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  خالصه

  
 1965سازمان مجاهدين خلق يک گروه اپوزيسيون و مسلح ايرانی می باشد که در سال 

عنوان يک گروه چريکی شهری، نقش فعالی در مبارزه عليه اين سازمان ب.  شکل گرفت
  1.  در ايران منتهی شد، ايفا نمود1979 محمد رضا پهلوی که به انقالب ضد سلطنتی سال

  
سازمان مجاهدين پس از انقالب زير ساختارهای سازمانی خود را گسترش داده و اعضای 

ر در ساختار قدرت داده نشد و اما به اين سازمان امکان حضو. بسيار زيادی جذب نمود
 عليه حکومت انقالبی جديد تحت رهبری آيت اهللا 1981پس از قيام مسلحانه  ژوئن 

بدنبال اين واقعه بخش اعظم کادر رهبری . خمينی، مجبور به فعاليت های زير زمينی شد
ت سازمان مجاهدين به فرانسه پناه بردند و در آنجا به مخالفت فعاالنه خود عليه حکوم

 زير فشار دولت فرانسه سازمان مجاهدين مقر خود 1986اما در سال . ايران ادامه دادند
مجاهدين در عراق تحت عنوان ارتش آزاديبخش ملی اقدام به . را به عراق منتقل نمود

 به حضور 2003ايجاد اردوگاه های نظامی نموده و تا زمان سقوط صدام حسين در سال 
  .امه دادندنظامی خود در اين کشور اد

  
در زمان جنگ ايران و عراق نيروهای سازمان بطور مداوم به خاک ايران نفوذ کرده و 

پس از پايان جنگ ايران وعراق، دولت صدام امکان . با نيروهای دولتی ايران جنگيدند
حمالت مجاهدين به داخل خاک ايران را محدود کرد و به اين ترتيب فعاليت های مسلحانه 

  .اهش يافتسازمان نيز ک
  

 به حمايت های مالی و لجستيکی عراق از 2003سقوط دولت صدام حسين در آوريل 
در طی تهاجم آمريکا به عراق، نيروهای سازمان بی طرف . سازمان مجاهدين خاتمه داد

آمريکا پس از اشغال عراق دست به خلع سالح مجاهدين زد و آنها را در اردوگاه . ماندند
يک منبع نظامی آمريکا .  معروف می باشد محصور نمود2اشرفاصلی خود که به کمپ 

                                                   
 : برای تاريخچه جامعی از سازمان نگاه کنيد به کتاب 1

Ervand Abrahamian, The Iranian Mojahedin (New Haven: Yale University Press, 1989).  
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 عضو سازمان در کمپ 3534،  2005 مارس 10به ديده بان حقوق بشر گفت که تا 
   3.اشرف بسر می بردند

  
از اکتبر . برخی از مجاهدين با استفاده از عفو دولت ايران به کشور خود برگشته اند

  ارتش آمريکا اعضای 4. به ايران برگشته اند عضو سازمان مجاهدين273 تاکنون 2004
 5.سازمان مجاهدين را بعنوان افراد تحت حمايت کنوانسيون ژنو به رسميت شناخته است

بنظر می رسد که دولت عراق و ارتش آمريکا . اما سرنوشت اين گروه همچنان مبهم است
  . هنوز به توافقی بر سر آينده سازمان مجاهدين دست نيافته اند

  
ر اواخر حکومت صدام، گروهی از ايرانيانی که در زندان ابوغريب بسر می بردند با د

اين افراد اعضای ناراضی مجاهدين بودند که . اسرای جنگی عراق در ايران مبادله شدند
 آزادی اين 6.به ابوغريب فرستاده شده بودند" امانت مجاهدين"از سوی سازمان بعنوان 

 پنجره مستقيمی به وضعيت کمپ های مجاهدين که در 2003 و 2002زندانيان در سال 
  .  گذشته غير قابل دسترسی بودند گشود

  
ديده بان حقوق بشر با پنج تن از اعضای سابق سازمان مجاهدين که در زندان ابوغريب 

اظهارات اين افراد همراه با اظهاراتی که از هفت تن ديگر . محبوس بودند مصاحبه نمود
ازمان بدست آمده است تصوير شومی از نحوه رفتار سازمان مجاهدين از اعضای سابق س

با اعضای خود بخصوص کسانی که ديدگاه متفاوتی داشته و يا قصد خروج از آن را ابراز 
  .می کنند بدست می دهد

