanmaya ve örgütün emperyalizm ve Siyonizm
işbirlikçisi olduğu ve devrime tehdit oluşturduğu iddia edilmeye başlamıştır (Abrahamian,
1989:206). HMÖ buna karşı kamuoyu desteği
ve Benisadr’dan aldığı siyasi destekle rejimi “mollaların diktatörlüğü” olarak ilan etmiş ve şiddet eylemlerine yönelmiştir. Bu eylemlerde İslam Cumhuriyeti rejiminin önemli
siyasi figürleri suikastlarla hedef alınmaya
başlanmıştır. Ayetullah Muhammed Hüseyin
Beheşti13 bu tür bir suikastla yaşamını yitiren
figürlerden en önemlisi olarak öne çıkmıştır
(Cohen, 2009:60). Ayrıca Banisadr’ın azledilerek yurt dışına kaçmasının ardından göreve
seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai,
Başbakan Muhammed Cevad Bahonar, Mir
Esedullah Medeni, Ayetullah Seyyid Abdül
Hüseyin Destgayb ve Ayetullah Ataullah Eşrefi
İsfahani gibi Ayetullah Humeyni’ye çok yakın
bazı sembolik isimler de bu süreçte hedef alınmış ve pek çoğu hayatını kaybetmiştir.
HMÖ’nün başlattığı bu terör süreci yeni
yönetim, Devrim Muhafızları ve Devrim
Mahkemeleri aracılığıyla ve benzer bir şiddetle bastırılmaya çalışılmıştır. Birçok örgüt üyesi
bu süreçte operasyonlarda öldürülmüş veya yakalanarak idam edilmiştir. Buna karşılık örgüt
lideri Recevi, İslam Cumhuriyeti’nin Şii inancının siyasal temsilciliği iddialarına yönelik bir
strateji olarak Şii inancının temel unsurlarından
13

1928 yılında İsfahan’da doğan Beheşti, İran İslam Devrimi’nin önemli
figürlerinden birisi olmuştur. İslam Cumhuriyet Partisi’nin kurucu
lideri ve aynı zamanda İslam Cumhuriyeti’nin ilk Yargı Başkanı’dır.
28 Haziran 1981 yılında, Ayetullah Beheşti çalışma arkadaşlarıyla parti
binasında toplantı hâlindeyken HMÖ üyelerinin yerleştirdiği bombaların
patlaması sonucu 72 arkadaşıyla birlikte hayatını kaybetmiştir (Kasimi,
2016: 113-114).

12 iramcenter.org

olan Aşura ve Kerbela gibi sembolleri İslam
Cumhuriyeti ile mücadele amacıyla kullanmaya
çalışmıştır.
Recevi, yeni rejimle de silahlı çatışmaya başladıktan sonra Ayetullah Humeyni tarafından
cumhurbaşkanlığı görevinden azledilmiş olan
Benisadr gibi Fransa’ya kaçmıştır. 1981-1986
yıllarında örgütü Fransa’dan yöneten Recevi,
bu dönemde silahlı faaliyetler, silahlı eğitim ve
örgütsel düzen stratejisiyle Avrupa’dan yapılanma ağını genişleterek uluslararası düzeyde
propaganda faaliyetleri yürütmüştür (Cohen,
2018:6). 1986’da Irak’a geçip İran sınırına yakın bir bölgeye yerleşen Recevi, Irak yönetimi
ve Saddam Hüseyin tarafından sıcak karşılanmıştır. İran-Irak Savaşı süresince ülkesine karşı
Ayetullah Humeyni’nin kurduğu rejimi yıkmak
umuduyla savaşan örgüt, savaşın 1988’de sona
ermesinden 2016-2017’de Arnavutluk’a yerleşene kadar geçen otuz yılı aşkın süre bu ülkede
kalmaya devam etmiştir.

1.3. İran Ulusal Direniş Konseyi
(İUDK)
Benisadr ve Recevi’nin Fransa’ya gidiş kararı almaları HMÖ açısından yeni bir dönemin
habercisi olmuştur. 1981’de bu iki ismin önderliğinde oluşturulan İran Ulusal Direniş Konseyi
adlı yapı (İUDK), örgütün bu dönemden sonraki yapılanma ve faaliyet stratejisini ortaya
koymuştur. İUDK özellikle HMÖ’nün faaliyet
merkezinin Avrupa’ya taşınmasının ardından
etkisini artırmaya başlamıştır. Yapı, HMÖ’nün
legal siyasal alan faaliyetlerinin şekillenmesini
sağlamıştır (Bakke, 2007:30).
Örgüt bu yapı kanalıyla özellikle Avrupa’daki
sosyalist parti ve hareketlerle temas kurmuştur.
“Sürgündeki Parlamento” olma iddiası ile oluş-

turulan İUDK’nin 500’den fazla üyesi bulunan,
aralarında İran’daki bazı etnik ve dinî azınlıkların da yer aldığı ve İran’daki tüm politik görüşlerin demokratik ve özgür biçimde temsil edildiği bir yapılanma olduğu (NCRİ, 2018) iddia
edilmektedir. Konseyin 10 maddelik tüzüğü şu
şekildedir (Cohen, 2009:113):
•	 İUDK, Ayetullah Humeyni yönetimini devirmek ve geçici bir hükûmet oluşturmak amacıyla oluşturulmuştur.
•	 İran’ın tüm idari ve siyasi gereksinimlerinden sorumludur. Bu amaçla temsilcilikler ve
hükûmet birimleri oluşturulacaktır.
•	 Her bir üye bir oy hakkına sahiptir.

demokratik ve seküler, Batı tarzı bir anlayış ile
şekillenmeye başladığı görülmektedir.
İUDK’nin Bileşenleri
İUDK bir muhalefet koalisyonu iddiası ile
pek çok farklı siyasi yapılanmayı bünyesinde
barındırmaktadır. Fakat bu durumu kuruluş dönemi ve ayrışma dönemi olarak iki periyotta sınıflandırmak mümkündür. İran siyasi hayatında
mevcut farklı siyasi akımların bir bileşen olarak
yer aldığı bir yapılanma olarak İUDK şu grupların desteği ve katılımı ile oluşturulmuştur:
•	 İran Kürdistan Demokrat Partisi: Kadı
Muhammed önderliğinde 1945’te Mahabad’ta

•	 Parlamentoda teklifler 2/3 çoğunlukla onaylanır.

kurulan, Şah yönetimine karşı mücadele etmiş ve

•	 Konseye üye olmak isteyen her birey konse-

İran Kürt toplumunun özerkliğini savunan partidir.

yin amaç ve ilkelerini benimsemeli ve üye-

•	 Ulusal Demokratik Cephe: Hidayetullah

lik niyetini yazılı biçimde konsey liderine

Metin Defteri öncülüğünde 1979 yılında ku-

(Recevi) beyan etmelidir. Konsey bu beyanı

rulan, Musaddıkçı Ulusalcı/Liberal bir siyasal

en yakın birleşimde değerlendirip oylayacaktır.
•	 Tüm İUDK ve geçici hükûmet üyeleri konseyin kararlarına itaat etmek mecburiyetindedir.
•	 Geçici hükûmetin oluşturulması adına tüm sorumluluk ve yetki lider Mesud Recevi’ye aittir.
•	 Geçici hükûmet anlayışı çerçevesinde her bir
üye soru önergesi verebilir.
•	 Birleşimlere katılamayacak olan üyeler yerlerine vekil gönderebilir.

anlayışa sahiptir.
•	 Hüviyet Grubu: Halkın Fedaileri örgütü’nden ayrılan bir gruptur.
•	 İran Komünist Birliği: 1976 yılında kurulmuş olan ve Maocu devrim stratejisini benimseyen bir örgüttür.
•	 İşçi Partisi: 1965 yılında Tudeh Partisi’nden
ayrılan bir grup tarafından kurulan ve Tufan

•	 İUDK, üyelerinin maddi katkı ve aidatları ile

ismiyle bilinen, komünist Arnavutluk rejimi

finanse edilir. Her bir üye konseyin finansal

lideri Enver Hoca’nın doktrinini esas alan bir

denetimine bağlı ve açıktır.

Marksist örgüttür.

Konseyin 1980 yılında HMÖ tarafından
hazırlanan alternatif anayasa taslağının ardından ortaya koyduğu “Geçici Hükûmet Eylem
Planı” konseyin sorumluluğunda geçici bir
“Demokratik İslam Cumhuriyeti” oluşturulmasını esas almakta bu yönüyle 1980 taslağı ile bir
ölçüde farklılaşmaktadır (Cohen, 2009:114). Bu
bağlamda HMÖ/İUDK’nin tarihsel süreç içinde İran’ın siyasi geleceğine ilişkin vizyonunun

•	 İran Yüksek Öğretim Görevlileri ve
Uzmanları Birliği: 1979 yılında İslam
Cumhuriyeti’nin “Kültürel Devrim” anlayışına karşı çıkarak Dr. Muhammed Ali Şeyhi
öncülüğünde oluşturulan gruptur.
•	 İran’ın Bağımsızlığını ve Demokrasiyi
Savunanlar Grubu: 1979 yılında Ayetullah
Celal Gencei önderliğinde oluşturulmuş,
devrimin ardından Ayetullah Humeyni’nin
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Velayet-i Fakih teorisine karşı çıkarak muha-

•	 Müslüman Öğrenciler Hareketi

lif pozisyona geçmiştir (İran-e Azad, 2018).

•	 Tevhidi Esnaf Birliği (Konseyin iş adamları tem-

•	 Müslüman Öğrenciler Hareketi

silcisi olan İbrahim Mazenderani’nin başkanlı-

•	 Tevhidi Esnaf Birliği: 1979’da Şah rejimine kar-

ğındaki Esnaf Birliği Hareketi’nin devamıdır.)

şı oluşturulmuş esnaf örgütlenmesidir. Devrimin

•	 İran Yüksek Öğretim Görevlileri ve Uzmanları Birliği

ardından yeni siyasal sisteme muhalif hâle

•	 İran’ın Bağımsızlığını ve Demokrasiyi Savu-

gelmiştir. Birliğin lideri İbrahim Mazenderani
İUDK’nin kuruluş yıllarında yoğun finansal destek sağlamıştır (İran-e Azad, 2018).

Söz konusu gruplar farklı ideolojik köken ve
tutumlara sahip olsalar da İslam Cumhuriyeti
rejimini milliyetçi, sosyalist, etnik, İslamcı muhalif perspektiflerden eleştiren ve rejime karşı
muhalif bir duruş benimseme açısından ortak bir
paydaya sahiptir. Konseyin kuruluş yıllarının ardından Recevi’nin sahip olduğu liderlik gücü ile
etkinliğini konsolide etmesi konseyin demokratik karakteri ve iddiası ile bağdaştırılamamış,
bunun sonucunda başta Benisadr olmak üzere
pek çok aydın konseyden desteğini çekmeye
başlamıştır (Abrahamian, 1989:247). Benisadr
bu süreçte etkili olan bir figür olarak özellikle
Recevi’nin diktatöryal heveslere ve anlayışa
sahip olduğunu iddia etmiştir. Ayrıca silahsız
bir mücadele anlayışını savunan Benisadr, İranIrak Savaşı’nda HMÖ/İUDK’nin Saddam’ın
yanında yer almasını da eleştirmiştir. İUDK’nin
demokratik karakterine ve özgürlükçü anlayışına yönelik eleştiriler sonucunda Kürt halkının
Tahran yönetimine yönelik tutumunun özgürce
belirlenebilmesi gerekçesi ile İran Demokratik
Kürdistan Partisi 1985’te konseyden ayrılmıştır.
Bunu müteakiben diğer gruplardan birkaçı da bu
yolu izlemiştir (İran Chamber, 2018). Konseyde
yaşanan bu ayrışmanın ardından bugün itibariyle konseyi oluşturan gruplar şunlardır:
•	 İranlı Akademisyenler Birliği
•	 İranlı Kadınlar Birliği
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nanlar Grubu
•	 İran Yardım Kuruluşu (İran Aid/İngiltere merkezli bir kuruluştur)
•	 Kaliforniya İran’ı Savunanlar Cemiyeti
•	 İranlı Amerikalılar Topluluğu
•	 Kuzey Virjinya İran-Amerika Cemiyeti
•	 Köktenciliğe Karşı Birlik Platformu (Harmon
ve Bowdish, 2018:301).

HMÖ/İUDK’nin Yapılanması
Genel sekreterliğini Mehnaz Selimiyan
ve genel sekreter yardımcılığını Ebu’l Kasım
Rızai’nin yaptığı İUDK’nin, genel sekreterlik
merkezi Paris olmakla birlikte Washington’da
da bir ofisi mevcuttur (Ncrius, 2018). Konseyin
Washington ofisi Suna Semsemi, Ali Caferzade
ve Ali Safevi tarafından idare edilmektedir.
Washington ofisi ABD’de konsey faaliyetlerinin yürütülmesi ve ABD medyası, ABD siyaset
dünyası ve sivil toplum ile konsey temaslarının
güçlendirilmesi görevlerini üstlenmiş durumdadır. Bununla birlikte konseyin Washington
ofisi spesifik olarak HMÖ’nün geçmiş kimliği
olan ABD ve emperyalizm karşıtlığı imajının
ABD kamuoyu ve siyasi yetkilileri açısından
dönüştürülmesi amacıyla algı yönetimine büyük bir önem atfetmektedir. Bu çaba “İUDK/
HMÖ Hakkında Yanlışlar ve Gerçekler” başlığı
ile ofisin internet sayfasında genel bir bilgilendirmede ortaya konmuştur (Ncrius, 2018). Buna
göre metinde sıralanan 7 maddede ABD kamuoyu ve siyasi yetkilileri tarafından HMÖ’nün
geçmiş kimliğinden kaynaklanan ön yargı, algı

ve tutumların gerçeği yansıtmadığı ifade edilmeye çalışılmaktadır. Yine bu metinle HMÖ/
İUDK’nin ABD kamuoyu ve siyaseti ile iş birliği yapmasının önünde bir engel bulunmadığı
mesajı verilmektedir.
Konsey faaliyet gösterilen her bir alan için
bir komite teşkil etmiştir. Söz konusu yapılanma
stratejisi konseyin özellikle Avrupa ve ABD’de
gerçekleştirdiği faaliyetlerde iş bölümü ve uzmanlaşmanın olumlu etkilerinden yararlanabilmek adına uygulanmaktadır. Hâlihazırda
yapılanmanın ana alt birimleri şu komitelerden
oluşmaktadır (NCRİ, 2018):

alanda faaliyet göstermekte olan kadın hakları
platformlarıyla temaslar kurmakta, yine bu temaslar ekseninde uluslararası katılımcı portföyü ile kadın hakları ve dayanışma temalı toplantı ve organizasyonlar düzenlemekte, diğer
platformlar tarafından düzenlenen etkinliklere
temsilciler göndermekte ve İran’da yaşanan
kadın hakları ihlali olaylarına ilişkin haberleri
uluslararası toplumun gündemine taşımaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda komite NCRİ Monthly
Report başlığıyla aylık rapor, Women for Change
(Değişim İçin Kadınlar) başlığıyla da dergi ve
özel rapor çalışmaları yayımlamakta ve İran’da
kadın hakları konusunda yaşanan gelişmeleri
uluslararası kamuoyuna sunmaktadır (Women
NCRİ, 2018). Başkanı Servinaz Çitsaz’dır.
Eğitim Komitesi:

Görsel 3: İUDK Başkanı Meryem Recevi

Dış İlişkiler Komitesi
Diğer ülkelerdeki siyasetçi, bürokrat ve düşünce kuruluşlarıyla teması sağlayan, Avrupa,
ABD ve Arap dünyası ile ilişkileri geliştiren birimdir. Birim Paris başta gelmek üzere birçok
Avrupa kentinde devlet yetkilileri, diplomatlar ve parlamento üyeleriyle diyalog kurmakta
ve yine bu aktörlerin katılımlarıyla toplantılar
ve çeşitli organizasyonlar düzenlemektedir.
Başkanı Muhammed Muheddissin’dir.
Kadın Komitesi
İran’da kadın hakları ve ihlalleri üzerine
yoğunlaşmış olan birimdir. Birim, uluslararası

İran’da eğitim alanında yaşanan gelişmeleri
takip etmek ve eğitim sisteminin sorunları üzerine çözümler geliştirmekle görevli birimdir.
Birim İran’da eğitimin evrensel normlara ulaştırılması ve eğitimde yaşanan hak ihlallerine ve
sorunlara ilişkin gelişmelerin uluslararası toplum gündemine alınması gibi faaliyetlere odaklanmaktadır. Başkanı Süheyla Sadık’tır.
Üniversiteler Komitesi:
Başkanı Ali Şeyhi’dir. İran’da yüksek öğrenim, bilimsel çalışmalar ve çağdaş eğitim normlarının gelişimi ve etkilerini değerlendiren ve
uluslararası kamuoyuna İslam Cumhuriyeti’nin
eğitim sisteminin “geri kalmışlığını” duyurmakla görevli birimdir.
Barış ve Güvenlik Komitesi:
Tahran yönetiminin bölgesel ve küresel dış
politikasının bölgede yarattığı etkileri takip
eden ve barışın sağlanabilmesinin Tahran yönetiminin faaliyetlerinin sınırlandırılması ile
mümkün olduğunu uluslararası topluma aktarmakla görevli birimdir. Birim İran’ın bölgesel
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ve küresel barışa yönelik olumsuz hamleleri
hakkında diğer ülkelerin karar vericileri, siyasi
aktörleri ve parlamenterleri üzerinde etki oluşturmaya odaklanmaktadır. Barış ve Güvenlik
Komitesi Başkanı Mehdi Ebrişemci’dir.
Çalışma ve İşçi Komitesi:
İran’da çalışma hayatı, işçi ve emekçi hakları ve ihlallerini takip etmekle ve uluslararası
emek platformları ile temas sağlamakla görevli
birimdir. Birim, İran’da işçi hakları ihlallerini
ve işçi eylemlerini uluslararası kamuoyunun
gündemine taşımayı amaçlamaktadır. Başkanı
Abbas Daveri’dir.
Savunma ve Stratejik Araştırma Komitesi:14
Tahran yönetimine karşı istihbarat faaliyetleri
yürütmekle görevli olan, rejimin askerî/savunma
faaliyetlerini araştıran ve örgütün İran içindeki
üyeleri kanalıyla ülkeye dair kritik bilgileri edinmeye odaklanan birimdir. Birim, İran askerî ve
sivil bürokrasisine sızmış olduğunu ve bu birimlerde kendisine bilgi sağlayan İUDK gönüllülerinin bulunduğunu iddia etmektedir. İran’ın ordusu
ve askerî faaliyetleri ile ilgili bilgileri uluslararası
kamuoyu ile paylaşmaya ve özellikle de İran’ın
nükleer programı ile ilgili uluslararası toplumda
kamuoyu oluşturmaya odaklanmıştır.
Siyasal Araştırma Komitesi:15
Tahran yönetiminin siyasi hamleleri ve İran
halkının siyasal ve toplumsal tepkilerini inceleyen birimdir. Birim daha çok İUDK’nin kendi
iç yapısına yönelik bir faaliyet icra etmekte ve
İran’da yaşanan sosyo-politik gelişmelerin incelenmesi ve tartışılması adına konsey üyelerine rehberlik etmektedir.

Güvenlik ve Terörizmle Mücadele Komitesi:16
Tahran yönetiminin İUDK ve HMÖ’ye yönelik faaliyetleri çerçevesinde karşı istihbarat
desteğini tespit etmek ve engellemekle görevli
birimdir. Birim, İUDK’nin yapısı ve üyelerinin
İran istihbarat ve güvenlik kurumlarına karşı
korunması, bu yönde alınabilecek tedbirler ve
Tahran yönetiminin İUDK organlarına yönelik
siber saldırılarının engellenmesi gibi güvenlik
işlevlerine odaklanmakta ayrıca Tahran yönetimi ve paramiliter gruplar arasındaki ilişkilere dair bilgi ve yorumları “Tahran yönetimi ve
Uluslararası Terörizm İlişkisi” teması ile uluslararası kamuoyuna sunmaya çalışmaktadır.
Hukuk Komitesi:
Tahran yönetiminin uluslararası hukuk ve
insan hakları ihlallerini inceleyen ve takip eden
birimdir. Birim rejim muhalifi ve İran diasporasına mensup hukukçular ile temas kurmaya
çalışmakta ve İran’da yaşanan hukuki ihlallerin
uluslararası platformlara taşınması faaliyetlerini
yürütmektedir. Başkanı Senaberg Zahidi’dir.
Kültür Sanat Komitesi:
Yurt dışındaki İran diasporasının kültür ve
sanat alanındaki faaliyetlerini desteklemek ve
bu alanda başarı sağlamış kişilerle temas kurmakla görevli birimdir. Birim söz konusu görev alanı ile Tahran yönetiminin kültür ve sanat
alanlarında halka baskı uyguladığı ve İUDK’nin
özgür sanat faaliyetlerini savunduğu yönündeki
algıyı pekiştirme yönünde bir işleve sahiptir.
Başkanı Manuçer Hezarhani’dir.
Sağlık Komitesi:17
İran’da toplum sağlığı ile ilgili gelişmeleri
takip eden, bu konuda çalışmalar yapan, tespit
ve öneriler ortaya koyan ve bunları uluslararası
kamuoyuna sunan birimdir.
16

14

15

Komite başkanının kimliği konsey tarafından herhangi bir yayında
paylaşılmamıştır.
Komite başkanının kimliği konsey tarafından herhangi bir yayında
paylaşılmamıştır.
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Esnaf Komitesi:
Başkanı İbrahim Mazenderani’dir. İran’ın
esnaf sorunlarını, ekonomik ve ticari alanda yaşanan makro problemlerini izlemek ve çözüm
önerileri geliştirmek, İran’ın temel ekonomik
yapısal probleminin Velayet-i Fakih sistemi
olduğunu uluslararası kamuoyuna açıklamakla
sorumlu birimdir.
Spor Komitesi:
Birim, İran diasporasındaki sporcular ile
temas kurmak ve İUDK anlayışı çerçevesinde
uluslararası platformlara tanıtmakla görevlidir.
Bu birim aynı zamanda İslam Cumhuriyeti’nin
uluslararası spor organizasyonlarından dışlanmasını hedeflemektedir. Başkanı Müslüm
İskender Filabi’dir.
Temsilcilikler:
Örgütün çeşitli ülkelerde temsilcilikleri vardır.
Bulunduğu ülkeler ve temsilcilikleri şunlardır:
•