  
اعضای سابق سازمان مجاهدين خبر از آزار هايی نظير حبس و آزار اعضای معمولی که 

تند و حبس های انفرادی طوالنی و ضرب و جرح و شکنجه مايل به ترک سازمان هس
سازمان مجاهدين در دهه نود ميالدی ناراضيان سياسی را .  شديد افراد ناراضی می دهند

در زندان های داخلی محبوس نموده و بسياری از آنها را مدتی بعد به عراقی ها تحويل 
                                                   

  .2005 مارس 10ش آمريکا از طريق ايميل در مصاحبه ديده بان حقوق بشر با مقام های ارت 3
، 2004بيست و هشت نفر در دسامبر : بر اساس منابع ارتش آمريکا تعداد و تاريخ بازگشت اين افراد از اين قرار بوده است 4

  .2005 نفر در نهم مارس 132 و 2005، صد نفر در سوم مارس 2005سيزده نفر در ژانويه 
5 “US grants protection for anti-Tehran group in Iraq,” Reuters, 26 July, 2004.  

 
اعضای سابق سازمان مجاهدين که در ابوغريب محبوس شده بودند به ديده بان حقوق بشر گفتند که بر روی درب سلول های  6

  .نصب شده بود" امانت مجاهدين"آنها پالک 
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يکی از اين ناراضيان بنام . س کردندعراقی ها نيز اين افراد را در زندان ابوغريب حب. داد
 به مدت هشت سال و نيم بطور 2001 تا ژانويه 1992محمد حسين سبحانی از سپتامبر 

  .انفرادی در کمپ های سازمان محبوس بود
  

سه تن از . شاهدان عينی گزارش کرده اند که دو تن در حين بازجويی جان داده اند
نژاد، علی قشقاوی و عليرضا مير عسگری در ناراضيان سازمان بنام های عباس صادقی 

عباس . سلول خود در کمپ اشرف شاهد مرگ ناراضی ديگری بنام پرويز احمدی بودند
صادقی نژاد به ديده بان حقوق بشر گفت که او همچنين شاهد مرگ زندانی ديگری بنام 

 اين دو از يک جلسه بازجويی به سلولی که) ترابی(قربانعلی ترابی پس از بازگشت وی 
  . در آن بسر می بردند، بود

  
رهبری سازمان مجاهدين خلق متشکل از يک زن و شوهر بنام های مريم و مسعود 

انقالب " از سوی سازمان آغاز يک 1985ازدواج اين دو در سال . رجوی می باشد
طالقهای اجباری : عبارت بود از" انقالب" مراحل مختلف اين 7.خوانده شد" ايدئولوژيک

انتقادی، چشم پوشی از تمايالت جنسی و -د مزدوج، نگارش مرتب گزارش های خودافرا
 سطح فداکاری مورد انتظار از اعضا در 8.فداکاری جسمی و روحی مطلق برای رهبری

 هنگاميکه پليس فرانسه مريم رجوی را در پاريس دستگير کرد بطور کامل به 2003سال 
ن سازمان مجاهدين به نشانه اعتراض دست به ده تن از اعضا و طرفدارا. نمايش در آمد

  به 9.خودسوزی در شهرهای مختلف اروپا زدند که اين منجر به مرگ دو تن از آنها شد

                                                   
 سازمان مجاهدين بوده که در آن زمان بطور هفتگی منتشر  نشريه رسمیمجاهد. 1985، چهارم آوريل 241شماره مجاهد،  7

  .می شد
  . را ببينيد Masoud Banisadr, Memoirs of an Iranian Rebel (London: Saqi Books, 2004)   کتاب 8

، درمورد نفی جنسيت 307-311، در مورد طالقهای اجباری صفحات210-230در مورد گزارش های خود انتقادی صفحات 
  .313-340 صفحات

برای : "بالفاصله پس از ازدواج مريم و مسعود رجوی، فرمانده ستاد نظامی سازمان مجاهدين با انتشار اطالعيه ای گفت
خود در شرايط فعلی نياز مبرم به تعميق هر چه بيشتر اين انقالب ) مسئوليت(انجام وظيفه در موضع سازمانی و تشکيالتی 

زم را بپردازيد و وقت و انرژی الزم را جهت تعميق آن و جذب آموزش های مربوطه ايدئولوژيکی داريد، بايد بهای ال
درک اين : "ستاد بخش اجتماعی سازمان هم در اطالعيه ای گفت. 1985 آوريل 12، 242  شماره مجاهد،."  اختصاص دهيد

ود و مريم و ايمان به آنها و در واقع درک و فهم عميق عظمت ترکيب نوين رهبری ما يعنی رهبری مسع... انقالب عظيم 
  .1985 آوريل 12، 242  شماره مجاهد،."  همچنين اطاعت ايدئولوژيک و انقالبی از آنهاست

  
9 Arifa Akbar, “Human torches mark protest; 10 Iranian exiles become fireballs, two die martyrs,” 
The Independent, July 2, 2003. 
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يکی از ريشه های اصلی آزارهای جسمی و " انقالب ايدئولوژيک"گفته اعضای سابق 
  . روحی می باشد که عليه افراد در اين گروه صورت می گيرد

  
ين خلق در فهرست سازمان های تروريستی وزارت خارجه آمريکا و سازمان مجاهد

رهبری سازمان اقدامات وسيعی برای جلب حمايت . برخی دولت های اروپايی قرار دارد
سياستمداران غربی به منظور حذف نام اين گروه از فهرست سازمان های تروريستی اين 

  10.کشورها به راه انداخته است
  

  )روش شناسی(متدلوژی 
  

ديده بان حقوق بشر با دوازده تن از اعضای سابق سازمان مجاهدين خلق در اروپا 
اين شاهدين ادعاهای موثقی درباره حبس و شکنجه های روحی . مصاحبه تلفنی کرده است

و جسمی که به خاطر انتقاد از سياست های سازمان و يا ابراز تمايل به ترک کمپ های 
  . مودندنظامی متحمل شده بودند مطرح ن

  
 مصاحبه 2005با هر يک از شاهدين به طور مستقل و چندين بار در طول فوريه تا می 

 ساعت مصاحبه 12بيش از . تمامی شاهدين هم اکنون در اروپا زندگی ميکنند. گرفتانجام 
هر يک . از شاهدين جمع آوری شده است و تمامی مصاحبات به زبان فارسی انجام گرفت

و تجارب خويش در کمپ های سازمان مجاهدين را نقل کردند و اين از شاهدين شرح حال 
. استشهادات با ديگر تحقيقات سازمان ديده بان حقوق بشر در اين زمينه همخوانی داشت

چندين تن از شاهدين که در زندانهای داخلی سازمان مجاهدين حبس و شکنجه شده بودند، 
برای اين گزارش با ياسر . نام بردنداز حسن عزتی به عنوان بازجو و زندانبان خود 

عزتی که پسر حسن عزتی ميباشد مصاحبه شد و وی نقش پدر خود در سازمان به عنوان 
  .بازجو را تاييد کرد

  

                                                   
10 Maryam Rajavi, “Empower Iran’s opposition forces checking the Mullahs,” International 
Herald Tribune, January 28, 2005. Katherine Shrader, “Iranian Group Seeks Legitimacy in U.S.,” 
Associated Press, February 24, 2005.  
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 بين سالهای 11از دوازده تنی که برای اين گزارش مورد مصاحبه قرار گرفتند، هشت تن
 جنگ اول خليج فارس در  ديگر بدنبال12چهار تن.  عراق را ترک کردند2004 و 2002
 از آنها عالوه بر حبس در زندان های داخلی 13پنج نفر.  از عراق خارج شدند1991سال 

  . سازمان مدتی را نيز در زندان ابوغريب بسر بردند
  

  سابقه و زمينه
       

 التحصيل دانشگاه تهران بنام  توسط سه فارغ1965سازمان مجاهدين خلق در سپتامبر 
 اين سه تن از 14. نژاد، سعيد محسن و اصغر بديع زادگان بنيانگذاری شدهای محمد حنيف

.  مذهبی و انجمن اسالمی دانشجويان وابسته به اين جنبش بودند-فعاالن سياسی جنبش ملی
آنها معتقد بودند که نيروهای مخالف حکومت پهلوی فاقد ايدئولوژی منسجم و رهبری 

ا اين بود که مقاومت مسالمت آميز عليه حکومت بی استدالل آنه. انقالبی مورد نياز هستند
  .نتيجه بوده و تنها يک مبارزه مسلحانه انقالبی می تواند به نظام شاهنشاهی خاتمه دهد