İUDK Uluslararası Örgütler Temsilcisi
İlahe Azimfer,

•

İUDK Almanya Temsilcisi Masume Bolurçi,

•

İUDK İngiltere Temsilcisi Devlet Nevruzi,

•

İUDK ABD Temsilcisi Suna Semsemi

olarak sayılabilir.
İUDK’nin Vizyonu
İUDK’nin söz konusu komitelerden oluşan yapılanmasının yanı sıra özellikle Meryem
Recevi’nin bu yapılanmanın lideri olarak seçilmesi ve söylemsel dönüşüm HMÖ’nün yaşadığı evrimin ikinci aşamasını teşkil etmektedir.
Meryem Recevi’nin liderlik tipolojisi, büyük
ve organize bir yapıyı tüzük çerçevesinde idare eden seçilmiş bir yönetici ve aynı zamanda
Mesud Recevi’nin manevi liderlik mirası ve
HMÖ’nün otoriter lider anlayışının taşıdığı
kodlar ile sentezlenmiş bir niteliğe sahiptir.
Bu bağlamda Meryem Recevi’nin liderliğinde
bu iki tipolojiden de yansımalar gözlemlemek

mümkündür. Radikal gerilla örgütü niteliğinde bir varoluşsal karaktere sahip olan örgüt,
Meryem Recevi’nin önderliğinde demokratik
ve sivil mücadeleyi esas alan ve kadın hakları, din ve vicdan özgürlüğü, etnik kimlik talepleri ve insan hakları gibi demokratik değerler
temelinde seküler bir İran inşa etmeyi amaçlayan sivil siyaset platformu kimliğine doğru
bir evrim gösterme iddiası taşımıştır (Piazza,
1994:12). Örneğin özellikle kadın hakları ve
İslam Cumhuriyeti rejiminin kadın hakları ihlallerine karşı kendisini modern insan hakları
savunucusu olarak sunan HMÖ/İUDK, İslam
Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda tepki çeken bu tip tutum ve uygulamalarını pragmatik
bir biçimde propaganda aracı olarak kullanmaktadır (Bakke, 2007:60-63).
Bununla birlikte HMÖ/İUDK sanatı da
bir iletişim ve propaganda aracı olarak araçsallaştırma stratejisi benimsemiştir. Bu bağlamda Merziye ismi ile tanınan ve İslam
Cumhuriyeti’ne muhalif kimliği ile bilinen
ünlü İranlı ses sanatçısı Eşref Sadet Murtezevi,
1994’te İUDK’nin onur üyesi olarak kabul edilmiş ve aynı yıl Meryem Recevi tarafından sanat danışmanı olarak atanmıştır (İran-e Azad,
2018). Yine 1993’te konseyin dış ilişkiler başkanı olan Muhammed Muhaddesin tarafından
yazılan Islamic Fundamentalism: New Global
Threat (İslami Köktencilik: Yeni Küresel Tehdit)
başlıklı kitapta, İran İslam Cumhuriyeti rejiminin tüm dünyaya terör ihraç eden küresel bir
tehdit olduğu ve HMÖ/İUDK’nin bu tehdidi
ortadan kaldırarak barışçıl İslam anlayışı ile seküler, demokratik ve özgürlükçü bir Tahran yönetimini kurabilecek tek aktör olduğu iddia edilmiştir. Bunun yanında Meryem Recevi, 2013’te
kaleme aldığı Women Against Fundamentalism
(Köktenciliğe Karşı Kadınlar) kitabında İslam
Cumhuriyeti’nin kadın hakları ihlallerini ve
HMÖ/İUDK’nin bu alandaki mücadelesini
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konu alarak Velayet-i Fakih sisteminin özelde
İranlı kadınlar genelde ise evrensel kadın hakları açısından bir tehdit olduğunu savunmuştur
(Hassani, 2013:116).
2015 yılında yine Recevi tarafından yazılmış
olan Key to Countering Islamic Fundamentalism
(İslamcı Köktencilikle Mücadelenin Anahtarı)
kitabında DEAŞ ve İslam Cumhuriyeti’nin
İslamcı köktenciliğin iki kolu olduğu vurgulanmış ve ABD ile bu tehdide karşı ortak mücadelenin olanakları değerlendirilmiştir. Recevi bu
kitapta ayrıca DEAŞ ve İslam Cumhuriyeti’nin
sahip olduğu ideolojilerin Selefi aşırıcılık ile Şii
aşırıcılığı karşılıklı olarak beslediğini (simbiyoz) ifade etmiş ve HMÖ/İUDK’nin bu aşırıcı
anlayışlara karşı evrensel seküler anlayışa sahip
bir alternatif olduğunu savunmuştur. Nihayet
2017’de Recevi imzasıyla yayımlanan Tolerant
Islam vs. Extremism (Aşırıcılığa Karşı Hoşgörü
İslam’ı) kitabında ise HMÖ/İUDK’nin, İslam
Cumhuriyeti ve diğer radikal anlayışlara karşı
İslam’ın gerçek hoşgörü doğasını ve anlayışını yansıttığı vurgulanmıştır. Bizzat Recevi’nin
kaleme aldığı bu kitapların yanı sıra konsey tarafından İslam Cumhuriyeti’nin dış politikası,
insan hakları ihlalleri ve otoriter siyasi yapısını
eleştiren çok sayıda yayın da yapılmıştır. Bu yayınların hepsinde HMÖ/İUDK’nin, hem İran’ın
demokratik siyasal geleceği için hem de küresel
bir tehdit olarak kabul edilen İslamcı köktenciliğe karşı tek alternatif olduğu ön plana çıkarılmıştır. Meryem Recevi tarafından 2006’da
“İran’ın Geleceği” başlığıyla belirlenen 10
maddelik plan, söz konusu dönüşümü en kapsamlı biçimde göstermektedir (NCRİ, 2018):
•	 Meşruiyet ve egemenliğin temeli özgür ve evrensel kriterlerle gerçekleştirilecek seçimlerdir.
•	 Tüm siyasi görüş ve partilere özgürlük tanınmalı, çoğulculuk, ifade ve basın özgürlüğü
tüm yönleriyle tesis edilmelidir.
•	 İdam cezası kaldırılmalıdır.
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•	 Din ve devlet işleri net şekilde ayrılmalıdır.
•	 Cinsiyet eşitliği siyasetten toplumsal hayatın
her alanıda sağlanmalıdır. Cinsiyet eşitsizliği
kabul edilemez. Kadınlara yönelik kıyafet veya
diğer konularda dayatmalar kabul edilemez.
•	 Evrensel anlamda hukuk düzeni ve hukukun
üstünlüğü ve bağımsız yargı tesis edilmelidir.
Mollaların kanunları kaldırılmalıdır.
•	 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne uygun şekilde tüm sivil ve siyasi haklar korunmalıdır.
•	 Özel mülkiyet ve serbest piyasa ekonomisi
esas alınmalıdır.
•	 Dış politikada barışçıl ve iş birliğine dayalı
bir anlayış geliştirilmelidir.
•	 İran tüm nükleer girişimlerini sonlandırmalıdır.

Recevi’nin 10 maddelik temel ilkeler bildirisi genel bir nitelik taşımaktadır. Söz konusu
bildiri ile birlikte Recevi’nin siyasi ve sosyal
alanlara dair oluşturduğu perspektif bu bağlamda bütünsel bir görünümün ortaya çıkması açısından önemlidir.
Bu doğrultuda Halkın Mücahitleri, örgütsel bir yapılanma stratejisi olarak İUDK’yi bir
şemsiye yapı olarak kullanmakta (Smith, 2016)
ve İslam Devrimi sürecindeki devrimci güçler
koalisyonuna benzer bir organizasyonu yurt dışı
muhalefet ölçeğinde sağlamaya çalışmaktadır.
Bu bağlamda konsey faaliyetleri şu şekilde
sıralanabilir:
•	 İran diasporasını ve yurt dışındaki muhalif
unsurlarını özellikle Avrupa ve ABD içinde
harekete geçirmek,
•	 Tahran yönetimi aleyhine miting, gösteri ve
protesto düzenlemek,
•	 Avrupa ve ABD’de siyaset adamları ve bürokratların katılımıyla panel ve konferanslar
düzenlemek (Buna son somut örnek olarak
30.06.2018 tarihinde, farklı ülkelerden emekli
diplomat, akademisyen ve insan hakları tem-

silcilerinin katılımıyla Paris’te düzenlenen
“Özgür İran” buluşması gösterilebilir.),
•	 Yayın organları aracılığıyla konseyin ve örgütün propaganda çalışmalarını yürütmek.

ternatif bir devlet yapılanması iddiasın ın gereği
olarak 1983’te başlayan kuruluş sürecinin ardından silahlı kuvvetlerini oluşturabilmek için
bazı adımlar atmıştır.
1980 yılının sonlarından itibaren İslam

1.4. HMÖ’nün Silahlı Kanadı:
Cumhuriyeti ile çatışma sürecine giren
İran Ulusal Kurtuluş Ordusu (1987-2003) HMÖ’nün aynı yıl başlayan İran-Irak Savaşı’nda

HMÖ/İUKD, kendisini bir devlet organizasyonu biçiminde nitelendirmekte ve bu yönüyle İran’da yeni bir siyasal sistem ve devlet
yapılanmasına dair alternatif bir oluşum olarak
sunmaktadır. Bir devlet yapısının temel olarak
gerektirdiği parlamento, idari kurumlar, dış
ilişkiler birimleri, mali birimler gibi temel unsurlara sahip olan HMÖ/İUDK açısından bu
çerçeve büyük oranda şekillenmiş durumdadır.
Demokratik Cumhuriyet vizyonu ve HMÖ/
İUDK deklarasyonlarından oluşan ana prensipler ile HMÖ/İUDK, alternatif bir devlet organizasyonunu çağrıştırmaktadır. Şüphesiz bir
devlet organizasyonunun sahip olması gereken
temel bileşenlerin başında silahlı kuvvetler yapılanması gelmektedir. Bu bağlamda İUDK, al-

Irak Devleti’nin yanında yer alması söz konusu silahlı kuvvetler yapılanmasına zemin teşkil
etmiştir. Savaş süresince Irak Devleti ile ittifak
ilişkisi dahilinde çatışmalara dahil olan HMÖ,
ülke içi muhalif silahlı örgüt nitelik ve kimliğinin ötesinde bir nitelik ve kimliğe kavuşmaya
başlamıştır (Hakbin, 2013:280). Çatışma süreçlerinde devletlerarası savaş ortamının doğası ve
şartları konusunda tecrübe kazanmaya başlayan
HMÖ, bu sürece kadar sahip olduğu şehir gerillası yapılanması ve bombalama, silahlı suikast,
soygun vb. eylem tarzında değişim yapmaya ve
bir silahlı kuvvetler yapısının anlayış ve çatışma tarzını benimsemeye başlamıştır. Söz konusu tecrübe edinim süreci ve İUDK’nin alternatif devlet organizasyonu iddiasının bir gereği

Tablo 1: İran Ulusal Kurtuluş Ordusu Teşkilat Şeması
İRAN ULUSAL KURTULUŞ ORDUSU TEŞKİLAT ŞEMASI
Mesud Recevi
İUKO Başkomutanı ve HMÖ Lideri
Müjgan Parsai
Başkomutan Yardımcısı (2001)
1. Ordu (İmam Ali Ordusu)

2. Ordu

3. Ordu (İmam Hüseyin Ordusu)

4. Ordu

5. Ordu

6. Ordu

7. Ordu

8. Ordu (İmam Rıza Ordusu)

9. Ordu

10. Ordu

11. Ordu

12. Ordu(İmam Mehdi Ordusu)

13. Ordu

14. Ordu
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Tablo 2: İUKO’nun Ordu Komutanlıkları ve Karargâhları
Ordu Komutanlığı

Karargâhı

Komutan Adı

1

Birinci Ordu- İmam Ali Ordusu

Eşref

Leyla Hiyabani

2

İkinci Ordu

Celula

Meryem Hasanzade

3

Üçüncü Ordu-İmam Hüseyin Ordusu

Alevi

Sıdıka Hüseyni

4

Dördüncü Ordu

Hümayun

Rukiye Abbasi

5

Beşinci Ordu

Muzremi

Zehra Kaimi

6

Altıncı Ordu

Muzremi

Pervin Sefayı

7

Yedinci Ordu

Habib

Faize Muhabbet Kar

8

Sekizinci Ordu- İmam Rıza Ordusu

Belirsiz

Jila Tolo

9

Dokuzuncu Ordu

Celula

Jila Dihim

10

Onuncu Ordu

Hümayun

Masuma Pir Hadi

11

On Birinci Ordu

Alevi

Hekime Saadet Nejat

12

On İkinci Ordu- Mehdi Ordusu

Eşref

Mehnaz Şehnazi

13

On Üçüncü Ordu

Eşref

Belirsiz

14

On Dördüncü Ordu

Eşref

Belirsiz

olarak Haziran 1987’de dönemin İUDK lideri
Mesud Recevi tarafından Arteş-i Azadibahş-i
Milli-yi İran (İran Ulusal Kurtuluş Ordusu) kurulduğu açıklanmıştır (İran-e Azad, 2018). İran
Ulusal Kurtuluş Ordusu (İUKO), İUDK’nin
alternatif devlet organizasyonu vizyonunun “silahlı kuvvetler” bileşeni olarak başat bir konuma ve role sahip olmuştur.

İUKO’nun yapısı incelendiğinde dikkati çeken ilk nokta İUDK’nin da başat unsuru olan
HMÖ’nün bu yapılanmaya da hâkim olduğudur. HMÖ’nün yönetici kadrosunun ve özellikle
askerî kanadının önde gelen isimlerinin İUKO
içinde de etkin konumlarda olduğu görülmüştür.
Bu durum İUKO’nun teşkilat şemasında açıkça
görülmektedir.

İUKO’nun kuruluş kararında söz konusu ismin belirlenmesi stratejik bir niteliğe sahiptir.
Uluslararası hukukta özellikle 1950’li yıllardan
itibaren sömürgecilik ve diktatörlük karşıtı silahlı hareketleri tanımlamak için kullanılan “ulusal
kurtuluş hareketi” tanımlaması ve bu hareketlerin
belirli bir meşruiyet çerçevesinde değerlendirilmesi İUDK’nin silahlı kuvvetler yapılanmasına
“İran Ulusal Direniş Ordusu” yerine “İran Ulusal
Kurtuluş Ordusu” isminin verilmesini anlamlı
kılmaktadır. Dolayısıyla İUDK’nin bu doğrultuda uluslararası hukuk açısından meşruiyet kazanmayı hedeflediği görülmektedir.

Örgütün Irak’taki 11 karargâhı aşağıdaki gibidir (Rastgu, 2003:436-437).
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İUKO’nun Irak’ta Konuşlandığı
Dönemdeki Karargâhları
1. Eşref Kampı: Bu kamp Halis şehrinin 40 km
ve Bağdat’ın 150 km kuzeyinde KerkükBağdat ana yolu üzerinde konumlanmıştır. Bu
kamp İUKO’nun en büyük kampı olduğu için
çok sayıda bina ve tesisi bünyesinde bulundurmuştur. 4 Ordu (1. 12. 13. ve 14. Ordular) bu
kampta yer almış ve bu kamp asker celbi ve
eylem merkezlerinden biri olmuştur. Kamp

2.

3.

4.

5.

bir merkez olarak 1986-1990 yılları arasında
İUKO’ya katılımların zirveye çıktığı yıllarda yoğun askerî hareketlilik alanı olmuş ve
1990’lı yılların ardından askerî hareketlilik yerini büyük ölçüde ideolojik faaliyetlere bırakmaya başlamıştır (Singleton ve Khodabandeh,
2011: 18, 37).
Celula Kampı: Celula kentine 20 km uzaklıkta
yer alan ve 2. ve 9. orduların konuşlandığı bu
kamp önemli operasyon merkezlerinden biri
olarak işlev görmüştür.
Bedii Kampı: Bağdat’ın 30 km batısında yer
alan bu kamp, ordunun lojistik, giyim, gıda ve
diğer araç-gereçlerinin tedarik merkezi olduğu gibi örgütün radyo ve televizyon (Sima-yAzadi) uydularının yanı sıra İUKO’nun en büyük hastanesini bünyesinde bulundurmuştur.
Bakırzade Kampı: Bağdat’a yakın bir bölgeye kurulan bu kampta büyük toplantılar ve nevruz kutlamaları gibi büyük organizasyonlar geçekleştirilmiştir.
Alevi Kampı: Eşref Kampı’nın 60 km kuzeyinde yer alan bu kamp, 3. ve 11. orduların
merkezi olmuştur.

6. Merkez (Parsian) Kampı: Bağdat’ın 60 km
batısında yer alan kamp, İUDK’nin 17 komisyon başkanının ve İUKO’nun 14 ordu başkanının ana karargâhı olarak kullanılmıştır.
7. Hümayun Kampı: Bu kamp Irak’ın güneydoğusunda yer alan Amare şehrinin yakınlarında yer
almış ve 4. ve 10. orduların merkezi olmuştur.
8. Muzremi Kampı: Kut kentinde bulunan bu kamp
bünyesinde 5. ve 6. orduları barındırmıştır.
9. Habib Kampı: Irak’ın güney kentlerinden
Basra’nın yakınlarında inşa edilmiş olan
kamp, bünyesinde 7. Orduyu bulundurmuştur.
10. Merkezi Ofis Karargâhı: Kamp, Bağdat’ta
bulunan 8 katlı bir binaya kurulmuş ve
İUKO’nun büyük toplantılarının yapıldığı
Baharistan Salonu bu binada yer almıştır.
11. Liberty (Özgürlük) Kampı: Bağdat’ın yakınlarında bulunan Liberty Kampı konteynırlardan oluşmuştur. Eşref Kampı’ndan intikal
ettirilen ordu üyeleri Tiran’a gönderilmeden
önce bu kampta barınmıştır.

Tablo 3: İUKO’nun 2001 yılı organizasyon yapısı*
İran Ulusal Kurtuluş Ordusu

1. Ordu

2. Ordu

1. Tabur

8. Tabur

1. Grup

14. Ordu

3. Grup

*
İUKO’nun bünyesinde 2001 itibariyle 14 ordu yer almış ve her ordu bünyesinde 8 tabur yer alırken her tabur da 3 gruptan oluşmuştur. Her grup 6
ila 8 kişiden oluşmuştur. (Rastgu, 2003: 434)

info@iramcenter.org 21

Halkın Mücahitleri Örgütü

Görsel 4: İUKO Kadın Militanları

HMÖ/İUKO’nun teşkilat şeması, komutanlıkları ve karargâh merkezleri bu örgütlenmenin yapısı, motivasyon kaynakları ve niteliği
hakkında temel düzeyde ipuçları sunmaktadır.
Öncelikle HMÖ/İUKO’nun, ordu komutanları
göz önüne alındığında kadınların yoğunlukta
olduğu bir örgütsel yapıya sahip olduğu görülmektedir. Komuta kademesi ve mensuplarının
1/3’ünü kadınların oluşturduğu HMÖ/İUKO,
İUDK’nin uluslararası kamuoyuna yönelik
“kadın hareketi”, “kadın hakları ve özgürlüğü”
imajlarını destekleyici bir örgütsel yapı ile bu
anlamda ön plana çıkmıştır. Ordu bünyesinde
oluşturulan özel kuvvetler birimi ve diğer birimlerdeki kadın çoğunluğu HMÖ/İUKO’nun “sıra
dışı” bir silahlı yapılanma niteliği ile uluslararası destek arayışında etkili bir unsur olmuştur.
22 iramcenter.org

Diğer yandan HMÖ/İUKO ordu komutanlıklarına verilen isimler değerlendirildiğinde
yine stratejik bir tercihin ön plana çıktığı görülmektedir. Buna göre HMÖ/İUKO Şiilik inancındaki “On Dört Masum” anlayışına uygun
olarak kurulan on dört ordu komutanlığından 1.
Orduya “İmam Ali” Ordusu, 3. Orduya “İmam
Hüseyin” Ordusu, 8. Orduya “İmam Rıza”
Ordusu, 12. Orduya “İmam Mehdi” Ordusu
isimlerinin verildiği görülmektedir (Rastgu,
2003:435). Bu isimler Şii inancında kutsal kabul edilen “İmamlar” silsilesinden esinlenilerek
belirlenmiş ve Birinci İmam olarak kabul edilen
Hz. Ali ve Üçüncü İmam olarak kabul edilen
Hz. Hüseyin, Sekizinci İmam olarak kabul edilen ve türbesi İran’ın Meşhed kentinden bulunan İmam Rıza ve Beklenen İmam olarak kabul
edilen 12. İmam’ın sembolik değer ve etkileri
araçsallaştırılmıştır. Şii inancının temel kutsal
değerlerinden olan bu isimlerin ordu komutanlıklarına verilmesi HMÖ/İUKO’nun iki temel
stratejik hedefini ortaya koymaktadır. Buna
göre İUKO, Şii inancının değerlerini araçsallaştırarak İslam Cumhuriyeti’nin Şii inancını
temsil etme ve sahiplenme yönündeki “tekel”
konumuna karşı çıkmayı ve orduya katılıma
teşvik ederek militanların dinî motivasyonunu
desteklemeyi amaçlamıştır.
Bu karargâhlar ve komutanlıklar İran-Irak
Savaşı’nın sona ermesiyle bir süre HMÖ/
İUKO’nun konuşlanma alanları olmaya devam
etmişse de 90’lı yıllar boyunca dönemsel olarak
İran’ın bölgeye yönelik operasyonları ile boşaltılmaya başlanmıştır. 90’lı yılların sonunda
örgütün ana karargâh olarak konuşlandığı Eşref
Kampı tek merkez konumuna gelmiş ve 2003’te
ABD’nin Irak’a yönelik müdahalesiyle kampın ve HMÖ/İUKO’nun silahsızlandırılması

ve bölgedeki üyelerin Liberty Kampı çerçevesinde koruma altına alınması süreci başlamıştır.
2013 yılına kadar Eşref Kampı’nda bu koruma
statüsü altında yaşayan HMÖ/İUKO mensupları İran’ın aynı yıl Irak güvenlik güçleriyle
koordineli biçimde gerçekleştirdiği operasyon
sonrasında kampın tahliye edilmesi gündeme
gelmiştir. Bu yıldan itibaren HMÖ/İUKO mensupları Arnavutluk’ta Eşref Kampı ve Liberty
Kampı’nın ardından Eşref-3 olarak adlandırılan başkent Tiran yakınlarındaki kampa yerleşmiştir. 2018 yılı itibariyle Irak’ta HMÖ/İUKO
varlığı ve söz konusu kampların işlevselliği son
bulmuştur.
Örgütün Operasyonları
20 Haziran 1987’de Mesud Recevi tarafından Irak’ta kurulan İUKO’nun amacı “askerî
yollarla Tahran yönetimini ele geçirip Ayetullah
Humeyni rejimine son vermek” şeklinde açıklanmıştır (Mojahedin, 2018). Bu doğrultuda İran
İslam Cumhuriyeti’ne ve Irak Kürtlerine karşı
bir dizi operasyon gerçekleştirilmiştir. Örgüt bu
operasyonların bazılarında emellerine ulaşırken bazılarında ise ulaşamamıştır. Bu operasyonlar arasında Meivan Operasyonu, Dezful’un
batısından hareketle Ayn Hoş Operasyonu,
Hisrevi (Kirmanşah) Sınır Operasyonu, Hakriz
Mehran’ın Kontrolü, Piranşehr Operasyonu ve
Koşk Operasyonu gibi küçük çaplıları bulunduğu gibi Güneş (Afitab) Operasyonu, Çilçirağ
(Avize) Operasyonu, Firuğ-i Cavidan (Sonsuz
Işık) Operasyonu ve Morvarid (İnci) Savunma
Operasyonları gibi ses getiren büyük operasyonlar da vardır.
Afitab (Güneş) Operasyonu
27 Mart 1988’de gece yarısı HMÖ/İUKO 15
tugayla Huzistan eyaletine bağlı Şuş’un batısın-

dan operasyona başlamış ve rejim güçleriyle sert
çatışmalar yaşanmıştır (Hakbin, 2013:281). Bu
operasyonda ilk defa iki kadın tugayı ile birlikte bir zırhlı tugay rejime karşı savaşa katılmıştır (Sazman-i Mucahidin, 2006:290). Kadınların
savaşa katılması dünya basınında geniş yer bulmuş ve rejime karşı savaşan kadınlar bazı çevrelerce sempatiyle karşılanarak destek görmüştür.
Operasyon üç noktadan başlayarak 600 km genişliğe yayılmıştır. HMÖ/İUKO, İran ordusunun
10 taburunun ağır kayıp verdiğini ve 508 İran askerinin örgütçe alıkonduğunu iddia etmiştir. Söz
konusu askerlerin arasında rütbeli askerlerin de
olduğu ve onlarca tank ve askerî teçhizatın tahrip
edildiği de bu iddialar arasındadır (Mojahedin,
2018). Yine HMÖ/İUKO’nun iddiasına göre 32
örgüt üyesi bu operasyonda ölmüştür.
Çilçirağ (Avize) Operasyonu
18 Haziran 1988 yılında İUKO, Mehran etrafındaki önemli noktalardan operasyona başlamış ve İran güçlerinin cephe hattını kırarak 19
Haziran sabahı Mehran’ı ele geçirmiştir. Mehran
şehrine ilk olarak bir kadın tugayı girerek önemli
noktalara ve askerî merkezlere konuşlanmıştır. Bu
operasyonda HMÖ/İUKO’nun Mehran’ı ve çok
miktarda askerî teçhizat ve mühimmatı ele geçirmesiyle birlikte kadınların rejime karşı savaşması
ve elde ettikleri başarı daha çok dikkat çekmiştir.
Mehran kontrol altına alındıktan sonra HMÖ/
İUKO, yaklaşık kırk kişilik bir uluslararası medya mensubunu gözlem için bölgeye götürmüş ve
HMÖ/İUKO militanları ile özellikle de kadın militanlarla röportajlar yaptırarak seslerini dünyaya
duyurmuştur (Mojahedin, 2018). İUKO’nun iddiasına göre 1500 asker esir alınmış ve büyük miktarda askerî teçhizat lojistik ve diğer araç gereçler
ele geçirilmiştir. Ayrıca bu operasyon sırasında 67
İUKO üyesinin hayatını kaybettiği iddia edilmiştir
(Mojahedin, 2018).
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Firuğ-ı Cavidan (Sonsuz Işık/Mirsad)
Operasyonu
İUKO 25 Temmuz 1988’de İran’ın Irak sınırından geçerek “Sonsuz Işık” adlı büyük bir operasyon başlatmıştır (Hakbin, 2013:284). İUKO
birlikleri Ser-i Pol-i Zihab bölgesinden geçerek
İslam Cumhuriyeti’ne ait mevzileri art arda kontrol altına almıştır. Bu operasyonun amacı Tahran’a
kadar ilerleyip “İslam Cumhuriyeti’ni yıkmak”
ve İUDK/HMÖ hükûmetini ilan etmekti. Mesud
Recevi önceki operasyonlara katılmadığı gibi bu
operasyona da katılmamıştır. Operasyonun emrini
Meryem Recevi Irak topraklarından güvenlikli bir
bölgeden vermiştir. İUKO bu operasyona beş bin
kişiyle katılmıştır. Militanlardan iki bini örgütün
daimî askerleriyken geri kalanı ise savaş esirleri
ve Avrupa’dan devşirilen kişilerden oluşmuştur.
Zırhlı araçların sayısının da 600 adet olduğu açıklanmıştır (Rastgu, 2003:404).
Morvarid (İnci) Operasyonları
İUKO, Mart 1991’de başlayıp 1 Nisan 1991’de
biten Morvarid Operasyonlarında önce savunma
sonra hücum operasyonlarını Saddam’ın muhaliflerine karşı başlatmıştır. Bu operasyonlar Iraklı
Kürtler18 ve İran destekli Şiilerin operasyonlarına
karşı savunma niteliği taşımıştır. Bu operasyonda İran Devrim Muhafızlarının da dahil olduğu
bilinmektedir. Başka bir ifadeyle, bu operasyonlar Amerikan destekli Kürtler ile İran destekli
Şiilerin Bağdat’ı ele geçirmek istemesi sonucu
başlamıştır. Bu operasyon sonucunda çok sayıda
Kürt ve Şii milisin yanı sıra sivillerin de öldürüldüğü iddia edilmektedir (Sazman-i Mucahidin,
2006:338-342). Ayrıca 40 İUKO üyesi de operasyonlarda öldürülmüştür (Mojahedin, 2018).
18