  
سه بنيانگذار اين سازمان تالش های خود را نخست معطوف  ايجاد يک ايدئولوژی انقالبی 

لهام بخش توده های مردم برای مبارزه کردند که بر مبنای آن بتوانند تفسيری از اسالم که ا
اين ايدئولوژی عمدتا مبتنی بر تفسير انقالبی از دين اسالم و . با حکومت باشد بنا کنند

   .منطبق با ايدئولوژی های انقالبی مدرن بخصوص مارکسيسم بود
        

بنيانگذاران سازمان در مرحله اول اقدام به جذب حدود بيست تن از دوستان همفکر خود 
در نخستين نشست آنها در ششم . کرده و گروهی را برای بحث و گفت وگو تشکيل دادند

جلسات اين گروه بيشتر به .  در تهران سازمان مجاهدين خلق شکل گرفت1965سپتامبر 

                                                   
 توسط مقام های عراقی به 2002 ژانويه 21اکبر اکبری درتاريخ فرهاد جواهری يار، علی قشقاوی، محمد حسين سبحانی و  11

 در مرز ايران و 2003عليرضا مير عسگری در فوريه .   مبادله شد2003 مارس 18امير موثقی در . ايران مبادله شدند
امی   از کمپ نظ2002 ژوئن 20عباس صادقی نژاد در .  عراق را ترک کرد2004ياسر عزتی در ژوئن . عراق رها شد

  .سازمان فرار کرد
  .محمد رضا اسکندری، طاهره اسکندری، حبيب خرمی و کريم حقی 12
  .فرهاد جواهری يار، علی قشقاوی، محمد حسين سبحانی، اکبر اکبری و امير موثقی در ابوغريب زندانی شدند 13
نی با ايدئولوژی توحيدی،  سازما1344برای اولين بار در تاريخ مبارزات رهاييبخش مردم ما در شهريور ماه سال  "14

 ، سازمان مجاهدين خلق، بنيانگذاران."  آرمانهای مردمی و مشی انقالبی مسلحانه بنيان گذارده شد
mht.books/org.mojahedin.iran.www://http   
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اعضای گروه متون دينی و . مطالعه دين، تاريخ و تئوری های انقالب اختصاص داشت
جلسات آنها در طی سه سال اول بطور . ی کردندتئوری مارکسيست را به دقت مطالعه م

 منجر به تشکيل يک کميته 1968اين مباحثات در سال . مرتب و محرمانه برگزار می شد
تدوين "و نيز يک تيم ايدئولوژيک به منظور " تنظيم استراتژی انقالبی"مرکزی برای 

  15.شد"  کتابچه های تئوريک برای گروه
  

ال نخست فعاليت خود دست به هيچ عملياتی عليه دولت سازمان مجاهدين در طی پنج س
تالش های اين سازمان عمدتا معطوف به ايجاد يک ايدئولوژی انقالبی و نيز آماده . نزد

 سيزده تن از اعضای 1970در سال . سازی اعضا برای جنگ چريکی شهری بود
 اردن و سازمان برای آموزش های چريکی در کمپ های سازمان آزاديبخش فلسطين به

  . اين افراد چند ماه بعد به ايران بازگشتند. لبنان رفتند
  

سازمان مجاهدين پيش از آغاز اقدامات مسلحانه خود تصميم به فعاليت بيشتر بر روی 
اما اين استراتژی با ظهور يک گروه چريکی . ايدئولوژی و آموزش اعضای جديد گرفت

 سازمان فدائيان با 1971در هشتم فوريه . مارکسيست بنام سازمان فدائيان خلق چالش شد
حمله به يک پاسگاه پليس در روستای سياهکل در استان گيالن دست به عمليات مسلحانه 

اين واقعه نقطه عطف شکل گيری مبارزه مسلحانه عليه حکومت . عليه حکومت شاه زد
  . شاه بود

  
بود تصميم گرفت با رهبری سازمان مجاهدين که تحت تاثير واقعه سياهکل قرار گرفته 

سازماندهی يک حمله بزرگ در تهران به اجرای طرح عمليات مسلحانه خود سرعت 
در اين زمان حکومت مشغول برنامه ريزی برای برپايی جشن بزرگ دو هزار . بخشد

سازمان مجاهدين تصميم گرفت در . پانصدمين سالگرد تاسيس شاهنشاهی در ايران بود
به يک سری اقدامات خرابکارانه عليه نيروگاه های برق شب افتتاح اين مراسم دست 