Halkın Mücahitleri Örgütü ve İran’a karşı savaşan İKDP-Komele gibi
Kürt grupları savaşta Irak tarafında yer alırken Kürdistan Demokrat
Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) İran’ı
desteklemiştir. Enfal Operasyonu ve Halepçe katliamları Kürtlerin İran’ı
desteklemesi nedeniyle Saddam’ın bir cezalandırma hamlesi olmuştur.
İran ordusu, Kürtlerin desteğiyle Süleymaniye kent merkezi yakınlarına
kadar ulaşmış, Halkın Mücahitleri, Kürtlerin önünü kesmek ve
Morvarid tepelerini savunmak için Morvarid Savunma operasyonlarını
başlatmıştır (Sazmanı Mucahidin, 2005: 337-342).
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Büyük Geçit
18 Ekim 1991’de İUKO tarafından büyük
geçit töreni gerçekleştirilmiştir. HMÖ üyelerinin izlediği askerî geçit törenine katılan Mesud
ve Meryem Recevi 5 saat gibi uzun bir süre askerleri selamlamıştır. Bu geçit töreninde İUKO,
piyade özel birlikleri, topçular, telekomünikasyon (muhabere), mekanik zırhlı araçlar ve tankları ile İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı “gövde
gösterisi” yapmıştır.
İran-Irak Savaşı’ndan Sonraki Durum
İran ve Irak arasında sekiz yıl süren savaş
20. yüzyılın en önemli olaylarından biri olarak
kayda geçmiştir. Baas yönetiminin “Saddam’ın
Kadisiyesi”, İran yönetiminin ise “Kutsal
Savunma” veya “Empoze Edilmiş Savaş”
(Imam Khomeini, 2018) olarak nitelendirdiği
İran-Irak Savaşı, 22 Eylül 1980 tarihinde iki ülke
arasında uzun yıllara dayanan sınır ihtilafları, iç
meselelere müdahale iddiaları ve “devrim ihracı” suçlamaları nedeniyle Irak’ın lideri Saddam
Hüseyin’in sınırda yer alan ve Arapların yaşadığı Huzistan eyaletinin iki önemli kenti olan
Abadan ve Hurremşehir’e saldırmasıyla başlamıştır. Yaklaşık bir milyon kişinin ölümüne,
iki milyon kişinin yaralanmasına, 150 milyar
dolarlık bir ekonomik zarara, yüz binlerce kişinin esir düşmesine ve on binlerce kişinin kaybolmasına neden olan bu savaş her iki ülkede de
ağır yıkımlara yol açmıştır. Irak’ın zaferleri ile
başlayan savaş, İran’ın direnmesiyle yıpratma
savaşına dönüşmüş ve galibi olmadan sonuçlanmıştır. Savaş iki tarafın da kabul ettiği BM
Güvenlik Konseyi’nin 598 sayılı kararıyla 20
Ağustos 1988’de sona ermiştir (Undocs, 2018).
İran-Irak Savaşı sonrasında HMÖ/İUKO, savaş süresi boyunca elde ettiği askerî tecrübenin
yanı sıra aldığı darbe ve verdiği kayıpları telafi

etme arayışına girişmiştir. Savaş sonrasında barınma, eğitim ve diğer destek gereken alanlarda Irak’ın ev sahipliğinde kalmaya devam eden
İUKO, çatışma ortamının sona ermesi ile teçhizatlarının geliştirilmesi ve aktif operasyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi gibi gelişmelerden
yoksun kalmaya başlamıştır. Bunun sonucunda
bu oluşum 90’lı yıllardan itibaren İUDK’nin
özellikle uluslararası kamuoyuna hitap etme
vizyonunun bir yansıması olarak operasyonel
bir güç olmanın ötesine geçmiş ve İUDK’nin
potansiyel güç niteliğindeki askerî kanadı vasfıyla Irak’ta varlık gösterir hâle gelmiştir. Bu
süreçte Meryem Recevi tarafından İUKO komutanlarının ve sorumlularının atamaları gerçekleştirilmiş ve bu isimler zaman zaman İUDK
faaliyetlerinde yer almıştır. 2000’li yılların başlangıcı ve özellikle 2003 yılında ABD’nin Irak’ı
işgaliyle HMÖ/İUKO hem ABD hem de İran
Silahlı Kuvvetleri tarafından sert darbelere maruz kalmış ve gücü çok büyük bir oranda azalmıştır. 2009’dan itibaren Irak ve İran güçlerinin
koordineli biçimde yürüttükleri operasyonlar
sonucunda HMÖ/İUKO’nun özellikle yönetici
kadrosunun büyük bölümü etkisiz hâle getirilmiş ve diğer üyeler Avrupa’ya göç etmek zorunda kalmıştır. Bu operasyonlar arasında 2013
yılında Eşref Kampı’na yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon örgüte ciddi bir darbe vurmuş ve 52 üst düzey örgüt üyesi bu operasyonda
öldürülmüştür.

1.5. HMÖ/İUKO’ya Katılım
Motivasyonları ve Radikalleşme
Süreçleri
İUKO devrim sonrası İran’da ortaya çıkan
muhalefet iklimini, militan potansiyelini artır-

mak yönünde bir fırsat olarak değerlendirmiştir.
Bu noktada İUKO bireylerin farklı motivasyonlar doğrultusunda katıldığı bir yapılanma hâlini
almıştır. HMÖ/İUKO militanlarının katılım motivasyonlarını üç başlık altında ele almak mümkündür: Psikolojik, pragmatik ve ideolojik.
Buna göre HMÖ/İUKO’ya psikolojik nedenlerle katılan kişiler, aile üyeleri ve yakınları
İslam Cumhuriyeti tarafından baskı ve şiddete maruz kalan, bizatihi bireysel olarak İslam
Cumhuriyeti’nin baskı ve şiddetine muhatap
olduğunu iddia eden ve bu bağlamda intikam
güdüsü ile hareket eden ve bir gruba aidiyet
ve değer arayışı ve ihtiyacı hisseden kişilerden
oluşmaktadır (Stevenson, 2015). Diğer yandan
pragmatik gerekçelerle örgüte girenlerin ise
genellikle İran’da suça karışmış ve tutukluluk
ya da cezadan kaçmayı amaçlayan ya da işsizlik başta olmak üzere çeşitli ekonomik sorunlar yaşayan kişilerden oluştuğu görülmektedir
(Rastgu, 2003). Son olarak İUKO militanlarının
büyük bir bölümü ideolojik olarak HMÖ/İUKO
anlayışını benimsemiş veya devrim öncesinden
bu yana HMÖ mensubu olan kişilerden oluşmuştur (Stevenson, 2015). Söz konusu temel sınıflandırma genel bir görünüm sunmakla birlikte
bu üç katılım motivasyonunun entegre biçimde
etkili olduğu durumların (ideolojik+psikolojik,
psikolojik+pragmatik vb.) da göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
İUKO’ya katılım veya eleman kazanımı iki
stratejiyle gerçekleşmektedir.
Aşağıdan Yukarıya: Sempatizanların kendi
inisiyatifiyle orduya üye olmasıdır. Başka bir
ifadeyle ordunun veya üyelerin herhangi bir girişimi ve çabası olmadan kendi bireysel iradesiyle katılan üyelerin örgüte giriş biçimidir.
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Grafik 1: HMÖ/İUKO’ya Katılım
Motivasyonları
Yukarıdan Aşağıya: Burada ordu, tanımlanan potansiyel sempatizanları üye yapmaya
çalışmakta ve bu yolla Avrupa ülkelerinden
İUKO saflarına katılımlar zaman zaman artmaktadır. İUKO elaman kazanmak için büyük
çaba göstermekte, arkadaşlık, akrabalık, sosyal,
dinî-mezhebî ve kültürel faaliyetler gibi sosyal
araçları kullanmakta ve teknolojinin gelişimiyle
sosyal ağlar üzerinden faaliyet yürütmektedir.
İUKO’ya üye olmak isteyenler katılım konusunda tek başına karar vermemektedir. Bazen
arkadaş çevresi, bazen saygı duyulan güvenilir
bir şahıs bu rolü üstlenmektedir. Eleman kazanmada HMÖ/İUKO’nun gerçekleştirdiği sansasyonel eylemlerin yanı sıra karizmatik lider olarak görülen Mesud Recevi’nin rolü de büyüktür
(Rastgu, 2003:167-173).
Bununla birlikte militanların radikalleşme
süreçlerine dair öyküleri önemli veriler sunmaktadır. Struan Stevenson’ın 2015’te yayımladığı ve Arnavutluk’taki militanlarla yaptığı
mülakatların yer aldığı çalışmada, İUKO’ya
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katılım ve şiddete yönelim bağlamında bireyleri radikalleşmeye yönlendiren faktörler
saptanabilir. Buna göre 16 militanla gerçekleştirilen mülakatlarda radikalleşme faktörleri
bağlamında aile üyelerine yönelik tutuklama,
işkence ve idamlar/infazlar; sosyal çevreye
yönelik tutuklama, işkence ve idamlar/infazlar
ve bireyin kendisinin maruz kaldığı tutukluluk, işkence ve kötü muamele öne çıkmaktadır
(Stevenson, 2015). Bu kişilerden bir kısmı radikalleşme sürecinden önce HMÖ’ye sempati
duyduklarını ve söz konusu olayların yaşanmasıyla birlikte şiddete yönelim göstererek
İUKO’ya katıldıklarını beyan ederken diğer
bir kısmı söz konusu olayların kendilerini doğrudan şiddete ve radikalleşmeye yönelttiğini
vurgulamıştır.
İUKO militanlarının radikalleşme süreçlerinde etkili olan faktörler oransal olarak ele
alındığında militanların %56.25’inin aile üyelerine yönelik işkence, idam ve infazlar dolayısıyla, %6.25’inin sosyal çevreye yönelik işkence, idam ve infazlar dolayısıyla ve %37.5’inin
ise bizzat kendilerine yönelik işkence ve tutuklulukta kötü muamele dolayısıyla radikalleşme eğilimi gösterdiği sonucuna varılmaktadır (Stevenson, 2015). Radikalleşme faktörleri
içinde tüm faktörlerin bir bileşik etki (aile, sosyal çevre, birey) gösterdiği, bireylerin ise toplamın %31.25’ini oluşturduğu görülmektedir.
Bununla birlikte İran’da 1988’de cezaevlerinde gerçekleştirilen idamlar da İUKO
militanlarının radikalleşme süreçlerinde etkili olan bir diğer unsurdur. 1988’de Ayetullah
Humeyni’nin siyasi tutuklulara yönelik verdiği fetva sonrası çoğunluğu HMÖ üyesi ya da
sempatizanı olan yaklaşık 5.000 mahkûm idam
edilmiştir (IHRDC, 2009). Bu süreçte söz ko-

nusu fetvanın hedefinin HMÖ üye ve sempatizanları olduğu iddia edilmiş ve örgüt bu olayı
kendisine yönelik büyük bir yıkım operasyonu
olarak tanımlamıştır (IHRDC, 2009). Bu olayın ardından örgüt söylemine “1988 Katliamı”
olarak yerleşen idamlar bir radikalleşme faktörü olarak işlev görmüş ve pek çok HMÖ
sempatizanı bu süreçten etkilenerek İUKO’ya
katılmıştır.

Grafik 2: HMÖ/İUKO Militanlarının
Radikalleşme Süreçlerinde Etkili Olan
Faktörler
Avrupa ülkelerinde de örgüt ideolojisi kişilerin fikirlerinin mevcut sosyal ve siyasal düzenden militer anlayışa evirilmesinde önemli
rol oynamış ve ordunun üye kazanmasına katkıda bulunmuştur. HMÖ/İUKO ideolojik olarak İran’daki siyasi değişimin sağlanmasında
şiddeti bir yöntem olarak benimsemiş ve bu

yönde propaganda çalışmalarını yürütmüştür. Propagandalarda verilen mesajın içeriğine bakıldığında İslam Cumhuriyeti’nin ortadan kaldırılması yani rejim değişikliği temel
hedef olarak benimsenmektedir (Sazman-i
Mucahidin, 2006:465).

2. Örgütün İdeolojisi
2.1. İslam-Sosyalizm Sentezlemesi
HMÖ 1960’lı yıllarda İran siyasal iklimini
ciddi bir şekilde etkileyen İslamcılık ile dönemin
uluslararası konjonktürünün ortaya çıkardığı
sol/sosyalist akımın bir sentezi olarak ideolojik
bir temel üzerine bina edilmiştir. Bu bağlamda İslam ve İslamcılık temel dünya görüşü ve
tasavvurunun özünü oluştururken Marksizm,
tasvir ettiği sınıf çatışması, eşitsizlik, proletarya
olguları ile İslam’ın esas tarihsel mücadelesini
ortaya koyan metodolojik bir çerçeve olarak
kabul edilmiştir (Abrahamian, 1989:92-93). Bu
doğrultuda örgüt, dinî sembol ve metaforları
Marksist terminoloji ile sentezleyerek yeni bir
imgelem düzlemi yaratmıştır. Buna göre “ümmet”, İslam’a mensup olanlar anlamının ötesinde sınıfsız toplum ve Tevhidi Düzen’i savunan
tüm insanların eşitliği ve özgürlük, “cihat” tüm
insanlar tarafından özgürlük yolunda verilen
mücadele, “mücahit” ve “şehit” sınıfsız Tevhidi
Düzen yolunda mücadele eden ve ölen tüm insanlar, “kafir” ise sınıfsız Tevhidi Düzen’e karşı
çıkan tüm insanlar olarak yeniden yorumlanmıştır (Abrahamian, 1989:96). Bu yeni yorumlar, örgütün evrensel mesaj iddiası ve kapsayıcılık tutumu farklı toplumsal kesim ve siyasal
akımlardan destek bulma gücünü pekiştirmiştir.
Marksizmin öngördüğü sınıfsız toplum, adalet
ve eşitlik anlayışının temelini İslam’ın oluşturduğuna yönelik inancı ifade eden Tevhidi Düzen
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söylemi ile İslam’ın Marksist anlayıştan daha
üstün ve kapsamlı bir ekonomik ve toplumsal
çözümlemeye sahip olduğunu ve bu doğrultuda
sunulacak olan ekonomik ve toplumsal alternatifin İslam’a dayanması gerektiğini vurgulanmıştır (HMÖ/Şinaht, 1972: 12). Bu şekilde
örgüt tarafından sınıfsız, eşitlikçi ve sosyal adaleti esas alan Tevhidi Düzen formülasyonunun
bizatihi İslam’ın özünden kaynak bulduğu, bu
kaynağın örgütün varoluşsal dayanağı olduğu
ve Marksizm’in İslam’ın Tevhidi Düzen öğretisini yüz yıllar sonra keşfeden bir anlayış olduğu
fakat sunduğu mücadele metotları ile önemli bir
kaynak olduğu kabul edilmiştir.
Kurucu kadro tarafından yeni yorumlamalarla tüm toplumsal kesimlere hitap etme arayışında olan örgütün, gelecekte liderlik yaparak
halkı mücadeleye teşvik etmesi öngörülmüştür.
Bu doğrultuda gizli faaliyetlerle Tahran ve diğer
şehirlerdeki üniversitelerde öğrenci dernekleri
kapsamında örgütlenen İslamcı eğilimli öğrenciler ve Özgürlük Hareketi’nin genç ve eğitimli
kesimlerinin ideolojik ve siyasi eğitim için örgüte yönlendirilmesi hedeflenmiştir. Buna göre
söz konusu kesimlerden örgüte yönlendirilecek
kişiler:
1. İslam’a tam anlamıyla inanmalıdır. İslami ilkelere sıkı sıkıya bağlı olmak üyelik için ilk
ve en önemli kriterdir ve bundan ödün verilmeyecektir.
2. Örgütün güvenliği açısından güvenilir olmalıdır. Bu kriter, üyelerin örgüt içi disiplin kurallarına uymaları bakımından da önemlidir.
3. Ailevi ve mesleki bağlara kanmamalı ve tüketici hayata aldanmamalıdır.
4. Toplumdaki yoksulluk ve düzensizliğe karşı
duyarlı olmalıdır.
5. Mücadeleci bir karaktere sahip olmalı ve bu
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uğurda fedakârlık yapmaya hazır bulunmalıdır (Sazman-i Mucahidin, 2005:295).

Bu kriterlere sahip farklı fakültelerden birçok öğrenci örgüte yönlendirilerek tedricen
üç dört kişilik gruplar şeklinde örgütlenmiştir
(Sazman-i Mucahidin, 2005:295). Bir diğer üye
alımı yöntemi ise tek kişi üzerinde çalışmaktır.
Bu yöntemle önceden belirlenen kişiler karakterleri incelenip çeşitli aşamalardan geçirildikten sonra üyeliğe kabul edilmiştir (Sazman-i
Mucahidin, 2005:296).
Bu bağlamda örgüt üyelerinin örgüt içi endoktrinasyon süreçleri üyeliğe kabulün ardından başlamıştır. Örgüt içi eğitim aşamaları şu
alanlarda gerçekleştirilmiştir:
Ana ideolojik metinler: Kur’an ve Nehcü’l
Belağa19 ile Mehdi Bazergan’ın Rah-i Tey Şude
(Katedilen Yol), Huda der İctima (Toplumda
Allah), Mesele-yi Vahiy (Vahiy Meselesi),
İşk ve Perestiş (Aşk ve Tapınmak), İslam-i
Mübarez ve Muvallid (Mücadele ve Üretken
İslam); Ayetullah Talekani’nin Tefsir-i Pertevi
ez Kur’an (Kur’an Işığının Tefsiri); Yedullah
Sahabi’nin Hilkat-i İnsan, Kur’an ve Tekâmül
(Kur’an, Evrim ve İnsanın Yaradılışı) kitapları; ve Ayetullah Mutahhari’nin eserleridir
(Sazman-i Mucahidin, 2005:298). Bu noktada
Hanifnejad özellikle dinî öğretileri Marksist
doktrine uyarlamaya ve aralarındaki ihtilaflara
çözüm bulmaya çalışmıştır. “Peygamber” ve
“vahiy” olgularına Marksist bir yorum getiren
Hanefinejad, “vahyi” evrimsel zorluğun bir çeşit sıçrama evresi olarak görmüştür. Buna göre
evrimsel görüşü ve Marks’ın tarihî materyalizmini Kur’an’ın bir mucizesi olarak yorumlamış
Marks’ın çözümlemelerini Kur’an’ın yüzyıllar
19

Şiiler nezdinde Kur’an’dan sonra gelen en muteber kaynak olarak
kabul edilen ve Hz. Ali’ye ait olduğu belirtilen konuşma, hutbe ve
mektuplardan oluşan kitaptır.

öncesinden müjdelediğini iddia etmiştir (HMÖ,
1978: 1-15).
Kur’an ve Nahcü’l Belağa Eğitimi ve
İslam tarihi ile tanışmak
Metodoloji eğitiminde kullanılan kaynak
Şinaht (Tanıma) başlığıyla basılmıştır. Bu aşamada Mao Zedung’un felsefi eserleri, Stalin’in
Diyalektik Materyalizm ve Tarihsel Materyalizm
gibi Marksizm’in el kitaplarından esinlenen bir eğitim yöntemi izlenmiştir (Sazman-i
Mucahidin, 2005:298). Buna göre:

nomi sistemine ulaşmaktır. Bu konuda örgütün kurucuları Marksist siyasi ekonomiyi
kabul etmiştir. Örgüt kurucularının hedefi
“sosyalizme” alternatif bir ekonomik sistem
oluşturmak olmuştur. Bu sistem sosyalizmden esinlenmiş, ayetler ve rivayetlerle İslami
bir nosyon ile sentezlenmiştir. Ekonomi ile
ilgili konuların eğitiminde ilk önce Kur’an
ayetleri ve Nahcü’l Belağa örgüt kurucularının yorumuna göre anlatılmıştır. Bu bölümde
üzerinde durulan konular ağırlıklı olarak toplumsal eşitlik ve fakir ve zengin arasındaki

•	 Mücadele eğitimi diğer devrimleri tanımak,

eşitsizliktir (HMÖ, 1972:15-41). Konuyla

örgütün siyasi-stratejik konumunu anlamak

ilgili önerilen önemli kitaplar ise Ayetullah

ve aynı zamanda siyasi sorunları rejimin ope-

Talekani’nin İslam ve Malikiyet (İslam ve

rasyonlarına karşı uygun taktiklerle güçlü bir

Malikiyet) ile Bazergan’ın Kar der İslam

şekilde analiz etmek amacıyla verilmiştir.

(İslam’da Çalışma) adlı eserleridir (Sazman-i

1963’te örgütün üç kurucu önderi Hanifnejad,

Mucahidin, 2005:303).

Said Muhsin ve Badizadegan’ın örgütün fikrî

•	 Örgütsel ve güvenlik eğitimi konusunda

temellerinin ortaya çıkmaya başladığı yıllar-

Marksist örgütlerin öğretileri ve deneyimle-

da yaptıkları teorik tartışmalar Abdi Nikbin

rinden etkilenen örgütün kurucuları Lenin’in

tarafından düzenlenmiş ve bir örgüt içi eği-

gizli etkinlik ilkeleri yöntemini izlemiştir. Bu

tim kaynağı hâline getirilmiştir. Daha sonra

bağlamda Leninist parti ilkeleri, demokratik

Nikbin’in örgütten ayrılması ile Hanifnejad,

merkeziyetçilik, kolektif liderlik ve bireysel

Muhsin ve Badizadegan tarafından güncel-

sorumluluk, eleştiri ve öz eleştiri gibi unsur-

lenen bu kaynak Mobareze Çist? (Mücadele

ların örgütsel eğitim sürecinde ilham kaynağı

Nedir?) başlığını almıştır. Özellikle kita-

olarak yer ettiğini söylemek mümkündür.

bın “Ne Yapmalı?” bölümünde Meşrutiyet
Devrimi’nden beri verilmekte olan özgürlük mücadelesi değerlendirilerek Haziran
1963’teki toplumsal olayların özgürlük mücadelesinde silahlı mücadelenin zaruretini gösterdiğini ve özellikle Amerikan emperyalizmi
ile mücadele edilmesi gerektiği ifade edilmiştir (Sazman-i Mucahidin, 2005:298).
•	 Örgütte üçüncü aşama ekonomi eğitimi ol-

Örgüt içi eğitim ve endoktrinasyon sürecinin ana dinamiklerini ifade eden bu unsurlarla
birlikte 1969 yılında örgütün kurucu isimlerinden Said Muhsin’in hazırladığı “Çeşmendazi-yi
Por-şur” başlıklı belge örgütün faaliyet stratejisine ilişkin temel bir belge olmuştur. Söz konusu belgeye göre HMÖ’nün faaliyet stratejisini
belirleyen ilkeler şunlardır:

muştur. Bu aşamanın amacı ekonominin

•	 Örgüt nicelik değil nitelik arayışında ol-

kavramları, konuları, ekonomik sistemleri

malı, siyasal bilgi düzeyi ve örgütsel fa-

tanıtmak ve İran’ın ekonomik durumunu ve

aliyet yürütme kapasitesi yüksek üyelerin

tarihsel geçmişini öğrenerek örnek bir eko-

geliştirilmesi hedefini benimsemelidir.
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•	 Siyasal bilgi düzeyinin artırılması ve ge-

lis güçleri ana hedef olmalıdır, polis ağlarına

liştirilmesi örgütün ihtiyaç duyduğu psi-

sızılmalı ve istihbarat toplamalıdır, şehirlerde

kolojik mücadele seviyesine ulaşılması

halk kazanılmalı ve kurtarılmış alanlar oluştu-

için zorunludur.

rulmalıdır.

•	 Eleman kazanım yöntemlerinde hassasiyet

•	 Mücadele gerilla savaşı olarak kırsala doğru

gösterilmeli ve yüksek güvenliğe öncelik

genişletilecektir. Savaş şehirlerde başlayıp şe-

verilmelidir. Eleman kazanım süreçlerinde

hirlerde bitmeyecektir.

yapılacak hatalar polis güçlerinin örgüte sız-

•	 Mutlak ve nihai zafer ancak şehir ve kır sava-

masının önünü açarak örgütün yok oluşuna

şının eş güdüm içinde yoğunlaştırılması ile

zemin hazırlayabilir (Zabih, 1986: 79).

mümkün olacaktır. Bu bağlamda kırsalda “Halk

Bununla birlikte yine 1969 yılında örgüt yöneticilerinin kapsamlı çalışmaları ve tartışmaları
sonucunda örgütün dönemin İran toplumsal ve
siyasal yapısını nasıl tanımladığı, mücadele stratejisinin ana dinamiklerini nasıl belirlediğini ortaya
koyan bir yol haritası metni de gündeme gelmiştir.
Dokuz maddeden oluşan ve örgütün karakterini
belirleyen yaklaşımların başlıcaları şunlardır:
•	 Bugün İran’da emperyalizm ve komprador
burjuvazi ortaklığı ile bir sömürü düzeni hüküm sürmektedir.
•	 Beyaz Devrim ve toprak reformu her ne kadar
kırsalda devrimci hareket potansiyelini artırmış olsa da bu aşamada Maoist “kırdan şehre
devrimci savaş” stratejisinin zemini yoktur.
•	 Mücadelenin kitleselleşmesi halk ve rejimi
karşı karşıya getirecektir. Bu durum silahlı
mücadeleyi kaçınılmaz kılacaktır.
•	 Örgüt direnişi ve İran toplumunun kültürel değeri ve sembolü olan Şii İslam’ı esas almakta
İmam Hüseyin direnişinin simgesel değeri ile
İran toplumunun harekete geçme motivasyonu bulabileceğine inanmaktadır.
•	 Bugün için İran şehirlerindeki siyasal farkındalık ve bilinç kırsaldan daha fazladır.
Dolayısıyla şehirler mücadelenin esas alanlarıdır.
•	 Bu doğrultuda şehirlerde şu faaliyetler öncelenmelidir: Rejimin temel dayanağı olan po-
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Ordusu” oluşturulmalıdır (Zabih, 1986: 80-81).

Bu eğitimler üyelerin örgütü, örgütün ilkelerini, örgüt içindeki uyuşmazlıkların çözüm yöntemini veya şahıs ve örgüt arasındaki
uyuşmazlıkların çözüm metotlarını öğrenmeleri açısından önemli görülmüştür (Sazman-i
Mucahidin, 2005:304). Yine bu dönemde örgütün yeni yapısında Marksist kanadın etkisi
ile kadınların örgüt içindeki rolünün ve varlığının artırılması öngörülmüştür (Sazman-i
Mucahidin, 2005:604).
1972-75 sürecinde örgüt içinde yukarıda ele alınan Müslüman Mücahitler-Marksist
Mücahitler ayrışması yaşandıktan sonra örgüt
ideolojik açıdan pozisyonunu İslamcılık temelinde açıkça revize etmiştir. Söz konusu ayrışma Marksizm-İslamcılık sentezi ve İslamcılık
temelinde Marksist metodolojik yaklaşım lehin de sonuçlanmıştır. Diğer yandan örgütün
sahip olduğu İslamcılık anlayışı ve İslam yorumu diğer grupların anlayışlarından da farklılaşmıştır. Kurucu kadronun İslam anlayışına
göre tüm Müslümanların Kur’an’ı yorumlama
ve içtihatta bulunma yetki ve hakkına sahip
olduğu savunulmuş ve bu yetki ve hakkın bir
din sınıfına devredilemeyeceği kabul edilmiştir (Abrahamian, 1989:97). Bu anlayışı örgütün
devrim sonrasında ihdas edilen Velayet-i Fakih

sistemine karşı çıkışının ideolojik temeli olarak
görmek mümkündür.
Örgüt 1972’deki yeniden yapılanma sürecinden 1975’e kadar ideolojik açıdan da kendisini
yeniden tanımlamaya çalıştığı bir dönemden
geçmiştir. 1973’te örgüt tarafından yayımlanan
Der Pasuh be İttihamat-i Ahir-i Rejim (Rejimin
Son İthamlarına Cevap) başlıklı bildiride
Şah’ın Müslümanların devrimci olamayacağı
ve Marksizm ve İslam’ın yan yana gelemeyeceği yönünde bir propaganda yürütme çabası
sergilediği ancak esasen İslam ve Marksizm’in
benzer değerleri temel aldığı, ortak hedefe yöneldiği ve bu birlikteliğin Şah’ı korkuttuğu iddia edilmiştir (Abrahamian, 1985:165). Örgüt
içinde Şah’ın ithamları ve İslamcı devrimcilik ve Marksist devrimcilik arasında bir ihtilaf
yaratma çabasının önüne geçme adımlarına
rağmen kaçınılmaz biçimde örgütün ideolojik
temelinin ne olması gerektiği yönündeki tartışmalar yoğunlaşmıştır. Buna göre örgütte Çin,
Küba ve Vietnam’daki Sosyalist deneyimlerden
etkilenen bir grubun işçi sınıfını merkeze alan
tavrı, anlayışı ve bu doğrultuda özellikle fabrikalarda örgütlenme arayışları örgüt içi ideolojik
ayrışmanın ilk emareleri olmuştur. 1975 yılına
gelindiğinde örgüt ideolojisinin Marksizm’e
dayanmasını savunan grubun bu tavrını güçlendirmesi ve daha sert biçimde savunması
İslamcılığı merkeze alan kesimden ayrışmasına
sebep olmuş ve Müslüman Mücahitler-Marksist
Mücahitler kırılması bu evrede yaşanmıştır
(Sazman-i Mucahidin, 2005:228). Şah’a karşı direnişin bir işçi hareketi olması gerektiğini
savunan Marksist Mücahitler kanadı, 1976’da
yayımlamaya başladığı Kıyam-i Karger (İşçinin
Başkaldırısı) isimli dergi ile işçilere ve kırsalda yaşayan emekçi kitlelere yönelmeye ve bu

kitleler arasında taban bulma hedefine yönelik faaliyetler gerçekleştirmeye başlamıştır
(Abrahamian, 1985:167; Peykar: 1976).
Söz konusu kırılmanın ardından örgütün
asli/kurucu ve gerçek temsilcisi olarak konumlanan İslamcı grup (Müslüman Mücahitler) örgütün ideolojik temelinin ve dünya görüşünün
her zaman için İslam olduğunu, bunun dışında
bir alternatif söz konusu olamayacağını fakat
Marksizm’in örgütün mücadele prensipleri ve
çözümleme aracı olarak önemli bir yere sahip olduğunu savunmuştur. Bu şekilde örgüt,
İslamcılık temelinde Marksizm sentezi doğrultusunda faaliyetlerine devam etmiştir.
İslam Devrimi’nin ardından Velayet-i Fakih
anlayışına dayalı kurulan teokratik düzene karşı
çıkan Halkın Mücahitleri, sosyalist-İslamcı ideolojik temelde hedeflediği Şah rejiminin yıkılması amacını güncelleyerek Velayet-i Fakih sisteminin/İslam rejiminin yıkılmasını ana hedef
olarak benimsemiştir. 1980’de Mesud Recevi
tarafından hazırlanan Tahlil-i Oportonisti-yi
Çap Noma (Sol Görünümlü Oportinistlerin
Analizi) başlıklı örgüt içi eğitim kitabında örgütün ideolojik olarak Marksizm’den vazgeçemeyeceği ve bundan dolayı Velayet-i Fakih teorisine sempati duyanların ya da uzlaşma arayışı
içindekilerin ve özellikle 1972-1975 sürecinde
örgüt içi ayrışmaya yol açanların sahte solcular
ve fırsatçılar olduğunu ifade etmiştir (Sazman-i
Mucahidin, 2005:144). Bu yönüyle örgüt, İslam
Devrimi sonrası süreçte Velayet-i Fakih sisteminin “gayrimeşruluğu” üzerine bir söylem bina
etmeye başlamış bu sistemin ve tüm destekçilerinin bertaraf edilmesini öngören bir anlayış
ortaya koymuştur. HMÖ’nün temel hedefinin
Velayet-i Fakih ve destekçileri olarak güncellenmesinin yanı sıra Velayet-i Fakih sistemine
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alternatif bir vizyon ortaya konulması yönündeki çabaları da ön plana çıkmaya başlamıştır.
Örgütün 1980 yılında yayımladığı ve İslam
Cumhuriyeti Anayasası’na alternatif bir nitelikle sunduğu anayasa planında yer alan şu maddeler bu açıdan dikkat çekicidir:
•	 Tüm devlet kaynakları İran halkının kontrolündedir.
•	 İran halkının menfaatine aykırı tüm anlaşmalar ve kaynak kullanımları iptal edilecektir.
•	 Ordu İran halkının geleneklerine dayanan
halk ordusudur.
•	 Ordu emperyalistlerle yardımlaşma ve dayanışma içine girmekten menedilecektir.
•	 Ordu İmam Ali’nin yolunda İslam’ı, İran halkının değerlerini, kimliğini koruyacak ve ülkenin güvenliğini sağlayacaktır.
•	 Her emekçinin bir evi olacaktır.
•	 Emekçilerin sosyal güvenlik giderleri petrol
gelirlerinden karşılanacaktır.
•	 Her fabrika bir temsilciler konseyi tarafından
yönetilecektir.
•	 Çiftçilerin borçları silinecektir. Tarım ürünlerinin ithalatı yasaklanacaktır.
•	 İslam Cumhuriyeti tarafından zorla kamulaştırılan mülkler iade edilecektir.
•	 Tüm ırkçı rejimlerle (İsrail ve Güney Afrika
gibi) ilişkiler kesilecektir.
•	 İran emperyalist ittifak ve anlaşmalardan çekilecektir (Cohen, 2009:21).

İran-Irak Savaşı sürecinde Irak Devleti ve
Saddam rejimi ile ittifak içinde olan örgüt 80’li
yılların başlarından itibaren Avrupalı devletlerle temasını artırmıştır. Irak’ta askerî kapasitesini geliştiren örgüt diğer yandan Avrupa’da
örgütlenme süreci için söylem ve ideolojik tutumunda farklılaşmaya gitmiştir. Örgüt Avrupa
32 iramcenter.org

ve ABD’de örgütlenmeyi ve prestij kazanmayı
zorlaştıracak anti-emperyalist ve Batı ülkelerini
hedef alan söylemleri kullanmamaya çalışmış
ve din-devlet birlikteliğini öngören ideolojik
tutum yerine seküler bir anlayışı ön plana çıkarmaya başlamıştır (Cohen, 2009:29). Örgüt
bu süreçte İslamcı ideolojik temelinden ve
söyleminden vazgeçmemiş olsa da hem İslam
Cumhuriyeti’ne muhalif diğer gruplar ile ortak
payda arayışı hem de Avrupa ve ABD’de kabul
görme kaygısı ile söylemlerini bu unsurlarla
uyumlu olacak biçimde esnetmiştir.

2.2. 2001 Sonrasında Strateji
Değişikliği
Silahlı mücadele yöntemini benimsemiş
olan tüm örgütler gibi HMÖ de ideolojik, stratejik ve eylemsel dönüşüm süreçleri yaşamıştır.
Yapılanma sürecindeki ideolojik/fraksiyonel
fikir ayrılıkları, mücadele yöntemi üzerindeki
ihtilaflar, söz konusu kimliğe ve niteliğe sahip
tüm örgütlerin tecrübe ettiği süreçlerdir. Silahlı
örgütlerin bünyelerinde barındırdığı hizip potansiyelleri, uluslararası ve yerli konjonktürel
etkiler ve zorunluluklar bu süreçlerin kaçınılmazlığını ve doğallığını ortaya koymaktadır.
Halkın Mücahitleri bu bağlamda istisnai bir
konumda bulunmaktadır. Tüm silahlı örgütlerin tecrübe ettiği dönüşüm süreçlerinin sonuçlarından farklı olarak HMÖ kuruluş felsefesi,
varlık iddiası ve gerekçesi ile tamamen çelişik
bir kimliğe bürünmüştür. Kuruluş sürecinden
itibaren ABD özelinde sembolikleştirdiği emperyalizm ile mücadeleyi ana hedef ve varlık gerekçesi olarak kabul eden örgüt, İslam
Devrimi’nin ardından yeni siyasal sistem ile
yaşadığı uyuşmazlık ve çatışma sonucunda geçmişte “emperyalist” olarak tanımladığı ve ana

düşmanlar olarak belirlediği ülkeler ile iş birliği
arayışına girmiştir. Örgütün pragmatist bir yaklaşımla izlediği bu strateji büyük bir çelişki sorunsalı olarak imajını etkilese de örgüt bu durumu “demokrasi, insan hakları, liberal ve seküler
sistem” hedefini geçmişten beri savunduğunu
ve bu amaçla bu hedefleri paylaşan ülkelerle iş
birliğinde bir hata olmadığını iddia ederek açıklamaktadır. Gerek geçmişte örgüt tarafından
emperyalist olarak nitelendirilerek hedef hâline
getirilen ülkeler gerekse de örgütün kuruluş felsefesi ve mevcut stratejisi arasındaki çelişkiye
odaklanan İslam Cumhuriyeti’ne muhalif kesimler tarafından HMÖ’nün mevcut stratejisi
şüpheyle karşılanmaktadır. Fakat örgüt, özellikle İUDK’nin oluşturulmasıyla söz konusu stratejiyi en yüksek düzeyde uygulamaya başlamış
ve İslam Cumhuriyeti’ne karşı mücadelesini ve
rejimin yıkılmasını en önemli hedef olarak benimsediğini ve bu süreçte tüm ideolojik ilkelerin geri planda kaldığını ortaya koymuştur.

3. Finansal Boyut
HMÖ’nün 1979 İslam Devrimi öncesindeki
mali kaynağı ile ilgili olarak güvenilir veri veya
bilgiye ulaşmak son derece güçtür. 1979-1982
yılları arasındaki kaos ortamı da göz önüne alındığında örgütün finansal denge ve maliyesi ile
ilgili hiçbir veri paylaşılmamıştır. HMÖ’nün
mali yapısı örgütün şeffaf bir niteliğe sahip
olmaması dolayısıyla net biçimde analiz edilememektedir. Fakat özellikle dış bağlantılar
bağlamında destekçi ülkelerin örgüte maddi ve
lojistik destek vermeleri, kendi topraklarında
barındırma ve eğitim gibi yardım sağlamaları
örgütün mali kaynakları hakkında bazı veriler
sunmaktadır (Clark, 2007:69). Örneğin Saddam
döneminde Irak’taki üslerinin yanı sıra dönem-

sel olarak Fransa, Lübnan ve Karadağ topraklarında da kamplar kurulmuş ve bu kamplarda
bulunan üyeler eğitilerek zaman zaman Şah ve
sonrasında da İslam Cumhuriyeti’ne karşı kullanılmıştır (Rastgu, 2003:31). Örgüt destekçi
ülkelerin sağladığı serbestlikten de yararlanarak
bu ülkelerde yasal yapılanmalar oluşturmuş ve
şirketler kurup kendine gelir kaynağı oluşturmuştur. Bugün itibariyle özellikle Avrupa’da
bazı yasal işletmeler HMÖ adına gelir elde etmeye devam etmektedir.
Bu bağlamda örgütün kendisini farklı gelir
kaynaklarıyla finanse ettiği de bilinmektedir
(Hakbin, 2013:337). Örgüt, gelirini yasa dışı
kaynaklardan sağladığı gibi yasal kaynaklardan
da sağlamaktadır. Örgütün bugünkü yapısını nasıl sürdürdüğünü anlamak için bu kaynaklardan
bazı kalemleri irdelemek gerekmektedir.
Haraç ve bağışlar: Örgüt üyesi olmayan
ve örgütle bağlantısı bulunmayan kişiler tarafından gönüllü olarak veya örgütün sebep olduğu korku ve endişe nedeniyle örgüte maddi
yardım yapılabilmektedir (Clark, 2007:70). Bu
bağış veya yardımlar kimi zaman doğrudan nakit olarak yapıldığı gibi kimi zaman da yiyecek,
ilaç ve diğer gerekli araç-gereçleri sağlamak
gibi yollardan da yapılmaktadır. Dolandırıcılık,
uyuşturucu kaçakçılığı, fidye alma, haraç toplama, sahtecilik, insan kaçakçılığı, soygun, gasp
ve hırsızlık gibi yasa dışı eylemlerin de örgütün
finansman kaynakları arasında bulunduğu iddia
edilmektedir (Ruhani, 148-149). Örgüt Şah döneminde gerekli bağışların halk tarafından yapıldığını kabul etmektedir (Rastgu, 2003:69).
Kâr amacı gütmeyen kuruluşların kullanılması: HMÖ’ye bağlı dernek ve vakıflar
aracılığıyla toplanan bağışlarla da mali kaynak
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sağlanabilmektedir. Bağışta bulunan kişiler
çoğu zaman yaptıkları yardımların örgüte aktarılacağını bilmemekte, bu kuruluşların beyan
ettiği yasal amaç çerçevesinde kullanılacağı
düşüncesiyle maddi yardımda bulunmaktadır
(Rastgu, 2003:76-77).

rak yardımda bulunan Saddam yönetimindeki

Yayınlardan ve sosyal etkinliklerden elde
edilen gelirler: Örgüt ve ona bağlı yasal kuruluşlar yayımladıkları gazete, dergi ve kitapları
ideolojilerini yaymak ve teorik eğitimlerde taraftarlarını eğitmek amacıyla kullanmanın yanında bu yayınları sempatizanlarına satarak mali
kaynak da sağlamaktadır (Rastgu, 2003:79).
Ayrıca şölen, sergi ve gösteri gibi sosyal etkinlikler yoluyla da yardım toplanabilmektedir.

sene Baas Partisi’nin yıl dönümünde yazdığı

Ticari faaliyetler: Örgüt üyesi olan, üyelikten ayrılmış veya örgütün finansmanı ile
görünüşte bağlantısı olmayan kişilerce işletilen kuruluşların oluşturulması ve yasal ticari
kazançların aktarılması yoluyla örgüte destek
verilebilmektedir (Hakbin, 2013:227).
Devlet dışı örgütler ve silahlı güçler, ortaya
çıkmaya başladığı tarihten bugüne kadar bazı
devletlerin iç ve uluslararası siyasetlerinin gereği
olarak doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan
bir dış politika aracı olmuştur. Bu tür örgütlerin
büyümesinde dış desteğin büyük payı bulunmaktadır. Dış desteği olmayan bir silahlı örgütün faaliyetlerini sürdürmesi ve sadece iç kaynaklarla
beslenme, barınma, eğitim, silah vb. ihtiyaçlarını
karşılaması neredeyse imkânsızdır. Bu bağlamda
HMÖ de önemli dış destek sağlanan örgütlerden
biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
HMÖ’ye bu anlamda en büyük destek sığınma hakkı, yayın organı faaliyetleri, kamp,
silah, cephane ve mühimmat yardımı, barınma,
giyecek, yiyecek gibi lojistik imkân sağlaya34 iramcenter.org

Irak’tan gelmiştir. Örgütten ayrılan ve Mesud
Recevi’nin Arapça tercümanı olan Kurban Ali
Hüseyin Nejad, Fars Haber Ajansına verdiği röportajda Saddam Hüseyin’in örgüte günlük 70
bin varil petrol tahsis ettiğini ve Recevi’nin her
mektubunda Saddam Hüseyin’i kutlayarak daha
fazla petrol tahsis edilmesini istediğini ileri sürmüştür (Farsnews, 2018). Bu desteğin 2003 Irak
işgaliyle son bulduğu da belirtilmiştir.
HMÖ’ye maddi destek veren en önemli aktörlerden biri de İran ile her daim jeopolitik rekabet içinde olan Suudi Arabistan ve liderlik ettiği
Körfez Arap ülkeleri olmuştur. HMÖ ve Suudi
Arabistan arasındaki bağlantı 2000’li yıllardan
itibaren siyasi desteğe maddi desteğin de eklenmesiyle artmıştır. Bugün itibariyle HMÖ’nün
faaliyetleri Suudi Arabistan merkezli medya kuruluşlarında yer bulmakta ve siyasi kaynaklardan
destek söylemleri dile getirilmektedir.
HMÖ başta Fransa gelmek üzere Avrupa
Birliği ülkelerinde çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Örgütün “bağış” adı altında Avrupa
genelinde 100’den fazla yan kuruluşu, dernek
ve vakfı bulunmaktadır (Rastgu, 2003:130).
Bunlardan en önemlileri İngiltere merkezli olup
ABD, İtalya ve Fransa’da temsilcilikleri bulunan İran Aid, Almanya merkezli İranlı Göçmen
Çocukları Koruma Derneği (İFKH) ve İranlı
Göçmenleri Koruma Derneği (FHİ), Danimarka
merkezli MSS ve Norveç merkezli MSF yardım
kuruluşları ve Sosyal Finans Kurumu isimli yapılardır. Bunun yanında HMÖ ile yakın temas
içindeki “Tevhidi Esnaf Birliği” isimli organizasyonun lideri olan İbrahim Mazenderani’nin

ticari ağı ve bu anlamda örgüte sağladığı destek
de Avrupa menşeli finansal kaynaklar arasındadır. HMÖ yurt dışından elde ettiği kaynakları
bazı dönemlerde kamuoyu ile paylaşmıştır.

4. Yayın faaliyetleri
HMÖ 1970’li yıllarda devrim süreci atmosferinde dergi, bildiri ve afişlerle propaganda ve
yayın faaliyetlerinde bulunmuş ve bu alanı her
zaman için maksimum işlevsellik düzeyinde değerlendirmiştir. İslam Devrimi’nin ardından örgüt
ve yeni rejim arasındaki çatışma örgütün kimliğinde dönüşüm yarattığı gibi propaganda ve yayın
faaliyetlerinde de değişime neden olmuştur. Bu
bağlamda Cohen’e göre İslam Devrimi sonrasında İslam Cumhuriyeti’ne karşı mücadeleyi esas
alan ve İUDK ve UKO ile bu mücadelesini siyasi
ve askerî düzeyde geliştiren HMÖ’nün en etkili
propaganda faaliyeti İran-Irak Savaşı sırasında
HMÖ/UKO militanları tarafından esir alınan
İranlı askerlerin görüntülerinin yayınlanmasıdır (Cohen, 2018:3-4). Bu görüntülerde İranlı
askerler tarafından örgütün meşru bir direniş
gerçekleştirdiği ve İslam Cumhuriyeti’nin gayrı
meşru olduğu yönündeki söylemler bir röportaj konseptinde ifade edilmiş ya da zorla ifade
ettirilmiştir. Bununla birlikte örgüt Irak’ta bulunduğu sürede “Radyo Mücahid” isimli kanal
vasıtasıyla birçok yayın yapmıştır. 1991 yılında
çok sayıda yabancı gazetecinin gözlemci olarak
katıldığı örgütün üssü olan Eşref Kampı’nda
düzenlenen askerî geçit töreni HMÖ/İUDK’nin
o yıla kadar uluslararası kamuoyu ve İran kamuoyuna yönelik gerçekleştirdiği en etkili
propaganda faaliyeti olarak yorumlanmaktadır. Khodabandeh’e göre HMÖ/İUDK’nin en
profesyonel olduğu alanların başında yayın ve
propaganda faaliyetleri gelmektedir. Buna göre

HMÖ/İUDK bilgi ve haberin oluşturulması, düzenlenmesi ve aktarılması, manipülasyon ve dezenformasyon konularında son derece ileri bir
yetkinliğe sahiptir (Khodabandeh, 2015).
Bugün itibariyle HMÖ/İUDK savaş ikliminin getirdiği propaganda tarzını geri planda bırakarak silahlı ve legal alan faaliyetlerinin bir
sentezi biçiminde propaganda ve yayın faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
Bazı yayın faaliyetleri aşağıda sunulmaktadır.
•	 İran Ulusal Direniş Konseyi Resmî Web Sitesi
https://www.ncr-iran.org/en/
İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca,
Arapça, İspanyolca ve Arnavutça dillerinde
yayın yapmaktadır. Konseyin resmî açıklamaları ve Meryem Recevi’nin beyanatları bu
site aracılığıyla paylaşılmaktadır. Sitede aynı
zamanda İran’da yaşanan gelişmelere ilişkin
haberler ve değerlendirmeler yayınlanmaktadır. Bununla birlikte konseyin özellikle
Avrupa çapında gerçekleştirdiği faaliyetler
de sitede duyurulmaktadır.
•	 Halkın Mücahitleri Web Sitesi
https://english.mojahedin.org/
Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca dillerinde yayın yapmaktadır. Sitede daha çok
HMÖ içinde yaşanan gelişmelere ve örgüt
yöneticilerinin açıklamalarına yer verilmektedir. Ayrıca sitede örgütün tarihi, kuruluşu
ve sembol isimlerin tanıtımları yapılmaktadır.
•	 Sima-ye Azadi/İran Ulusal Televizyonu
https://www.iranntv.com/
İUDK/HMÖ yapısının TV kanalıdır. Bu kanalda İran’da yaşanan gelişmeler, konseyin
gerçekleştirdiği faaliyetlerin yanı sıra çeşitli programlarda İUDK/HMÖ’nün gündeme
ilişkin değerlendirmelerine yer verilmek-
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tedir. Kanalda ayrıca “Pake Şadi” ismiyle
eleştirel mizah programları düzenlenmekte
bu programlar ve https://www.pake-shadi.
com/ sitesinde de yayınlanmaktadır.

4.1. Gazete ve Kitap Yayınları
İUDK ayrıca, Iran Liberation (İran’ın
Özgürlüğü) isimli İngilizce bir gazete çıkarmakta ve farklı konu ve alanlarda kitap çalışmaları yapmaktadır. Sırasıyla 1993 yılında İUDK
Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Muhammed
Muheddissin

tarafından

yazılan

Islamic

Fundamentalism: New Global Threat (Yeni
İslami Köktencilik Küresel Tehdit); İUDK ABD
Temsilciliği tarafından 2016 yılında yayımlanan
How Iran Fuels Syria War Details of the IRGC
Command HQ and Key Officers in Syria (İran
Suriye Savaşını Nasıl Körüklüyor? Suriye’deki
Devrim Muhafızları Komutanları Hakkında
Detaylar); 2017 yılında yayımlanan The Rise
of Iran’s Revolutionary Guards’ Financial
Empire: How the Supreme Leader and the
IRGC Rob the People to Fund International
Terror (Devrim Muhafızları Ordusunun
Finansal İmparatorluğunun Yükselişi: DMO
Uluslararası Terörizmi Desteklemek İçin Halkı
Nasıl Soyuyor?), Terrorist Training Camps in
Iran How Islamic Revolutionary Guards Corps
Trains Foreign Fighters to Export Terrorism
(Terörist Eğitim Kampları: Devrim Muhafızları
Terör İhracı İçin Yabancı Savaşçıları Nasıl
Eğitiyor?), Iran’s Nuclear Core: Uninspected
Military Sites, Vital to the Nuclear Weapons
Program (İran’ın Nükleer Çekirdeği: Denetimsiz
Askerî Bölgeler ve Nükleer Programın Kilit
Noktaları), Iran’s Ballistic Buildup: The March
Toward Nuclear-Capable Missiles (İran’ın
Balistik Kapasitesi: Nükleer Misilleme Gücüne
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Doğru) ve 2018 yılında yayımlanan Iran: Cyber
Repression: How the IRGC Uses Cyberwarfare
to Preserve the Theocracy (Siber Baskı: Devrim
Muhafızları Siber Savaşla Teokrasiyi Koruyor)
başlıklı yayınların özellikle ABD ve Avrupa’da
İUDK’nin Tahran yönetimine yönelik uluslararası
ortak tavır inşasına katkı sunması amaçlanmıştır.

4.2. Sosyal Medya
İUDK sosyal medyayı da etkin biçimde kullanmaktadır. Bireysel bazda İUDK temsilcileri
ve üyelerinin yönettikleri hesapların yanı sıra
İUDK’nin resmî sosyal medya hesapları da mevcuttur. Konsey sosyal medyayı daha çok Tahran
yönetimi aleyhine gündem oluşturma ve Tahran
yönetiminin insan hakları ihlallerine dair farkındalık yaratmak amacıyla kullanmaktadır.
Söylemler
İUDK/HMÖ’nün yayın faaliyetleri çerçevesinde ortaya koyduğu vurgular arasında birtakım söylem kalıpları tespit edilebilmektedir.
Yazılı ve görsel araçlar ile web ve sosyal medya
araçları çerçevesinde şu söylem kalıpları sıklıkla vurgulanmaktadır:
•	 Demokrasi ve insan hakları,
•	 Molla rejimi, insanlık dışı rejim, teokratik rejim,
•	 Özgürlük, özgür İran,
•	 Sekülerizm,
•	 Mücadele, direniş,
•	 Kadın ve kadın hakları, ayrımcılık, cinsiyet
eşitliği,
•	 Alternatif.

Bu vurgular İUDK/HMÖ’nün en sık kullandığı söylem kalıpları olarak öne çıkmaktadır.
İUDK/HMÖ temel olarak bu söylem kalıpları
üzerinden propaganda faaliyetleri gerçekleştirmekte, İran iç kamuoyu ve uluslararası kamuoyuna yönelik mesajlarını bu söylemler ile

çevrelemektedir. Örneğin İran’da Aralık 2017
sonlarında başlayıp 2018 yılının ilk haftalarına kadar devam eden ve ülke geneline yayılan toplumsal olayları sosyal medya üzerinden
yönlendirmek amacıyla Arnavutluk’taki Eşref-3
Kampı’nda bu amaçla özel bir birimin aktif rol
oynadığı ortaya çıkmıştır.

5. Yabancı Devletlerle İlişkiler
Siyasi faaliyet gösteren ve özellikle muhalif bir
hareket olan her yapı gibi HMÖ ve İUDK de dış
bağlantıların etkisinin bilincinde olarak buna ciddi bir önem atfetmektedir. Tarihsel bağlamda ilk
olarak Irak Devleti ile fiili bir teması söz konusu
olan HMÖ bu dönemde örgütsel kimliğine uygun
biçimde silahlanma, lojistik ve ekonomik destek
alanlarında tezahür eden bir dış ilişkiler stratejisi
uygulamıştır. İran-Irak Savaşı’nın ilk yıllarından
itibaren Saddam rejimiyle hareket eden HMÖ savaş kabiliyet ve kapasitesini geliştirmiştir.
Örgüt yönetiminin Avrupa’ya yerleşmeye
başlamasıyla birlikte değişmeye başlayan örgüt
kimliği dış ilişkiler stratejisinde da etkisini göstermiştir. Klasik silahlı örgüt niteliğinden sivil
siyaset ve sivil mücadele örgütü kimliğine dönüşmeye başlayan HMÖ, özellikle İUDK’nin
etkinleştirilmesi ile ülkeler nezdinden daha fazla
prestij kazanmaya başlamıştır. HMÖ/İUDK’nin
dış ilişkilerinde öne çıkan ülkeleri analiz etmek
örgütün bu alandaki etkinliğini göstermek açısından önem arz etmektedir.

5.1. Irak
HMÖ 1980’li yılların başında Irak’a yerleşmeye başlamıştır. Örgüt İran-Irak Savaşı döneminde Irak’a yerleştikten sonra Irak Devleti ile
iş birliğini istihbari, siyasi ve askerî destek alma
biçiminde sürdürmüştür (Sazman-i Mucahidin,

2005:258). 1980’li yıllar boyunca örgüte propaganda imkânları anlamında da destek olan Irak
Devleti, “Mücahidin Sesi” radyosu ve diğer
çeşitli yayın organları vasıtasıyla örgüte büyük
imkânlar sağlamıştır. 1991 yılında İran-Irak arasındaki normalleşme sürecinde Irak Devleti örgütün faaliyetlerini sınırlandırmaya başlamıştır.
2003 yılındaki ABD işgaline kadar Irak coğrafyasında barınmaya devam eden örgüt bu tarihten itibaren ABD saldırıları ile ciddi bir darbe
almış ve örgüt lideri Mesud Recevi’nin kaybolduğu bildirilmiştir.20 Bunun ardından ABD’nin
örgütün Irak ile iş birliğine yönelik tavrının
değişmesiyle 2003’ten sonra örgüt silahsızlandırılmıştır. Eşref Kampı’nın 2009 yılından itibaren kontrolünün Irak yönetimine geçmesi İran
operasyonlarının yoğunlaşmasını beraberinde
getirmiş ve bu süreçte 200’e yakın örgüt üyesi
hayatını kaybetmiştir. 2012’de örgüt militanları
Eşref Kampı’ndan Bağdat’ta bulunan “Liberty
Kampı” adı verilen kampa intikal etmiştir.
ABD’nin himayesindeki Liberty Kampı’nda
varlığını sürdüren örgüt İran’ın kontrolündeki
Iraklı militanlar tarafından birçok kez saldırıya maruz kalmıştır. Son olarak 2015’te “Irak
Hizbullahı” olarak bilinen Ceyşül Muhtar,
Liberty Kampı’na yönelik bir saldırı gerçekleştirmiştir. Söz konusu saldırıda 30’a yakın HMÖ
militanı öldürülmüştür. Ceyşül Muhtar bu saldırının gerekçesi olarak HMÖ’nün 1991 Körfez
Savaşı sonrasında Saddam’a karşı güneyde başlayan Şabaniye Ayaklanması’nın bastırılmasında rol almasını göstermiş ve saldırıyı bu olayın
intikamı olarak duyurmuştur. İran’ın Liberty
Kampı’na yönelik operasyonlarına karşılık
2013’ten itibaren örgüt üyelerinin Arnavutluk’a
gönderilme süreci başlamıştır. Örgüt, bu süreci
20

Hayatta olup olmadığı konusunda çeşitli spekülasyonlar mevcuttur.
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iadelerini isteyen İran’a karşı bir zafer olarak
nitelendirmekte ve kendisini imhaya yönelik
İran operasyonlarına karşı başarılı bir direniş
şeklinde sunmaktadır.
Özellikle Mesud Recevi’nin 2003 sonrası yayımladığı şu mesaj örgütün geleceğine dair ABD
başta gelmek üzere dış güçlerle geliştireceği ilişkiler bakımından yol haritası niteliğindedir:
İUKO’nun çok değerli mensupları, her durum ve
şart altında komutanlarının emrinden çıkmayan
kahraman mücahitler, yapmış olduğunuz hizmet
ve fedakârlıklar için ve size açılan ateşe karşı
ateşle cevap vermeyip sabrettiğiniz için hepinize
tek tek hürmet ve şükranlarımı sunuyorum.
1. Lenin, Rusya’daki başarılı devrim sonrası
Almanlara temsilcisini yollamış, Almanlar da
Lenin’inin temsilcisine karşı saygısız bir tutum
takınmıştır. Temsilci maruz kaldığı saygısızlığı ve Almanların isteğini Lenin’e ilettiğinde
Lenin, “Eğer size etek giyin derlerse giyin”
yanıtını vermiştir. Bugün biz de konjonktürün
oluşturduğu bu hassas durumdan halkımızın
kurtulması için gerekirse etek giyeriz.
2. Çatışma tarafımız sadece rejimdir. Biz sadece
rejimle savaştayız başka hiçbir grup ve ülke
ile savaşımız yoktur.
3. Savaştan yılmayın.
4. Biz şu an “zirvedeyiz” ve tüm dünyanın gözü
üzerimizdedir.
5. Biz güç sahibiyiz. Dünya ve Amerika bizim gücümüzün farkında ve bize inanıyor.
Bugün biz Pentagon’un masasındayız ve onlar Amerika’da bizim hakkımızda konuşuyor.
Bundan dolayı teşkilatımızı toparlayıp güçlü
kalmalıyız.
6. Biz rejimin yıkılmasını sağlayabilecek olan
tek güç ve tek alternatifiz.
7. İUKO İran halkının umududur ve bu ordu

38 iramcenter.org

Meryem’i Tahran’a götürmelidir.
8. Bugün herkes ordu için vefasını göstermeli ve
kötü gün dostu olduğunu ispatlamalıdır. Çünkü
örgüt iyi ve güzel günler için değil zor ve kötü
günler için fedakâr kahramanlar istiyor.
9. Mevcut operasyonlar mücahitlerin namusudur.
Bu operasyon toplantılarını daha da aktif tutun.
10. Emirleri dinleyin ve komutanların verdiği
emirleri yerine getirmeyi unutmayın.
11. “ ” ِإنَّا فَتَحْ نَا لَكَ فَتْ ًحا ُّم ِبينًاbu operasyonları “feth-i
mübin” olarak adlandırıyorum çünkü biz büyük kötülükten büyük iyilik bulduk.
(Sazman-ı Mücahidin-i Halk, 2005:602-603)

Recevi’nin Tahran yönetimini devirebileceklerine dair inançlarının tam olduğu ve ABD’nin
de örgütün gücünün farkında olduğu için kendileri ile kaçınılmaz olarak iş birliğine yöneleceğine değinerek örgüt üyelerinin motivasyonunu
korumaya çalıştığı görülmektedir. Ancak birinci
maddeden de anlaşıldığı üzere ABD ile ilişkiler
stratejik bir ittifaktan çok ortak düşmana karşı
taktiksel bir iş birliği olarak görülmektedir.

5.2. ABD
ABD ve HMÖ arasındaki ilişkinin şekillenmeye başlaması İslam Devrimi sonrası sürece
uzanmaktadır. HMÖ’nün İslam Cumhuriyeti’ne
yönelik karşı devrim sürecini başlatması bu süreçte belirli ülkelerden destek bulma ihtiyacını
ortaya çıkarmıştır. HMÖ’nün tarihsel anti-ABD
kimliği dolayısıyla bu örgüte yönelik yaklaşım
tarzını tam anlamıyla belirleyemeyen ABD’nin
tutumu 90’lı yılların sonunda yerini örgüte karşı
daha serbestiyetçi bir yaklaşıma bırakmıştır.
ABD 1987’ye kadar bu yapıya yönelik net
bir tutum benimsememiştir (Cohen, 2009:130).
O zamana kadar HMÖ militanlarının Irak’taki
varlığı ve faaliyetleri ile ilgili olarak belirli bir

tavır sergilemeyen ABD yönetimleri, İran-ABD
ilişkilerinin seyrine göre bu örgüte yönelik tavrını güncelleme eğiliminde olmuştur. 1997’de
Muhammed Hatemi’nin iktidara gelmesiyle
ABD ve İran arasındaki ilişkilerin görece olumlu bir yola girmesi sonrası ABD HMÖ’yü terör
örgütü olarak kabul etmiştir (ACR, 2018).
Buna karşın ABD hükûmetlerinden farklı
olarak ABD Temsilciler Meclisi HMÖ’ye yönelik olarak farklı tutumlar geliştirmiştir. 1992,
1995, 1997, 1998 ve 2001 yıllarında ABD
Temsilciler Meclisinin 200’den fazla üyesi
İUDK’yi İran’ın demokratik, liberal ve barışçıl
bir devlet hâline gelmesini sağlayabilecek tek
aktör olduğunu deklare etmiştir (İran Watch,
2018; Bloomfield, 2013). ABD Temsilciler
Meclisinde HMÖ/İUDK yapısının destek bulması ABD’de farklı siyasi görüşlerin özellikle
liberal ve İran’a karşı sert bir tutumu savunan
muhafazakâr kanadın farklı sebeplerle bu yapıya sempati duymaları ile mümkün olmaktadır. Buna karşın ABD’li senatörler ve devlet
yetkilileri tarafından HMÖ/İUDK hakkında
hazırlanan raporlarda örgütün ABD karşıtı bir
geçmişi olduğu ve bu nedenle gizli bir ajandası
olabileceği yönünde risk değerlendirmelerine
yer verilmiştir (Cohen, 2009:152). Wikileaks
belgelerine yansıyan 2009-2010 yılları arasındaki değerlendirmelerde ABD’li bürokratların
HMÖ’yü “kendini demokratlık ile maskeleyen,
otoriter bir örgüt kültürüne sahip, mensuplarının insan haklarını ihlal eden” ve “İranlılar tarafından demokratik bir alternatif olarak algılanmayan” bir yapı olarak tanımladığı görülmüştür
(NiaCouncil, 2018). ABD devlet yapısındaki
bu mütereddit ve şüpheli yaklaşıma karşılık
örgüt yetkilileri tarafından örgütün geçmişte
ABD karşıtlığı sergilemesinin dönemin İran
sosyo-politik yapısı ile ilgili olduğu, bugün iti-

bariyle ABD’ye yönelik bakışın tam anlamıyla
olumlu olduğu ve İslam rejimine karşı tam bir iş
birliği anlayışı ile hareket edildiği vurgulanmıştır (Cohen, 2009:137).
2003 yılının baharında ABD’nin Irak’a müdahalesi sırasında geçmişteki HMÖ ve Saddam
rejimi arasındaki iş birliği bir risk olarak değerlendirilerek örgütün Irak’ta konumlanmış
olduğu noktalara ve örgüt üyelerine yönelik saldırıları örgütün askerî kapasite açısından zayıflamasına yol açmıştır (Goulka vd., 2009). Eylül
2003’te HMÖ/İUDK tarafından İran’ın nükleer
çalışmalarının ifşa edilmesi ve 2005’te İran’da
Hatemi döneminin sona ermesi ve ABD-İran
ilişkilerinde gerginlik düzeyinin yeniden yükselmesi ile (Garduno, 2011:7) ABD’nin örgüte yönelik tavrında kısmi bir yumuşama gözlenmiştir.
ABD’nin Irak’a müdahale sürecinde askerî
operasyona hedef olan HMÖ üyeleri bu süreçte savaş esiri statüsünde tanımlanmıştır. Fakat
ilerleyen süreçte ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve HMÖ arasındaki temaslar sonucunda Aralık 2003’te Irak Yönetim Konseyi
tarafından alınan “HMÖ’nün sınır dışı edilmesi” kararı uygulanmamıştır. HMÖ üyeleri bu
süreçte Irak’tan sınır dışı edilmelerinin “İran’a
hediye sunmak” anlamına geleceğini ifade ederek İran’da can güvenliklerinin bulunmadığını
ve bir siyasi hareket olarak can güvenliklerinin
bulunmadığı bir ülkeye iade edilmemeleri gerektiğini savunmuştur (Goulka vd., 2009:1416). Bu doğrultuda HMÖ’nün Irak’ta Cenevre
Konvansiyonu çerçevesinde siyasi mülteci
statüsünde ve koruma altında yaşaması öngörülmüş ve uluslararası insani hukuk uyarınca
bu adımın atıldığı belirtilmiştir. Goulka vd.’ye
göre HMÖ’nün hukuki statüsüne ilişkin bu karmaşa koalisyon güçlerinin Irak’taki HMÖ’nün
varlığı, statüsü ve Eşref Kampı hakkındaki bilgi
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eksikliği ve bu örgüte yönelik tutum belirsizliğinden kaynaklanmıştır (Goulka, vd., 2009:16).
Buna ek olarak HMÖ’nün Eşref Kampı’nda
siyasi mülteci ve koruma altındaki grup statüsünün gerektirdiği silahsızlandırma sürecinde
yaşanan başarısızlık ve karmaşıklık da bu tutum
belirsizliği dolayısıyla gerçekleşmiş, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri HMÖ’nün silahsızlandırılmış bir sivil yapı hâline gelmesi hususunda net bir tavır ortaya koymamıştır (Goulka,
vd., 2009:16,17). Irak’taki varlığı ve kapasitesi
ciddi biçimde darbe alan örgütün sonraki yıllarda Avrupa coğrafyasındaki sivil faaliyetlere
yoğunlaşması ve ABD-İran ilişkilerinde yaşanan gelişmeler 2012’de ABD’nin HMÖ’yü
terör örgütü listesinden çıkarması ile sonuçlanmıştır (ACR, 2018). Bu tarihten itibaren ABD
ve HMÖ/İUDK’yi temsilen Meryem Recevi
arasındaki ilişkiler gelişmeye başlamış, siyasi
destek, finansman desteği ve legal alan faaliyetlerini teşvik gibi farklı bağlamlarda gelişmeler
kaydedilmiştir. Bugün itibariyle ABD ve HMÖ/
İUDK arasındaki ilişkinin uyum ve iş birliği
yönünde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 2012 yılından bu yana ABD Temsilciler
Meclisinin lobi grupları ile temasını yoğunlaştıran HMÖ/İUDK bu süreçte ABD devlet yapısı ile de ilişkilerini geliştirmiştir (Bloomfield,
2013). İran ve ABD arasındaki gerilimli siyasi
atmosferin Obama döneminde varılan nükleer
anlaşma ile bir ölçüde yumuşama trendine girmesine rağmen Trump’ın ABD başkanı olarak
seçilmesiyle birlikte HMÖ/İUDK ABD’nin İran
karşıtı politikasının ana bileşenlerinden birisi
hâline gelmiş durumdadır.
HMÖ/İUDK arasındaki temas 2013 yılında
ABD’li yetkililerin girişimleri ile 210 HMÖ
üyesine Arnavutluk’ta sığınma hakkı verilmesi
ve 2016 yılında HMÖ üyelerinden bir kısmının
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Irak’tan Arnavutluk’a gönderilmesi ile gerçekleşmiştir. 2019 yılı itibariyle Arnavutluk, HMÖ
üyelerinin önemli bir kısmına ev sahipliği yapmayı sürdürmektedir.
Ağustos 2018’de ABD Dış İşleri Bakanlığına
bağlı olarak kuruluşu ilan edilen Iran Action
Group (İran Eylem Grubu) ABD-HMÖ/İUDK
temasının derinleşme potansiyelini ortaya çıkarmıştır. Birimin kuruluş metninde yer alan
“ABD’nin çıkarlarının korunduğu, İran halkına
özgür bir gelecek sunan, nükleer tehdit potansiyelinden arındırılmış bir İran için stratejiler
geliştirilmesi” (State, 2018) ifadeleri ile HMÖ/
İUDK tarafından İran’da “rejim değişikliğinin
kaçınılmazlığı” ve bu söylem üzerinden öne çıkarılan unsurların paralelliği HMÖ/İUDK’nin
bu süreçte etkili bir aktör olabileceğini ortaya
koymaktadır. Buna rağmen ABD’nin HMÖ/
İUDK’ye yönelik tavır ve perspektifi, ABD’nin
bürokratik mekanizmaları arasındaki algı ve
anlayış farkı doğrultusunda sapma göstermeye
açıktır. ABD bürokratik mekanizmaları içinde
HMÖ/İUDK’nin tarihsel mirası ve ABD karşıtlığı ile radikal örgüt karakteri dolayısıyla bu
yönde şüpheci ve karşıt bir tutuma sahip olanlar
ile HMÖ/İUDK’nin İran’da rejim değişikliği sürecinde iş birliği aktörü olarak gören yapılar arasındaki ihtilaf bu bağlamda belirleyici olacaktır.

5.3. Arnavutluk
HMÖ’nün Irak’taki varlığının 2013-2016
arasında örgüt üyelerinin Arnavutluk’a yerleşmeleri ile sona ermesi örgüt açısından bir dönüm
noktası olarak nitelendirilmektedir. Irak’taki
Eşref Kampı ve Liberty Kampı’na yönelik operasyonların ardından bu kampları tahliye ederek
bu bölgelerdeki mensuplarını Arnavutluk’a sevk
eden örgüt Arnavutluk’ta yerleşmiş oldukları
yeni bölgeyi “Eşref-3” olarak adlandırmıştır. Bu

bağlamda örgüt, Arnavutluk’ta konumlandığı
yeni merkezine bu ismi vererek sembolik olarak
Irak’tan bu yana mücadelesinin süreklilik arz
ettiğini ve Arnavutluk’un bu mücadelenin yeni
merkezi olduğu imajı yaratmaktadır.
Arnavutluk, 2013’ten itibaren Halkın
Mücahitleri mensuplarına “radikalleşmenin
engellenmesi ve sivil mücadele tarzının benimsenmesi” argümanıyla barınma desteği sağlamaktadır. Bu destek sürecinin en önemli ismi
olarak Arnavutluk’un eski Başbakanı ve mevcut Diaspora Bakanı olan Pandeli Majko öne
çıkmaktadır. Majko’nun HMÖ/İUDK’e olan
sempatisi ve desteği 2015’te İUDK’nin Paris’te
düzenlediği toplantıda yaptığı “Man Mucahid
Hastam/Ben Mücahidim” konuşması ile açıkça ortaya çıkmıştır (Spahio, 2018). Majko’nun
HMÖ/İUDK-Arnavutluk ilişkisindeki etkin rolünün yanında ABD-Arnavutluk ilişkileri de bu
ülkenin HMÖ/İUDK’ye destek olmasını sağlamaktadır. Arnavutluk ABD ile yakın iş birliği
çerçevesinde bu desteği vermektedir. Bu çerçevede başkent Tiran’da oluşturulan bir bölgede
HMÖ mensupları faaliyetlerini sürdürmektedir.
Yaklaşık 2000 militanın bulunduğu iddia edilen söz konusu bölge ile ilgili edinilen bilgilere
göre HMÖ mensupları, başkent Tiran’a 35 dakika uzaklıkta yaklaşık 50 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda konumlanmış durumdadır
(Hommerich, 2019). HMÖ üyelerinin bu alandaki faaliyetlerine ve düzenlerine ilişkin olarak örgüt tarafından sıkı güvenlik tedbirlerinin
uygulandığı, cep telefonu ve benzeri elektronik
araçlarının kullanımının yasaklandığı ve HMÖ
kampına giriş çıkışlar konusunda yüksek hassasiyet
gösterildiği aktarılmaktadır (Hommerich, 2019).
HMÖ üyeleri, Eşref-3 adını verdikleri bu
kampta askerî ve ideolojik faaliyetlerde bulunmaktadır. HMÖ/İUDK’nin silahlı kanadını

oluşturan İUKO grupları bu kampta varlık göstermektedir. Bununla birlikte kamptaki faaliyetler askerî ve ideolojik bağlamların ötesine
geçebilmektedir. Özellikle 2018 yılı itibariyle
Eşref-3 Kampı’nda konuşlu HMÖ üyelerinin
Twitter başta gelmek üzere çeşitli sosyal medya
araçlarını kullanarak İran karşıtı propaganda ve
manipülasyona dayalı siber operasyonlar gerçekleştirdiği yönünde iddialar bulunmaktadır.
Bu iddialara göre HMÖ üyeleri arasında siber
faaliyetlerle görevli gruplar Twitter, Telegram,
Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformları aracılığıyla yalan haber yayma, kışkırtma, kamuoyu oluşturma ve yönlendirme,
kitlesel hareketlere zemin hazırlayacak manipülasyonlar gerçekleştirme gibi faaliyetlerde
bulunmaktadır (Amiri, 2019). İranlı yetkililer
bu faaliyetleri “siber terörizm” olarak tanımlamakta ve İran’ın siber güvenliğinin önemine
dair somut bir argüman olarak kullanmaktadır.
HMÖ’nün Eşref-3 Kampı HMÖ/İUDK mücadele stratejisinde önemli bir dönüm noktasını
teşkil etmekle birlikte bu yapılanma üzerindeki
olumsuz imajların artmasına veya pekişmesine
de yol açmaktadır. Eşref-3 Kampı’na yerleşen
örgüt mensupları ve Arnavutluk halkının gerek Eşref-3 Kampı gerekse örgütsel yapıdan
kaynaklanan olumsuz hava dolayısıyla gösterdikleri refleksler bu noktada öne çıkmaktadır.
Eşref-3 Kampı’na ilişkin olarak kamptan ve
örgütten ayrılan pek çok militanın açıklamalarında kampta militanlara yönelik baskı ve
şiddet uygulandığı ve örgütten ayrılmanın bir
ölüm tehdidi hâlini aldığı ifade edilmektedir
(Khodabandeh, 2017). Bu durum radikalleşmenin engellenmesi amacıyla Arnavutluk’a kabul edilen HMÖ’nün bunun aksine daha fazla
radikalleşme eğilimi gösterdiğine dair bir gösterge olarak değerlendirilmektedir. Bununla
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birlikte Arnavutluk’ta yoğun bir etkiye sahip
olan organize suç örgütleri ile HMÖ’nün sahip
olduğu iddia edilen ilişkiler, radikal bir silahlı
örgütün başkentin yakınlarında konuşlu olması
Arnavutluk halkında HMÖ’ye yönelik kaygıyı
artırmakta ve örgütün ülkedeki varlığı mevcut
ya da potansiyel bir güvenlik sorunu olarak algılanmaktadır (Khodabandeh, 2016).

maktadır. Stevenson, 2015 yılında yayımladığı
Self Sacrifice: Life with the Iranian Mojahedin
(Feda: İranlı Mücahitlerle Yaşam) isimli kitabı
ile Eşref-3 Kampı’ndaki bazı örgüt mensupları
ile mülakat yapmış ve bu kişilerin radikalleşme
öyküleri ve süreçleri ile ilgili somut bilgiler ortaya koymuştur. Bu çalışma Stevenson’ın HMÖ/
İUDK’ye dair yayımladığı ikinci çalışmadır.

Bu iddialara karşılık olarak HMÖ/İUDK
tarafından yalanlama açıklamaları yapılmaktadır. Ancak özellikle uluslararası kamuoyunun
HMÖ’ye yönelik algısı adına İUDK’nin söz konusu açıklamaları sınırlı bir etki yaratmaktadır.
Bu noktada HMÖ/İUDK’nin uluslararası temasları aracılığıyla elde ettiği güç gözlemlenebilmektedir. Eşref-3’e ilişin olumsuz iddialara karşılık
olarak Avrupa Parlamentosunu temsilen oluşturulan bir delegasyon Kasım 2018’de Tiran’da
bulunan bu kampı ziyaret etmiş ve bu ziyarete
ilişkin gözlemlerini paylaşmıştır. Ziyaret heyetine örgüte yakınlığıyla bilinen Struan Stevenson
başkanlık etmiştir. Ziyaret sonrası yapılan açıklamalarda delegasyonun kampta insan haklarına
aykırı bir ortam ile karşılaşmadığı, kampın yaşam standartları adına tüm komplekslere sahip
olduğu ve ailelerin kampa gelerek yakınları ile
görüşebildiği belirtilmiştir (Iran Times, 2018).
Bu ziyaretlerle ilgili olarak HMÖ/İUDK tarafından fotoğraf ve video görüntüleri yayımlanmıştır. Delegasyona öncülük eden Struan Stevenson
ile kamptaki gözlemlerini 2019 Şubat ayında
yayımlandığı Ashraf-3: Rising From The Ashes
(Eşref-3: Küllerinden Doğmak) isimli çalışma ile
raporlaştırılmıştır. Bu raporda Stevenson, İran’ın
ve İran destekli gruplar ve medya organlarının
Eşref-3’e yönelik kara propaganda uyguladığını, Eşref-3’ün insani şartlara haiz ve demokratik bir mücadele merkezi olduğunu vurgula-

HMÖ’nün Arnavutluk’taki varlığı ve Eşref-3
Kampı hakkındaki karşılıklı iddialar devam etmektedir. Eşref-3 güvenlik gerekçesi ile kapalılık
ve gizlilik arz eden bir yapıya sahiptir. HMÖ’nün
paylaştığı bilgilerin sınırlılığı ve taraflılık sorunları nedeniyle söz konusu iddiaların net bir görünüme kavuşması güç bir hâl almaktadır. Bununla
birlikte Arnavutluk, HMÖ/İUDK yapılanmasının Paris ile birlikte merkez noktalarının başında gelmektedir. Dolayısıyla HMÖ/İUDK’nin
İran’a yönelik stratejisi bağlamında Arnavutluk
ve Eşref-3 Kampı gelecek açısından önemli bir
konuma sahiptir.
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5.4. Fransa
Fransa’nın 1980’lerin ilk yıllarından itibaren
HMÖ/İUDK’ye ev sahipliği yapması ve bugün
itibariyle Paris’in örgüt yönetiminin merkezi olması bu ülkenin örgüt açısından ayrıcalıklı bir
yere sahip olmasını sağlamıştır. HMÖ/İUDK,
Fransa’da gerçekleştirdiği faaliyetlerle uluslararası ve özellikle Avrupa kamuoyunda ciddi bir
olumlu imaj edinmiştir (Goulka vd., 2009:58).
1980’li yılların başlarında İran ve Fransa arasında Lübnan Hizbullah’ı ve faaliyetleri konusunda yaşanan ihtilaf Fransa’nın HMÖ/İUDK’ye
daha fazla yakınlık göstermesini beraberinde getirmiştir. 1987’de İran’ın, Hizbullah’ın
Lübnan’daki faaliyetlerini Fransa’nın çekincelerini dikkate alarak kontrol altına alma sü-

recinde HMÖ/İUDK’nin faaliyetlerinin ve yapılanmasının bir kısmı Irak’a dönmek zorunda
kalmıştır (Cohen, 2009:61). Kısmi Irak sürgününe rağmen HMÖ/İUDK’nin Fransa yapılanması etkinliğini korunmuş ve geliştirilmiştir.
2018 itibariyle HMÖ/İUDK üyelerinin ve sempatizanlarının çok büyük bir kısmının Paris’te
bulunduğu ve yapılanmanın gösteri, toplantı ve
protesto faaliyetlerinin merkezinin bu şehir olduğu bilinmektedir (ACR, 2018).

5.5. İngiltere
İngiltere’nin HMÖ/İUDK’ye yönelik tutumunu belirleyen temel parametre İngiltere’nin
çıkar ve güvenlik tanımlamaları olmuştur.
İngiltere Parlamentosunda sıkça tartışma gündemi hâline gelen “HMÖ/İUDK’nin İngiltere
açısından statüsü” konusu İngiltere-İran ilişkilerinin seyri ile bağlantılıdır. 1970’li yıllardan
itibaren İran Aid, İranian-British Society ve
Society of İranian Women in Britain gibi farklı
sivil toplum yapılanmalarına ev sahipliği yaparak HMÖ’nün örgütsel açıdan şekillenme sürecinde bir merkez olan İngiltere sonraki yıllarda
bu tutumunu devam ettirmiştir. Ancak örgütün
sivil siyaset faaliyetlerine müdahalede bulunmazken radikalizm ve askerî faaliyetler konusunda çekinceli davranmıştır (Cohen, 2009:8).
Aynı zamanda İngiltere’nin bu konudaki tutumu
AB’nin bu bağlamdaki tanımlamaları ve kararlarından da etkilenmektedir (Smith, 2016:9).
2008’de, 2000 yılından bu yana uygulanan terörle mücadele kanununda yapılan değişiklikle
birlikte İngiltere HMÖ/İUDK’yi terör örgütü
listesinden çıkarmıştır (Smith, 2016:9). Fakat
yapılanmanın lideri olan Meryem Recevi’nin
İngiltere’ye girişi, İran-İngiltere ilişkilerinde yol
açabileceği sorunlar nedeniyle hâlen yasaktır

(Smith, 2016:13). Bu tablo İngiltere’nin HMÖ/
İUDK yapısına yönelik mütereddit ve çekinceli
tutumunu sürdürdüğünü göstermektedir.

5.6. Suudi Arabistan
Suudi Arabistan ve HMÖ/İUDK arasındaki
ilişkiler büyük ölçüde finansman desteği şeklindedir. Özellikle 90’lı yıllardan itibaren Suudi
Arabistan’ın HMÖ/İUDK ile finansal ilişkisinin
başlaması 2000’li yıllarla birlikte siyasal desteği
de içeren bir boyuta evirilmiştir. Bu süreçte Arap
medyasında İUDK faaliyetlerinin yer bulması
ve İUDK’nin Suudi Arabistan ve İran arasında
bölgesel düzeyde yaşanan rekabeti desteklemesi
Suudi Arabistan-HMÖ/İUDK arasındaki bağlantıyı geliştirmiştir. Suudi Arabistan eski istihbarat
başkanı Prens Faysal’ın 2016 ve 2017 yıllarında İUDK tarafından düzenlenen “Özgür İran
Buluşması” isimli organizasyonlara katılması
Suudi Arabistan’ın İUDK’ye yönelik siyasal
desteğinin açık bir göstergesi olarak yorumlanmıştır. Bununla birlikte Aralık 2017’de İran’da
gerçekleşen kitlesel hareketler sırasında Suudi
Arabistan tarafından istihbarat, silah ve mali
destek alan HMÖ üyelerinin etkisi de Tahran
yönetimini temsil eden kişilerce dile getirilmiştir
(TasnimNews, 2018). Suudi Arabistan, İran ile
mevcut bölgesel rekabeti nedeniyle ve İran’ın
Arap nüfusunun yoğunlukta olduğu Huzistan
bölgesindeki etnik-milliyetçilik faaliyetlerine
destek amacıyla HMÖ/İUDK’yi bir partner olarak algılamakta ve onu desteklemektedir. Suudi
Arabistan’ın Yemen’deki İran-Suudi vekalet
savaşını baz alarak bu çatışmayı İran’ın içine
taşıyacaklarını açıklaması (AA, 2018) HMÖ/
İUDK’nin sahip olduğu silahlı güç kapasitesiyle
birlikte değerlendirildiğinde bu anlamda bir iş
birliği olasılığını ortaya çıkarmaktadır.
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5.7. İsrail
İsrail ve HMÖ/İUDK arasındaki temas istisnai ve çoğunlukla stratejik bir çerçevede şekillenmektedir. İsrail’in diğer ülkelere benzer
bir biçimde HMÖ/İUDK’ye istikrarlı biçimde
siyasi ve mali desteği söz konusu olmamakla
birlikte bu ilişki kendisini araçsal işlev bağlamında periyodik biçimde göstermektedir. İsrail
ve HMÖ/İUDK arasındaki temas, İsrail’in
İran’a yönelik örtülü operasyonları çerçevesinde sürdürülmektedir. Buna göre İsrail, örgüte
mensup militanları ile kendi istihbarat servisleri aracılığıyla bağlantıya geçmekte, maddi
çıkar ya da ideolojik motivasyon kaynakları
ile hareket eden militanlar vasıtasıyla İran’da
sabotaj, gizli bilgi-belgelere erişim, suikast
gibi çeşitli örtülü operasyon faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Özellikle 2010-2012 yılları
arasında İran’da nükleer enerji alanında çalışmalar gerçekleştirmekte olan fizik uzmanlarına yönelik suikastlar bu durumun somut bir örneği olmuş, İran güvenlik kurumları tarafından
yakalanan ve deşifre edilen bazı kişiler İsrail
istihbarat teşkilatı tarafından eğitildiklerini kabul etmiştir (Nejatngo, 2018). Ancak İUDK bu
kişilerin HMÖ mensubu olduğunu fakat örgütten bağımsız olarak bunu gerçekleştirdiklerini
açıklamıştır (Haaretz, 2018; Nejatngo, 2018).
Bu bağlamda İsrail ve HMÖ/İUDK arasındaki temas, İran içindeki gizli HMÖ hücrelerinin
tespit edilememesi ve İran’da yaşanabilecek
kaotik gelişmelerde üstlenebilecekleri roller
açısından kritik bir niteliktedir. İran’da yaşanabilecek kaotik gelişmelerde İsrail ve HMÖ
arasındaki temasın boyutu bu anlamda belirleyici bir unsur olabilir.
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6. HMÖ/İUDK’nin Diğer
Muhaliflerle İlişkileri
İUDK, İran’ın yurt dışı siyasal muhalefet
yapılarının tümünü kapsamayı amaçlamaktadır.
Bu bağlamda Avrupa ve ABD’de faaliyet gösteren ve etki bakımından küçük ve orta ölçeğe
sahip pek çok İslam Cumhuriyeti muhalifi yapılanmayı bünyesinde barındıran İUDK, faaliyet
yoğunluğunu bu amaca odaklamış durumdadır.
Bu amacını 2002 yılında ilan ettiği “Ulusal Birlik
Cephesi” adlı platform girişimi ile somutlaştıran İUDK, “İslam Cumhuriyeti’ne Muhalefet”
ortak paydası üzerinde buluşma önerisini ortaya
koymuştur (Maryam Rajavi, 2018). Buna karşın İUDK bu alanda yegâne yapılanma değildir.
Özellikle kapasite ve etki bakımından İran yurt
dışı muhalefetinin en önemli aktörlerinden olan
Pehlevi hareketi (İUK), diğer muhalif yapılar ve
ayrıca İran’da mevcut etnik siyasal muhalefet
grupları da İUDK ile birlikte bütünsel biçimde
değerlendirilmelidir. İUDK’nin bu gruplar ile
ilişkileri, İUDK ve söz konusu grupların perspektiflerindeki ortaklık ve farklılıkların incelenmesi hem İran’ın yurt dışı siyasal muhalefetinin
bütünsel etkisi hem de İUDK’nin kapasitesinin
sağlıklı analizi adına elzemdir.

6.1. HMÖ/İUDK ve İran Ulusal
Konseyi (Pehlevi Hareketi)
Pehlevi hareketi veya Şura-yi Milli-yi İran
Bera-yi İntihabat-i Azad (Özgür Seçimler İçin
İran Ulusal Konseyi) (İUK), Muhammed Rıza
Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi’nin girişimi ile
2013’te Paris’te kurulan muhalif bir yapılanmadır. İUK, Rıza Pehlevi’nin manevi bir lider
ve İran’ın geleceğinde etkin bir siyasal aktör
olabileceği iddiası doğrultusunda Avrupa ve
ABD’de İslam Cumhuriyeti’ne yönelik muha-

lefet çalışmaları yapmaktadır. İUK, İUDK ile
birlikte, İran yurt dışı muhalefet yapılanmaları
içine baskın unsurlardan biridir. Bu yönüyle
İUK ve İUDK, İran’ın siyasal geleceğine yönelik “alternatif grup ve anlayış” olma iddiaları dolayısıyla karşılaştırmalı bir biçimde ele
alınmalıdır.
İki Konseyin Ortak Yönleri
İUK ve İUDK’nin temel prensiplerini, İran’ın
geleceğine yönelik temel tasavvur ve önerilerini
ortaya koydukları görüşlere göre şu noktalarda
ortak veya benzer özellikler sergilemektedir:
İki yapılanma da:
•	 İran yurt dışı muhalefeti adına “şemsiye yapılanma” olma iddiasındadır.

Farklı ve Zıt Yönleri
İUDK ve İUK arasında mevcut ortak ve benzer yönlerinin yanı sıra temel ayrım ve farklılık
teşkil eden birtakım yönler de mevcuttur. Bu ayrım noktalarını şu maddeler özelinde ele almak
mümkündür:
•	 İUK, İran’ın siyasal geleceğine ilişkin perspektifinde anayasal monarşinin bir siyasal rejim alternatifi olarak değerlendirilebileceğini
savunurken İUDK, tüm monarşi sistemlerine
karşı çıkmakta ve antidemokratik yönelimlere
yönelik katı bir tutum sergilemektedir.
•	 İUK, ilkesel olarak şiddetten arınmış bir sivil
direniş ve sivil itaatsizlik yöntemlerini esas
alırken İUDK, başat aktörü olan HMÖ’nün

•	 İran’daki mevcut siyasal sistemin insan hak-

yapısı itibariyle ve bizatihi konseyin as-

larına aykırı, Ortadoğu’da barış ve istikrarı

kerî kanadını teşkil eden Ulusal Kurtuluş

tehdit eden bir sistem olduğunu savunmaktadır.

Ordusunun varlığı nedeniyle silahlı mücadele

•	 İran’ın nükleer çalışmalarının sınırlandırılması ve uluslararası denetime açık olması prensibini benimsemektedir.
•	 Eğitim, sağlık ve çalışma haklarının eşitlikçi
bir yaklaşımla tesisini bir amaç olarak esas
almaktadır.

yöntemini de kabul etmektedir.
•	 İUK Pehlevi kültünün özü olan Fars milliyetçiliğini ön plana çıkarırken İUDK, milliyetçilik yelpazesinde “ülke milliyetçiliği” anlayışını benimsemektedir.
•	 Milliyetçilik anlayışındaki farklılığa bağ-

•	 Laik bir siyasal sistemden yanadır.

lı olarak etnik kimliklere yönelik tutum ve

•	 Uluslararası denetime açık ve özgür seçimlerin

özerklik alternatifi boyutunda İUK üniter bir

gerçekleştirilmesi ilkesini benimsemektedir.

yapıyı öngörmekteyken İUDK özerkliğin et-

•	 Demokratik ve liberal bir anlayış çerçevesin-

nik kimlikler açısından bir seçenek olabilece-

de basın ve ifade özgürlüğü ve siyasal özgürlüklerin tam olarak tesis edilmesini savunmaktadır.
•	 İdam cezasına karşıdır.
•	 Kadın-erkek eşitliğinin her alanda sağlanarak
her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını
esas almaktadır.
•	 Serbest piyasa ekonomisinin tesis edilmesini
savunmaktadır (İrannc, 2018).

ğini kabul etmektedir.

Değerlendirme
Tüm yönleriyle birlikte değerlendirildiğinde İran’ın siyasal geleceğine yönelik alternatif olma iddiasını taşıyan İUK ve İUDK’nin
ortaklık ve çatışma potansiyelini kısa ve uzun
vade bağlamlarında değerlendirmek mümkündür. Öncelikle kısa vadede iki yapılanmanın
da İslam Cumhuriyeti’nin “gayrı meşruluğu”

info@iramcenter.org 45

Halkın Mücahitleri Örgütü
ve “anti demokratik” niteliğine yönelik algı ve
anlayış birliği, sivil ve siyasal haklar ve özgürlükler ile laiklik ve demokratik değerler
konularındaki ortak kabulleri birlikte hareket
etme imkânını ortaya çıkarabilir. Buna karşın
İran’da siyasal bir değişimin baş göstermesi
ile iki yapılanma arasındaki bu ortak hareket
imkânı sınırlanabilir. Bu süreçte İUDK’nin
kurucu ve başat unsuru olan HMÖ’nün İslam
Devrimi öncesinde Fars milliyetçiliği ve monarşinin sembolü olan Pehlevi rejimine karşı
mücadele etmiş olması ve bunun sosyo-politik
bellekteki yeri temel kırılma noktalarının başında gelmektedir. Bununla birlikte temel kırılmanın bir uzantısı olarak İUK’nin anayasal
monarşi alternatifi ve İUDK’nin Demokratik
Cumhuriyet vurgusu önemli bir çelişki noktasıdır. Nihayet tüm muhalif grupları kapsayan bir şemsiye yapılanma karakterine sahip
olmayı amaçlayan İUDK ve İUK’nin ulusal
liderlik ve güç mücadelesi uzun vadeli bakış
açısı ile ele alındığında ortak hareket ve iş
birliği imkânının önündeki engeller ve olasılıklar açık biçimde görülmektedir.

6.2. İUDK ve Diğer Muhalif
Gruplarla İlişkileri
İUDK tüm İran muhalefetini ve muhalif
grupları bünyesinde toplamayı hedefleyerek siyasal yelpazenin tüm kesimlerine hitap etme iddiasındadır. Bu bağlamda İran muhalif gruplarının farklı ideolojik eğilimleri ve karakterleri ile
İUDK’nin uyum imkânının incelenmesi bu potansiyelin anlaşılabilmesi adına bir gerekliliktir.
Bu açıdan İran sol/sosyalist muhalefet grupları,
ulusal sol/liberal ve milliyetçi muhalefet grupları
ile etnik muhalefet yapıları ile İUDK vizyonunun
karşılaştırılması büyük önem arz etmektedir.
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İran yurt dışı muhalefet grupları içinde sol/
sosyalist ideolojiye sahip gruplar olan İran
Komünist Partisi (Cpiran, 2018), Toufan (İran
İşçi Partisi) (Toufan, 2018), Rah-i Karger
(İşçinin Yolu) (Rah-i Kargar, 2018) ve Ser
be Daran (İran Komünist Partisi/MarksistLeninist-Maoist) (Cpimlm, 2018) Avrupa coğrafyasında varlık ve faaliyet göstermektedir.
Sol/sosyalist muhalefeti kontrol etmekte olan
bu gruplar faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki sol/
sosyalist hareketler ile temas içindedir. Söz konusu gruplarla İUDK’nin siyasal perspektifinde
ortak ve farklı noktalar şunlardır:
Ortak Yönler: Her iki yapılanma da;
•	 İslam Cumhuriyeti’ni teokratik bir faşist rejim olarak kabul etmektedir.
•	 İslam Cumhuriyeti’nin insan haklarını ihlal
eden bir sistem olduğunu savunmaktadır.
•	 Siyasal değişim sürecinde ve siyasal faaliyetlerde kadın hareketine özel bir yer ayırmaktadır.
•	 Laik bir siyasal sistemden yanadır.
•	 Silahlı mücadele seçeneğini dışlamamaktadır.

Farklı Yönler: Sol/Sosyalist gruplar;
•	 İUDK’nin özellikle ABD ile ilişkileri konusunda “emperyalizmle iş birliği” çekincesine
sahiptir.
•	 İUDK’den farklı olarak liberal, demokratik
bir cumhuriyet yerine sosyalist devrim ve sosyalist rejim öngörmektedir.
•	 Özellikle ABD’nin, İran’da bir rejim değişikliği yaratarak Suudi Arabistan benzeri ABD
çıkarlarına hizmet edecek bir rejim tesis etmek istediğini ileri sürmektedir. Bu bağlamda
İUDK ve ABD arasında İran’da rejim değişikliği yönündeki var olan ortak perspektif
olumsuz olarak değerlendirilmektedir.

Tablo 4: İUDK ve İran İdeolojik Muhalefet Gruplarının Perspektifleri
İlke, Yöntem ve
Anlayışlar

Sol/Sosyalist (Tufan,
Rahe Karger vd.)

Ulusal Sol/Liberal
(Cumhuri, Cepheye
Melli vd.)

Milliyetçi
(Paniranizm)

İUDK

Siyasal Sistem

Sosyalist Rejim

Demokratik, Laik
Cumhuriyet

Laik Cumhuriyet
veya Anayasal
Monarşi

Demokratik, Laik
Cumhuriyet

Milliyetçilik

Karşıt

Ülke Milliyetçiliği

Fars (Aryan)
Milliyetçiliği

Ülke
Milliyetçiliği

Etnisitelere
Yönelik Bakış

Kimlik özgürlüğü ve
özerklik seçeneği

Kimlik Özgürlüğü,
Özerklik seçeneğine
sınırlı destek

Kimlik özgürlüğüne
ve özerkliğe mutlak
karşıtlık

Kimlik özgürlüğü
ve özerklik
seçeneği

Liberalizm

Sınırlı toplumsal
liberalizm

Toplumsal ve
ekonomik liberalizm

Toplumsal
ve ekonomik
liberalizme karşıtlık

Toplumsal
ve ekonomik
liberalizm

Mücadele Yöntemi

Silahlı Mücadele
Seçeneği

Sivil mücadele

Sivil ve Silahlı
Mücadele Muğlaklık

Sivil ve Silahlı
Mücadele
Seçenekleri

Ulusal Sol/Liberal, Milliyetçi
Muhalefet ve İUDK

İmparatorluğu’ndan ilham alarak yeniden

İran yurt dışı muhalefetinin önemli unsur-

tadır. Söz konusu gruplarla İUDK arasındaki

larından olan ulusal sol/liberal ve milliyetçi
gruplar muhalif hareketlerin etkinliğine yö-

“Büyük İran” olması gerektiğini savunmakortak ve farklı yönler şunlardır:

nelik önemli katkılar sağlayabilecek potan-

Ortak Yönler:
Her iki yapılanma da;

siyele sahiptir. ABD ve Avrupa’da örgütlen-

• İran’ın laik, özgürlükçü ve demokratik

miş bu grupların başında Musaddık’ın siyasi

bir siyasal sisteme sahip olması gerekti-

mirasına sahip olma iddiasındaki seküler ve

ğini savunmaktadır.

sosyal adalet değerlerini öngören özgürlükçü

• “Ülke milliyetçiliğine” dayanan anlayış-

bir İran hedefleyen ulusal sol/liberal eğilim-

ta uzlaşmakta ve sosyal adalet ve eşitlik

li Jomhouri (İran Cumhuriyetçiler Birliği)

konularında ortak görüşü benimsemek-

(Jomhouri, 2018) ve Jebhe Melli (Liberal İran

tedir.

ve Millî Cephe) (Jebhe Melli, 2018) gelmek-

• Cinsiyet eşitliği, eğitim, sağlık ve fırsat

tedir. Bununla birlikte sahip olduğu milliyet-

eşitliği ilkelerinde ortak görüşe sahiptir.

çilik anlayışı ırkçılık olarak değerlendirile-

Farklı Yönler:

bilecek olan Pan-İranizm (Paniranist, 2018)

• Pan-İranist hareketin milliyetçilik anla-

hareketi de milliyetçi muhalefette ön plana

yışı ile İUDK’nin milliyetçilik anlayışı

çıkmaktadır. Pan-İranist hareket İran’da ya-

çelişkilidir.

şayan tüm etnik yapıların Aryan ırkına men-

• Pan-İranist hareket etnik kimliklere öz-

sup olduğunu iddia etmekte ve İran’ın Pers

gürlük ve özerklik seçeneğine karşı çı-
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karken İUDK etnik kimliklere özgürlük

ğerlendirilmektedir. Pan-İranist yapının milli-

ve özerklik seçeneğini desteklemektedir.

yetçilik anlayışı ve “Büyük İran” tasavvuru-

• Ulusal sol/liberal gruplar sivil itaatsizlik

nun İUDK’nin İran tasavvuru ile çelişkisi bu

ve şiddetsiz direniş yöntemini esas alır-

anlamda sınırlandırıcı ve engelleyici bir fak-

ken İUDK silahlı mücadeleyi bir seçe-

tördür.

nek olarak değerlendirmektedir.
İUDK’nin sahip olduğu İran tasavvuru ile
diğer muhalif grupların ideolojik yönelim ve
tasavvurları arasındaki ortak, benzer ve farklı
yönlere göre ortak hareket ve iş birliği imkânının sınırları ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda İUDK ile siyasal değişim sürecinde silahlı
mücadele yönteminin benimsenmesi noktasında sol/sosyalist grupların iş birliği söz konusu
olabilir. Ancak siyasal değişim sürecinin ardından oluşturulması öngörülen yeni siyasal
sistemin temel ilkeleri ve ideolojik çerçevesi
konusunda ulusal sol/liberal gruplar ile ortaklık potansiyeli kendisini göstermektedir. Bu
olasılık çerçevesi İslam Devrimi sürecindeki
devrimci güçler koalisyonunu andırmakta ve
İUDK tam olarak bu hedef doğrultusunda faaliyet yürütmektedir. Bu bağlamda İUDK ile
ortak hareket ve iş birliği mümkün olmayan
tek yapının Pan-İranist hareket olabileceği de-

6.3. Etnik Muhalefet Grupları
ve HMÖ/İUDK
Kültürel ve etnik yapısı oldukça çeşitlilik arz
eden bir demografik yapıya sahip olan İran’da
etnik kimlikler ve halklar siyasal süreçlerin ayrılmaz bir parçası konumundadır. Pek çok etnik
grup ve etnisite-altı grubun bulunmasına rağmen Türk, Kürt, Arap ve Beluç kimlikleri başat
ve geniş ölçekli etnik gruplar niteliğindedir. Bu
bağlamda söz konusu etnik kimlikler temelinde
pek çok siyasal aktör çeşitli siyasal faaliyetler
yürütmektedir. Silahlı gruplardan sivil toplum
yapılarına kadar birçok unsur İran’da etnik siyasal muhalefete yön vermektedir. Bu anlamda İran’a yönelik bir siyasal değişim tasavvurunda etnik siyasal muhalefeti ve öne çıkan
grupları değerlendirmek gerekmektedir. HMÖ/
İUDK’nin İran’ın siyasal geleceğine dair perspektifi ve etnik siyasal muhalefet gruplarının nitelik ve anlayışları birlikte değerlendirildiğinde
önemli bulgular elde edilmektedir.

Tablo 5: İUDK ve İran Etnik Muhalefet Gruplarının Perspektifleri
Karşılaştırma
Birimi

Türk (GAMOH,
GAMAC,
TürkmenSahra)

Arap
(AKO,
ADBP)

Kürt (Komele,
İDKP, PEJAK)

Beluç (BHP,
Cundullah)

İUDK

Mücadele
Yöntemi

Siv

Siv

Siv

Sil

Siv

Sil

Sil

Sil

Siv

Sil

Siv/Sil

ÖzerklikBağımsızlık
Görüşü

Bağ

Bağ

Öz

Bağ

Öz

Öz

Öz

Bağ

Öz

Bağ

Öz

İdeolojik Eksen

Mil

Mil

Mil

Mil

Mil

Mar

Mil/
Mar

Mar

Mil

Mez/
Mil

Ü.Mil

Açıklamalar: Siv: Sivil Mücadele, Sil: Silahlı Mücadele, Bağ: Bağımsızlık, Öz: Özerklik, Mil: Milliyetçilik,
Mar: Marxizm, Mez: Mezhepçilik, Ü. Mil: Ülke Milliyetçiliği
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Buna göre İUDK ve etnik siyasal muhalefet grupları arasındaki ortak hareket ve iş
birliği imkânının incelenmesinde mücadele
yöntemi, özerklik ve bağımsızlık görüşü, ideolojik eksen ve siyasal vizyon parametrelerinin
oluşturduğu çerçeveyi kullanmak mümkündür.
Bu bağlamda Türk kimliği düzleminde Güney
Azerbaycan Millî Uyanış Hareketi (GAMOH),
Güney Azerbaycan Millî Azatlık Cephesi
(GAMAC) ve Türkmen Sahra Özgürlük
Hareketi ön plana çıkmaktadır. Bu grupların
her üçü de sivil mücadele yöntemini benimsemektedir. GAMOH ve GAMAC İran’ın
Azerbaycan eyaletlerini kapsayan bağımsız
bir Güney Azerbaycan hedeflerken Türkmen
Sahra Özgürlük Hareketi Türk kimliğinin
korunması ve kültürel hakların sağlanması
ile özerklik hedeflerine sahiptir. Türk milliyetçiliği ideolojik eksenine mensup olan söz
konusu üç grubun İUDK’nin sivil mücadele
faaliyetlerinde etkin unsurlar olması mümkün
olmakla birlikte grupların sahip oldukları bağımsızlık vizyonları ve milliyetçi karakterleri
İUDK ile iş birliği ve ortak hareket imkânını
sınırlandırmaktadır.
İran’ın Huzistan bölgesinde yoğunlaşan Arap nüfusunu temsil iddiasıyla ön plana çıkan Ahvaz Kurtuluş Örgütü ve Ahvaz
Demokratik Birlik Partisi (ADBP), Arap etnik siyasal muhalefetinin başat aktörleridir.
İUDK ve bu gruplar arasındaki uyum imkânı
incelendiğinde Ahvaz Kurtuluş Örgütü’nün
silahlı mücadele yöntemini benimseyen bir
örgüt olması İUDK’ye bağlı Ulusal Kurtuluş
Ordusuna destek imkânı olarak değerlendirilebilecek olmakla birlikte örgütün bağımsızlık
hedefi ve milliyetçi karakteri iş birliği olasılığını azaltan faktörlerdir. Diğer yandan sivil
mücadele yöntemi ve özerklik hedefini ortaya

koyan ADBP, İUDK’nin demokratik, laik ve
federal İran vizyonu ile daha uyumlu bir konumda bulunmaktadır.
İUDK’nin kuruluş aşamasında destekçi unsurlardan olan Komele ve İran Demokratik
Kürdistan Partisi belki de tüm etnik siyasal
muhalefet grupları arasında İUDK ile uyum
olasılığı en yüksek olan gruplardır. Komele ve
İDKP’nin, daha sonraki yıllarda konseyden ayrılmalarına rağmen kuruluş yıllarında İUDK’ye
verdikleri destek, İUDK’nin Kürt halkının haklarının korunması ve özerk Kürdistan konusuna
yönelik özel ilgisi (1983 İUDK Özerk Kürdistan
Deklarasyonu) bu uyum imkânının temelini
oluşturmaktadır. Bugün itibariyle Komele ve
İDKP’nin 2012’de varmış oldukları mutabakat ve bu mutabakatın “İran’da rejim değişikliğinin önceliği” ve “Seküler, Demokratik ve
Federal İran, Özerk Kürdistan” maddelerindeki anlayış birliği (Komala International, 2018)
İUDK ile iş birliği ve ortak hareket imkânını en
üst düzeye çıkarmaktadır. Bu örgütlerin silahlı
mücadele yöntemini benimsemelerinin İUDK/
Ulusal Kurtuluş Ordusu açısından potansiyeli,
milliyetçi ve Marksist karakterlerinin İUDK ile
uyumlaştırılabilme olasılığı bu imkânı güçlendirmektedir. Buna karşın İran Kürdistan’ı için
bağımsızlık hedefini benimseyen PEJAK örgütünün bu hedefini diğer özelliklerinin önüne
çıkarması sebebiyle İUDK ile iş birliği olasılığı
düşüktür.
Son olarak İran coğrafyasında sosyo-ekonomik açıdan en alt düzeyde olduğu bilinen Beluçistan bölgesinde Beluç kimliği temelinde etnik siyasal muhalefet hareketleri
olan Beluçistan Halk Partisi ve Cundullah
Örgütü bu anlamda öne çıkan yapılardır.
Beluç halkının kültürel haklarının korunma-
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sı, Beluçistan bölgesinin yaşadığı yoksulluğun azaltılması ve kalkınmanın yeterli düzeye getirilmesi gibi hedefleri ön plana çıkaran
BHP ile İUDK’nin İran’ın yoksul bölgelerinin kalkındırılması ve desteklenmesi ve etnik
kimliklere özgürlük vizyonları uyumlu bir
niteliktedir. Ayrıca BHP’nin Beluçistan’ın
özerkliğine ilişkin alternatif tutumu ve
İUDK’nin etnik kimliklere özerklik konusundaki olumlu bakışı BHP ve İUDK arasındaki iş birliği ve ortak hareket imkânını
ortaya koymaktadır. Bununla birlikte Beluç
etnik kimliğini Sünni mezhep anlayışı temelinde tanımlayan ve Sünni mezhep kimliğini etnik kimliğin önüne çıkaran Cundullah
örgütü ise İUDK ile minimum ortak hareket
imkânına sahiptir. 2012 yılından itibaren
Ceyşül Adl (Adalet Ordusu) ve İran Ensar
Hareketi alt gruplarına bölünen Cundullah,
Sünni mezhepçilik yönelimi ve bu temelde
oluşturulacak bağımsız bir Beluçistan hedefi
dolayısıyla İUDK’nin İran vizyonu ile çelişki arz etmektedir. Ayrıca İUDK’nin, Sünni
veya Şii mezhepçilik ve dinî radikalizme
karşı ilkesel olarak ortaya koyduğu tavır, sekülerizm vurgusu ve kadın hakları başta olmak üzere pek çok konu Cundullah-İUDK iş
birliği imkânını en alt düzeye indirmektedir.
İUDK ve İran etnik siyasal muhalefet
grupları arasındaki vizyon ve ilkesel farklılık ve ortaklıklar İran’da olası bir siyasal değişim sürecine dair önemli veriler
sunmakta ve bu grupların birlikte çalışma
olasılığını artırmakta veya azaltmaktadır.
İUDK’nin spesifik olarak her bir etnik siyasal muhalefet grupları ile temas seçeneğinin yanı sıra bütünsel bir temas imkânı
da bulunmaktadır. 2005’te İran’daki tüm
etnik grupların kendi kaderini tayin hakkı
50 iramcenter.org

ve federalizm konusundaki görüş birliği ile
oluşturulan “Federal İran İçin Milliyetler
Kongresi” İUDK’nin uluslararası alandaki etkinlik kapasitesi doğrultusunda işlevsel hâle getirilebilecektir. Beluçistan Halk
Partisi, Ahvaz Demokratik Birlik Partisi,
Güney Azerbaycan Millî Uyanış Hareketi,
Komele, İran Demokratik Kürdistan Partisi
gruplarının ana aktörler olduğu bu platformun İUDK tarafından “etnik siyasal muhalefet birliği” yapısına dönüştürülmeye ve
bu bağlamda iş birliği için ikna edilmeye
çalışılması olasılık dâhilindedir. Bununla
birlikte uluslararası alanda etnik gruplar ve
bağımsızlık hareketleri ile ilgili önemli bir
yere sahip olan Unrepresented Nations and
Peoples Organization (UNPO) (Temsilden
Yoksun Milletler ve Halklar Teşkilatı)
(UNPO, 2018) da İUDK açısından alternatif
bir iş birliği yapısı durumundadır. Beluçistan
Halk Partisi, Komele ve İDKP, GAMOH ve
Ahvaz Demokratik Birlik Partisi’nin mensup olduğu UNPO, İUDK’nin uluslararası
iş birliği ve etnik siyasal muhalefetin desteği imajı doğrultusunda yararlanabileceği
bir platformdur.

7. Örgütün Yeni Dönem Stratejisi:
Kanunha-ye Şureşi (Başkaldırı Birimleri)
İUKO 2000’li yılların başından itibaren
Irak’ta konuşlandığı kamp ve yerleşimlerde
ABD, İran ve Irak tarafından çeşitli dönemlerde operasyonlar ile karşı karşıya kalarak
önemli ölçüde kayıp vermiştir. Özellikle 2013
yılında Irak tarafından İran’ın da desteğiyle
gerçekleştirilen ve 52 yönetici ve militanın
öldürüldüğü operasyon sonrasında İUKO
insan kaynağına ve kapasitesine yönelik ni-

hai darbeyi almıştır. Bu gelişmenin ardından
İUKO bünyesinde yeni bir stratejik anlayış ve
yol haritası gereksinimi kendisini göstermeye
başlamıştır. Bu gereksinim HMÖ/İUKO’nun
1970’li yılların örgütsel mücadele mirası ve
21. yüzyıl istisnai karakteristiğe sahip halk
hareketleri süreçlerinin sentezini esas alan bir
stratejik anlayışı yapılandırmasını beraberinde getirmiştir (Mojahedin, 2018).
Kanunha-ye Şureşi (Başkaldırı Birimleri)
isimli bu yeni strateji, söz konusu sentezin somut ifadesidir. Başkaldırı birimleri
stratejisinin yapısal bileşenlerinin başında
1970’li yıllarda kullanılan “şehir gerillası”
yöntemi yer almaktadır. Bu kavramın anlamsal ve niteliksel sınırlarını belirlemeye
çalışan Brezilyalı sosyalist-devrimci teorisyen Carlos Marighella bu bağlamda birtakım
karakteristik niteliğin bulunduğunu ileri sürmüştür. Mini Manual Of The Urban Guerilla
(Şehir Gerillasının El Kitabı) adlı kitabında
Marighella şehir gerillası kavramını ve niteliklerine dair ayrıntılı bir yol haritası vermiştir. Buna göre şehir gerillası:
•	 Diktatöryal yönetime karşı savaşan ve mücadele alanı şehirler olan kişidir.
•	 Kimliğini gizleyerek ve merkezden gelecek
emirleri beklemeden inisiyatif alarak hareket etmeye yatkın olan kişidir.
•	 Halkın arasında kimliğini gizleyerek yaşayan, hayatını idame ettirebilmek amacıyla
bir işe sahip olan, bulunduğu sosyal çevreye
uygun bir giyim, davranış ve konuşma tarzına hassasiyet gösteren kişidir.
•	 Kimlik gizliliği dolayısıyla düşmana karşı
avantajlı konumdadır. Düşman hiçbir zaman
eylemin nereden ve ne şekilde geleceğini
öngöremeyecektir.

•	 Halkın dikta yönetimine karşı nefretini veya
hoşnutsuzluklarını değerlendirmeli, bu duyguları beslemeli ve halktan enformasyon
kaynağı olarak faydalanmalıdır.
•	 Eylem tarzı olarak sokak taktiklerini kullanmalıdır. Sokaklar, caddeler ve mahalleleri
çok iyi biçimde tanıyan şehir gerillası sokakları halkı da bu sürece dahil ederek bir
mücadele alanına çevirmelidir (Marighella,
2003:66, 68, 69, 80, 86, 91).

Başkaldırı birimleri stratejisinin dayanmakta olduğu temel esaslar Marighella’nın
açıklamakta olduğu bu noktalar üzerine inşa
edilmiştir. Fakat Marighella, şehir gerillası
yöntemini devrimci kır gerillasına alan açma
görevini üstlenen tali bir organ olarak nitelendirmekte, başkaldırı birimleri stratejisi ise bu
noktada farklılaşmaktadır. Başkaldırı birimleri
stratejisinin ikinci yapısal bileşeni 21. yüzyılın
ortaya çıkardığı halk hareketlerinin yeni karakteristiğidir. Halk hareketleri 20. yüzyıldan
farklı olarak günümüzde bir ideoloji, örgüt ya
da liderin yönlendiriciliği veya talimatı doğrultusunda değil spontane, öngörülemez bir
biçimde ortaya çıkmakta, belirli bir ideolojik
temel ya da liderden yoksun şekilde kitleselleşmektedir. Bu bağlamda yeni halk hareketleri kitleselleşme sürecinde pek çok kişi ya da
grubun dahline açık hâle gelmekte ve bu kişi
ve gruplar kitleyi belirli hedefe yöneltmeye
çalışabilmektedir.
Başkaldırı birimleri stratejisi bu bağlamda şehir gerillası yönteminin temel esasları
ile örgütlenen kişiler aracılığıyla İran’da gerçekleşen veya gerçekleşmesi muhtemel halk
hareketleri süreçlerine dahil olma ve bu hareketleri HMÖ/İUKO’nun hedefleri doğrultusunda yönlendirebilme amacını temsil ve ifade
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etmektedir (Singleton, 2013). Bu doğrultuda
HMÖ/İUKO, Aralık 2017’de başlayan halk
hareketinde kendi üyelerinin başkaldırı birimleri stratejisini başarılı biçimde harekete geçirdiklerini ilan ederek 1 Ocak 2018 tarihinden
itibaren başkaldırı birimleri stratejisini temel
strateji olarak belirlemiş ve İUKO’nun mücadelesinin son aşaması olarak nitelendirmiştir
(Mojahedin, 2018). HMÖ/İUKO tarafından
yayımlanan çeşitli fotoğraf ve videolarda başkaldırı birimlerine ilişkin eylem örnekleri paylaşılmaktadır. Bu görsellerde başkaldırı birimlerinin şehirler bazında kategorize edildiği ve
eşitli kodlar ile sınıflandırıldığı görülmektedir
(Mojahedin, 2018).
HMÖ/İUKO’nun paylaştığı bu görüntüler,
başkaldırı birimleri yapılanmalarının şehir gerillası yöntemine uygun biçimde halkın arasında kimliğini gizleyerek yaşayan grupların varlığını ortaya koymaktadır. Bu durum Tahran
yönetimine yönelik bir mesaj niteliğindedir.
Başkaldırı birimlerine dair olarak paylaşılan
bu görüntüler Tahran yönetimine yönelik tehdidin öngörülemez ve tespit edilemez bir boyutta olduğunu vurgulamak amacıyla yayınlanmaktadır. Bu açıdan İran’da yaşanabilecek
halk hareketlerinin bu gruplar tarafından yönlendirilebileceği, bu amaçla farklı şehirlerde
birçok birimin hazır olduğu yönünde bir mesaj
verilmektedir.
Buna karşı, başkaldırı birimlerine ilişkin
olarak paylaşılan görüntülerin tiyatral biçimi
ve görüntülerin hazırlanmasında hangi unsurların etkili olduğunun (tehdit, şantaj, maddi
teklifler vb.) bilinememesi bu stratejinin gerçek potansiyelinin anlaşılmasını güçleştirmektedir. Bunun yanında başkaldırı gruplarının
silahlı bir kapasite ve imkâna sahip olup olma52 iramcenter.org

dığı yönünde net bir tespitin yapılamaması da
yine net analiz imkânını sınırlandırmaktadır.
Bu bağlamda başkaldırı birimlerine yönelik
halk desteğinin varlığı ve düzeyini tespit etmek de son derece zor bir hâl almaktadır.
Şehir gerillası yöntemini ve yeni halk hareketlerinin karakteristiğini sentezleyip temel
alan başkaldırı birimleri stratejisi belirsiz ve
öngörülemez yapısı ile Tahran yönetimine yönelik bir direniş gücü olma iddiasındadır. Söz
konusu belirsizlik ve öngörülemezlik niteliği,
başkaldırı gruplarına gizlilik adına avantaj
sağlamaktayken gerçek kapasite ve halk desteğinin ölçülebilmesi adına sınırlılık ve güçlük
yaratmaktadır. Nihai olarak İran’da gerçekleşmesi muhtemel halk hareketleri süreçlerinde
başkaldırı birimlerinin etkinliğinden söz etmek olasılık dahilindedir. HMÖ/İUKO’nun bu
stratejisi İran’da yaşanabilecek siyasi bir kaos
veya değişim sürecinde etkili olabilecek bir
anlayışı yansıtmaktadır.

8. Sonuç ve Değerlendirme
Hollanda’nın Tillburg Üniversitesi öğretim
üyelerinden Profesör Ammar Maleki öncülüğündeki “İran’da Tutum Araştırmaları Grubu”
tarafından gerçekleştirilen ve Ağustos 2018’de
yayımlanan “İran’da Siyasal Tutumlar” başlıklı araştırmada HMÖ/İUDK yapılanmasının İran toplumu nezdinde karşılığı hakkında
önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Yaklaşık 19.000
kişi ile sosyal medya platformları vasıtasıyla
ve ip adresi teyidiyle gerçekleştirilen araştırma İran’ın 31 farklı bölgesinden ve 69 farklı
ülkede yaşayan İranlının katılımı ile sürdürülmüştür (Maleki, 2018:2, 3). Araştırma İran
toplumunda siyasal rejim tercihi, siyasal yönelim ve siyasi aktörlere destek hakkında veriler

sunmaktadır. Buna göre katılımcıların %69,8’i
İran’da İslam Cumhuriyeti rejiminin değişmesi gerektiğini savunurken katılımcıların
%2,2’si İslam Cumhuriyeti’nin devam etmesi
yönünde fikir belirtmiştir (Maleki, 2018:5).
Bununla birlikte katılımcılar %24,3’ü rejim
değişikliği sonrası oluşturulacak yeni siyasal
sistemin seküler başkanlık sistemi, %14,6’sı
seküler anayasal monarşi, %12,2’si seküler
yarı başkanlık sistemi, %5,4’ü seküler parlamenter sistem ve %0,5’i ise İslam Cumhuriyeti
olması gerektiği yönünde görüş beyan etmiştir
(Maleki, 2018:6). Diğer yandan katılımcıların
%25’i İran’ın siyasal geleceğine ilişkin olarak
devlet yapısının federal bir sistemle oluşmasını savunurken %14,1’i üniter yapıdan yana
görüş belirtmiştir (Maleki, 2018:7). Son olarak araştırma çerçevesinde görüş bildirenlerin
%37,8’i rejim değişikliğinin bir devrim süreci
ile gerçekleşebileceğini savunmakta, %30,6’sı
referandum ile gerçekleşecek bir radikal dönüşümü desteklemekte, %3,6’sı ise İslam
Cumhuriyeti sisteminde reformist bir dönüşümü savunmaktadır (Maleki, 2018:9).
Bu bağlamda katılımcıların İran’da yaşanacak bir siyasal değişime ilişkin olarak
desteklediği “devrimci süreç”, sekülerizm ve
federalizm olguları HMÖ/İUDK’nin dolaylı
bir alan kazanımını şeklinde yorumlanabilecektir. Zira HMÖ/İUDK, İran’da siyasal değişimin bir devrim yoluyla gerçekleşebileceğine
inanmakta, devrim sonrası sistemin ise sekülerizm temelinde oluşturulması gerektiğini ve
federalizmin bir seçenek olabileceğini ön plana çıkarmaktadır. Bu bağlamda HMÖ/İUDK
İran’da yaşanabilecek bir kitlesel halk hareketi
ve değişim sürecinde öncelikle devrimci vizyonu ve Başkaldırı Birimleri ile etkili bir aktör

olmayı hedefleyecek ve bu süreçte elde ettiği
etkiyi sekülerizm ve federalizm söylemleri ile
İran halkının geneli ve etnik muhalefet grupları açısından prestij ve destek elde etme aracına
dönüştürmeye çalışacaktır.
Buna karşılık katılımcıların HMÖ/İUDK’yi
ve Meryem Recevi’yi bir alternatif siyasi aktör olarak algılama düzeyi hakkında son derece olumsuz bir tablo vardır. Buna göre katılımcıların %0,6’sı Meryem Recevi’yi bir siyasi
lider olarak görürken HMÖ/İUDK’yi ise %0,5
oranında bir siyasi alternatif olarak algılamaktadır (Maleki, 2018:9,14). Bu durum, HMÖ/
İUDK’nin İran’da yaşanacak bir kitlesel harekette doğrudan etkili ve öncü bir rol üstlenme
potansiyelini son derece sınırlandırmaktadır.
Söz konusu tutum araştırmasının sosyal
medya üzerinden gerçekleştirilmesi ve İran
halkının %28 oranında önemli bir kesiminin
araştırmaya dahil edilememesi ulaşılan verilerin geçerliliği ve güvenilirliği hakkında
önemli bir zayıflık olarak görülmektedir. Bu
durum bu veriler çerçevesinde net ve kapsamlı
bir projeksiyon sunumunu güç hâle getirmekle birlikte İran halkının siyasal yönelimlerine
dair genel bir bakış sunmaktadır.
Diğer yandan HMÖ/İUDK yapılanmasının
gerçek kapasite ve etki potansiyelinin tespitinde örgütsel yapıların güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehdit noktalarının açıklanması
yöntemi hem kapasitenin saptanması hem de
geleceğe yönelik projeksiyonların ortaya konması için son derece uygun bir metodoloji sunmaktadır. Bu bağlamda HMÖ/İUDK’yi güçlü
yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler kategorilerinde değerlendirmek mümkündür.
İlk olarak güçlü yönler değerlendirildiğinde, HMÖ/İUDK’nin İran diasporasını ve yurt
dışındaki İslam Cumhuriyeti karşıtı grup ve
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hareketleri belirli bir ölçüde de olsa harekete
geçirme kapasitesine sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca HMÖ/İUDK söz konusu grup ve
hareketler arasında ekonomik güç itibariyle başı çekmektedir. HMÖ/İUDK’nin ABD,
Fransa, İngiltere, Belçika, İtalya, Hollanda,
Arnavutluk, İsviçre ve Almanya’da siyaset,
bürokrasi ve diplomasi kesimlerinden önemli kişilerle yakın teması bulunmakta ve örgüt
bu kişilerden destek almaktadır (Goulka vd.,
2009:40). Bu da beraberinde belirli diğer
avantajları getirmektedir. Politik psikoloji literatüründe bireyin siyasal sisteme yönelik
tavrı sistemden faydalananlar (pragmatik tutum), sistemi benimsemiş olanlar (ideolojik
tutum) ve sisteme karşı nötr tutum sergileyenler olmak üzere üç kategori olarak değerlendirilmektedir (Barry ve Rowesein, 1985:62).
Bu bağlamda HMÖ/İUDK’nin sahip olduğu
ekonomik ve diplomatik güç ile İran’da siyasal sisteme karşı pragmatik bir tutum içinde
olan kesimleri etkileme ve ikna etme potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. İkinci olarak Panoptik güvenlik olarak tanımlanabilecek
olan, bireylerin her an gözetlenme ve takip
hissi ile yaşadığı İran’da bu güvenlik anlayışının bir sonucu olarak ortaya çıkan gerçek
düşüncelerin ve tutumların gizlenmesi refleksi
(Balcı, 2018) İran içindeki HMÖ/İUDK sempatizan ve üyelerinin sayısının net biçimde
tespit edilmesini engellemektedir. Bu belirsizlik belirli ölçülerde HMÖ/İUDK açısından bir
fırsat niteliğindedir. Ayrıca muhalif grupların
kitlede tutum değişikliği yaratma potansiyelinin ölçütleri olan büyüklük, argümanda ısrar
ve süreklilik (Hollander, 1971) gibi özelliklerin HMÖ/İUDK’de bulunduğu söylenebilir.
Son olarak HMÖ/İUDK’nin etnik kimliklere
yönelik olumlu söylemleri, federalizmi bir al54 iramcenter.org

ternatif olarak sunması ve iş birliği anlayışına
sahip olması dolayısıyla İran’daki siyasallaşmış etnik grupların desteğini elde etmesi de
olasılık dahilindedir.
HMÖ/İUDK’nin zayıf noktalarının başında İran içinde toplumsal ve siyasal değişim
talebini en radikal biçimde ifade eden gençlik kesiminde ve genel olarak İran toplumsal
hafızasında HMÖ/İUDK hakkında yer eden
olumsuz imaj gelmektedir. Bu durum örgütün
toplumda bir siyasi alternatif olarak görülme
olasılığını zayıflatmaktadır. HMÖ/İUDK’nin
ABD başta gelmek üzere birçok Avrupa ülkesi ile çok yakın temaslar kurması, söylemsel
düzeyde bu ülkelerin İran’a yönelik politika
ve olumsuz tutumlarıyla paralel bir duruşa sahip olması İran halkının genelinde bu örgütün
“uluslararası anti-İran” çevrelerinin aracı ve
ABD’nin İran’a yönelik hasmane politikalarının uygulayıcısı şeklinde algılanmasına neden
olabilmektedir. Örgütün İran-Irak Savaşı’nda,
Irak’ın safında savaşması bu imajın çıkış noktasıdır. Diğer yandan ABD’nin ve Avrupa ülkelerinin HMÖ/İUDK yapılanmasıyla yakın
temas ve destek ilişkisi kurmasına rağmen örgütün ideolojik geçmişi ve söylemleri ve gizli
ajandası olduğuna yönelik şüphe ve tereddüt
bu aktörlerin İran’da olası bir siyasal değişim sürecinde HMÖ/İUDK’ye yönelik destek
tavrını kısıtlayabilecektir. Son olarak HMÖ/
İUDK’nin terörist yapılanma imajı ve İran’ın
siyasi tarihinde terör eylemleri ile özdeşleşmiş olması İran halkının bu yapılanmaya yönelik meşruiyet ve güven algısını derinden
zedelemektedir. Bu bağlamda, örgütün İran
halkı nezdinde sahip olduğu “anti-İran projelerin aracı” ve terör örgütü imajı Tahran yönetimine daha fazla meşruiyet sağlamakta ve
Tahran yönetiminin güvenlikçi ve anti-ABD

söylemlerinin “haklılığını” pekiştirerek örgütün alanını daraltmaktadır. İran’da mevcut
güvenlik yapısı, İstihbarat bakanlığı, Devrim
Muhafızları Ordusu/Kudüs Gücü ve Besic yapılanmalarının HMÖ/İUDK’ye yönelik faaliyetleri ve İran’ın uluslararası alanda bir devlet
olarak sahip olduğu diplomasi gücü de örgüt
açısından diğer risklerdir.
HMÖ/İUDK, İran’da gerçekleşebilecek bir
siyasal değişim sürecinde sahip olduğu uluslararası destek ve diaspora desteği ile kendisini
bu anlamda ön plana çıkarabilme kabiliyetine
sahiptir. Hâlihazırda mevcut silahlı güç kapasitesi ve İran içinde sayısı ve etkinliği tespit
edilemeyen üye ve sempatizan sayısıyla birlikte değerlendirildiğinde özellikle kaotik bir
siyasal değişim sürecinde HMÖ/İUDK’nin
İran’da ciddi bir güç ve belirli bölgelerde
kontrol sağlayabilecek bir aktör olduğu söylenebilir. Pragmatik tutuma sahip toplum kesimlerinin bu güce vereceği destek örgütün

etki alanını genişletebilir. Aynı zamanda etnik
gruplar arasında pragmatik tavır sergileyen
oluşumların iş birlik eğilimleri bu olasılığı artırabilir.
Buna karşılık HMÖ/İUDK’nin sahip olduğu olumsuz örgütsel imaj ve algılar, gençlerin
ve sistemi benimseyen toplumsal kesimlerin
karşıt tutumları ve nihayet İran güvenlik yapısının etkisi kaotik bir siyasal değişim sürecinde
HMÖ/İUDK ve söz konusu unsurlar arasında
şiddetli bir çatışma ortamının oluşmasını beraberinde getirebilir. Tahran yönetiminin kitleleri “ülkenin savunulması” söylemi temelinde
mobilize etme kabiliyeti HMÖ/İUDK’nin “alternatif yapı” kimliğinden kaos yaratan aktör
kimliğine dönüşmesine yol açabilir. Bütün
bunlar birlikte değerlendirildiğinde HMÖ/
İUDK, İran’da olası bir değişim sürecinde sınırlı fakat etkin bir güç alanı oluşturabilecek
ancak tüm İran’ı kapsayan bir etki ve alternatif
niteliğine sahip olmaktan uzak kalacaktır.

Ek: HMÖ’nün Kronolojisi
Tarih

Açıklama

21 Temmuz 1952

Dr. Muhammed Musaddık’a destek amaçlı 30 Tir (21 Temmuz) ulusal ayaklanması başlamıştır.

15 Mayıs 1961

Nehzat-i Azadi-yi İran (İran Özgürlük Hareketi) kurulmuştur.

26 Ocak 1963

Şah tarafından Beyaz Devrim ilan edilmiştir.21

6 Haziran 1963

Şah karşıtları ayaklanmıştır.22

6 Eylül 1965

Halkın Mücahitleri Örgütü Muhammed Hanifnejad, Said Muhsin ve Ali Asgar Badizadegan tarafından kurulmuştur.

Kış 1969

Halkın Mücahitleri Örgütü’nün Filistin Kurtuluş Örgütü ile ilk temasları gerçekleşmiştir.

Ağustos 1971

SAVAK tarafından örgüte büyük darbe vurulmuş ve örgütün lider kadrosunun %90’ı tutuklanmıştır.

31 Ocak 1972

HMÖ ilk intihar eylemi girişiminde (Ahmet Rezayi ilk intihar eylemcisi) bulunmuştur.

20 Nisan 1972

Şah rejimi tarafından HMÖ merkez yönetim üyesi bir grup, kurşuna dizilerek infaz edilmiştir.

25 Mayıs 1972

Pehlevi yönetimi tarafından HMÖ’nün 3 kurucu üyesi infaz edilmiştir.

21

22

Beyaz Devrim’de amaç sermaye birikiminin önündeki engelleri ortadan kaldırmak olmuştur. Toprak reformunu, kadınlara oy hakkının tanınmasını,
okuma yazma oranının arttırılması doğrultusunda eğitim sisteminin değiştirilmesini vs. içeren bu reformlara, din adamları ve Humeyni çok sert tepki
göstermiştir. Sol kesimlere göre ise “Şah’ın göstermelik ve sahte devrimleri onun diktatör ve emperyalizmin kölesi olduğu gerçeğini” değiştirmemiştir
(Pehlevi, 1966: 32-189; mashreghnews, 2018).
1963 yılında İran’da halk ayaklanmalarının şiddetle bastırılmasına tepki olarak HMÖ, 1960’ların ortalarında ideolojik olarak kuruluş aşamasına
geçmiştir. 6 Haziran 1963 halk ayaklanmasının, Beyaz Devrim’e karşı bir ayaklanma olduğu söylenebilir (Rastgu, 2003:18).
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6 Mayıs 1975

Mecit Şerif Vakıfı örgüt içi ihtilaflar sonucu infaz edilmiştir23.

Eylül 1975

Örgüt içi darbe ve İslam’dan Marksizm’e ideolojik değişimi teşebbüsünde bulunulmuştur24.

20 Ocak 1979

Mesud Recevi ve diğer siyasi mahkûmlar Şah yönetimi tarafından serbest bırakılmıştır.

11 Şubat 1979

Pehlevi yönetimi düşmüş, devrim başarılı olmuş ve İslam Cumhuriyeti’nin önü açılmıştır.

23 Temmuz 1979

“Mücahit” yayın organı ilk baskısı ile yayın hayatına başlamıştır.

22 Eylül 1980

Irak’ın İran’a saldırısı ile İran-Irak Savaşı başlamıştır.

20 Haziran 1981

Örgüt İslam Cumhuriyeti’ne karşı operasyonlar başlatmıştır.

28 Haziran 1981

Ayetullah Beheşti çalışma arkadaşlarıyla parti binasında toplantı hâlindeyken HMÖ üyelerinin yerleştirdiği
bombaların patlaması sonucu 72 arkadaşı ile birlikte hayatını kaybetmiştir.

21 Temmuz 1981

İUDK Benisadr ve Mesud Recevi önderliğinde tesis edilmiştir.

25 Temmuz 1981

Mücahid’in Sesi radyosu yayına başlamıştır.

29 Temmuz 1981

Mesud Recevi ve Benisadr, askerî bir uçakla Paris’e kaçmak zorunda kalmıştır.

30 Ağustos 1981

Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai ve Başbakan Muhammed Cevad Bahonar öldürülmüştür.

29 Eylül 1981

Mesud Recevi tarafından geçici hükûmet ve programı ilan edilmiştir.

8 Şubat 1982

Musa Hiyabani ve Eşref Rabiyi Tahran’da öldürülmüştür.

2 Mayıs 1982

Örgütün sosyal işlerden sorumlu yöneticisi Muhammed Zabiti ve diğer birkaç siyasi ve askerî sorumlu
Tahran’da öldürülmüştür.

Yaz 1982

Mesud Recevi’nin Benisadr’ın kızı Firuze ile evlenmiştir.

10 Eylül 1982

Mesud Recevi’nin Irak Başbakan Yardımcısı Tarik Aziz ile Paris’te görüşmüştür.

10 Mart 1985

Örgütün merkez kurulunun bildirisiyle Meryem Kacar Uzdanlu ile Mehdi Ebrişemçi’nin ayrıldığı ve Mesud
Recevi ile Meryem’in evlenecekleri duyurulmuştur.

20 Haziran 1985

“Kadınların eşitlik ve kurtuluşu” propagandası adı altında Mesud ve Meryem Recevi’nin evlendiği ilan edilmiştir.

7 Haziran 1986

Mesud Recevi Fransa’dan çıkartılmış ve Bağdat’a gitmiştir.

15 Haziran 1986

Recevi Saddam Hüseyin ile görüşmüştür.

20 Haziran 1987

Mesud Recevi tarafından İUKO kurulduğu duyurulmuştur.

27 Mart 1988

Feke bölgesindeki sınır hattında bulundan 77. Tümen’e karşı “Güneş” operasyonu başlatılmıştır

19 Haziran 1988

Mehran bölgesinden “Çilçirağ” (Avize) operasyonu başlatılmıştır.

18 Temmuz 1988

İran-Irak Savaşı sona ermiştir.

25 Temmuz 1988

“Sonsuz Işık” operasyonu başlatılmıştır.

28 Temmuz 1988

İslam Cumhuriyeti tarafından siyasi tutuklular toplu hâlde idam edilmiştir.

4 Haziran 1989

Ayetullah Humeyni vefat etmiştir.

18 Ekim 1989

Meryem Recevi ideolojik liderlikten alınmış ve örgütün birinci sorumlusu olmuştur.

1 Ağustos 1990

Kuveyt Irak tarafından işgal edilmiş ve örgüt, desteğini açıklamıştır.

23

24

Ekim 1948 doğumlu olan Mecit Şerifi, gençlik yıllarından başlayarak Şah yönetimine karşı mücadele etmeye başlamış, gençlik yıllarında Humeyni’nin
bildirilerini dağıtmıştır. Üniversite yıllarında HMÖ’nün saflarına katılmış ve merkez yönetim kurulu üyeliğine kadar yükselmiştir. HMÖ’nün lider
kadrosunun tutuklanıp infaz edilmesinden sonra Behram Aram ve Tagi Şehram gibi isimlerle örgütün ideoloji konusunda ters düşmüş ve örgüt merkez
yönetim kurulundan atılmış ve Mayıs 1975’te örgüt üyeleri tarafından infaz edilmiştir (Mahname-i Şahid Yaran, 2016: Sayı 129).
HMÖ’nün lider kadrosunun tutuklanıp infaz edilmesinden sonra, liderlik Behram Aram ve Tagi Şehram gibi üyelerin ellerine geçmeye başlamıştır.
Marksist inanç ve ideolojiye sahip olan Aram ve Şehram, örgütün İslami ideolojiden Marksist ideolojiye yöneltmeye çalışmıştır. Bu duruma Mecit Şerifi
ve onun arkadaşları sert tepki göstermiş ve örgütün İslami kanadını güçlendirmeye ve organize etmeye çabalamışlar, Mecit Şerif, Aram ve Şehram’ın
girişimiyle önce merkez yönetim kurulundan atılmış ve sonuç olarak 6 Mayıs 1975 tarihinde örgüt üyeleri Vahit Afruhte ve Muhsin Seyit Hamuşi
tarafından öldürülmüştür (Mahname-i Şahid Yaran, 2016: Sayı 129).
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1 Ocak 1991

Müttefikler Irak’a karşı hava saldırısı başlatmıştır.

11 Mart 1991

Örgüt Irak iç savaşında Kürtlere ve Şiilere karşı savaşa girmiştir.

25 Mart 1991

Irak iç savaşında Kürtlere ve Şiilere karşı Morvarid Operasyonu adı altında müdahil olunmuştur.

8 Eylül 1991

Örgütte büyük boşanma (ideolojik devrim) toplantısı gerçekleştirilmiştir.

28 Ağustos 1993

Meryem Recevi İUDK tarafından Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

17 Eylül 1993

Fehime Ervani örgütün birinci sorumlusu olarak tayin edilmiştir.

Eylül 1995

Şehrzad Hac Seyid Cevadi örgütün birinci sorumlusu olarak tayin edilmiştir.

23 Mayıs 1997

Muhammed Hatemi İran Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

31 Ağustos 1997

Mehveş Siperi örgütün birinci sorumlusu olarak tayin edilmiştir.

23 Ağustos 1998

Örgütün özel bir operasyon timi tarafından Esadullah Laciverdi öldürülmüştür.

10 Nisan 1999

Örgütün özel bir operasyon timi tarafından Tuğgeneral Ali Seyyad Şirazi öldürülmüştür.

18 Nisan 2002

İslam Cumhuriyeti tarafından Irak’taki örgüt üslerine 77 füze fırlatılmıştır.

Ağustos 2002

Örgüt, İran’ın gizli nükleer programını ifşa etmiştir.

Nisan 2003

İUKO karargâhı ABD tarafından bombalanmıştır.

Mayıs 2003

Örgüt ABD ile ateşkes imzalamıştır.

Temmuz 2004

Cenevre Sözleşmesi’nin 4. maddesine göre Eşref Kampı’na ABD tarafından hukuki statü tanınmıştır.

Eylül 2005

Sıdıka Hüseyni Başkomutan yardımcısı seçilmiştir.

28 Temmuz 2009

Irak Ordusu Eşref Kampı’na saldırmış ve bu saldırıda 11 İUKO üyesi öldürülmüş ve bazı İUKO üyeleri
tutuklanmıştır.

29 Temmuz 2009

İUKO üyelerinin 72 günlük açılık grevi sonucu tutkulular serbest bırakılmıştır.

8 Nisan 2011

Irak Ordusu Eşref Kampı’na saldırmış ve bu saldırı sonucunda 36 kişi ölmüş 350 kişi yaralanmış ve 6 kişi de
tutuklanmıştır.

17 Şubat 2012

400 kişilik İUKO üyesi bir grup Liberty Kampı’na intikal ettirilmiştir.

Haziran 2013

Liberty kampı füze saldırısına uğramıştır.

1 Eylül 2013

Irak Ordusu Eşref Kampı’na saldırmış ve bu saldırıda 52 kişi (aralarında önemli komutanların da olduğu) İUKO
üyesi öldürülmüştür.

13 Haziran 2015

Paris’te İUKO’ya destek için “Nükleersiz Demokratik İran” adı altında bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

29 Ekim 2015

İran, Liberty Kampı’na 80 füze fırlatmış ve bu saldırıda 24 İUKO üyesi ölmüştür.

4 Haziran 2016

Liberty Kampı 8 günlük abluka sonrası İran tarafından füze saldırısına maruz kalmıştır.

9 Eylül 2016

İUKO üyeleri Iraktaki kamplarını terk ederek Arnavutluk’a yerleşmiştir.

2003-2016

İUKO karargâhlarına 30 defa füze saldırısı gerçekleştirilmiş ve bu saldırılar sonucunda 141 örgüt üyesi ölmüştür.

Bkz: Rastgu, 2003:11-14). Bkz: https://www.mojahedin.org (Erişim Tarihi 08.11.2018)
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