  .  تهران بزند
  

در حين تالش اعضای سازمان برای بدست آوردن مواد منفجره، نيروهای امنيتی حکومت 
 درست چند 1971 اوت 23روز . به درون اين گروه نفوذ کرده و فعاليت های آنها افشا شد

 تن از اعضای سازمان مجاهدين 35زی شده روز پيش از اجرای نخستين عمليات طرح ري
                                                   
15 Abrahamian, The Iranian Mojahedin,  p. 89.  
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طی ماه های بعد نيمی از اعضای اين سازمان دستگير و در دادگاه های . دستگير شدند
سلطنت "همه آنها متهم به داشتن سالح، تالش برای سرنگونی .  "نظامی محاکمه شدند

  16 ."و مطالعه آثار نويسندگانی نظير مارکس، مائو و چه گوارا بودند" مشروطه
  

سه بنيانگذار سازمان همراه با شش تن ديگر از اعضای کميته مرکزی محکوم به مرگ 
تنها دو تن از اعضای کميته مرکزی بنام های .  اعدام شدند1972 ماه مه 25شده و در 

حکم اعدام اين دو تن . مسعود رجوی و بهمن بازرگانی توانستند از جوخه اعدام رها شوند
  . به حبس ابد تقليل يافت

  
 ضربه بزرگی به 1972 و 1971موج دستگيريها، اعدام ها و حبس های سال های 

سازمان زد اما با اين وجود اعضای اين گروه که توانستند از ردگيری نيروهای امنيتی 
، 1975در . بگريزند، به جذب اعضای جديد ادامه داده و چند عمليات مسلحانه انجام دادند

ون سازمان نهايتا منجر به انشعاب يک گروه بزرگ شد که اختالفات ايدئولوژيک در در
اين گروه برای مدت . معتقد بودند تفکرات مذهبی با مبارزه انقالبی غيرقابل انطباق است

. کوتاهی به مجاهدين مارکسيست معروف بود اما بعدها به سازمان پيکار تغيير نام دادند
روه وفادار مانده بودند اقدام پيکار را اعضای سازمان مجاهدين که به ايدئولوژی اوليه گ

  .يک کودتای داخلی تلقی کردند
  

 اعضای سازمان مجاهدين همراه با ساير زندانيان 1979سال با وقوع انقالب ايران در 
اين گروه بالفاصله تصميم گرفت فعاليت های سازمان را در سطح ملی . سياسی آزاد شدند

مجاهدين در جذب جوانان . سازمان ظاهر شدمسعود رجوی بعنوان رهبر . گسترش دهد
آنها دفاتری در سراسر . تحصيلکرده طبقه متوسط از موفقيت ويژه ای برخوردار بودند

ايران تاسيس نموده و شبکه ای به عنوان ميليشيا که در درون دانشگاه ها و دبيرستان ها 
  .  بسيار فعال بودند، ايجاد کرد

  
ر اوايل انقالب حمايت کردند، رهبری اين سازمان گرچه مجاهدين از رهبری خمينی د

هرگز موفق نشد اعتماد وی را جلب نموده و به اين ترتيب نتوانست سهمی از حکومت را 
به اين ترتيب مجاهدين وارد رقابت فشرده ای با حزب جمهوری اسالمی . از آن خود کند

  . که متشکل از پيروان خمينی بود شدند

                                                   
16 Abrahamian, The Iranian Mojahedin.  
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 1980ئيس جمهور ايران يعنی ابوالحسن بنی صدر که در سال از سوی ديگر نخستين ر

در نخستين ماه های سال . انتخاب شد با مخالفت جدی حزب جمهوری اسالمی روبرو بود
بنی .  اختالفات بين گروه های مختلف سياسی به مرحله سرنوشت سازی رسيد1981

کومتی و نيز صدر زير فشار شديد حزب جمهوری اسالمی که مجلس و بيشتر قوای ح
سازمان مجاهدين و بنی صدر برای . نيروهای امنيتی را در دست خود داشت، قرار گرفت

  . جلوگيری از کنترل کامل دولت توسط حزب جمهوری اسالمی متحد شدند
  

. عمليات مسلحانه خود عليه حکومت را آغاز کرد1981سازمان مجاهدين در بيستم ژوئن 
زاران تن از اعضای سازمان در داخل ايران زندانی، بدنبال آن و در طی دهه هشتاد ه

 حکومت ايران هزاران نفر از زندانيان سياسی را 1988  در سال 17.شکنجه و اعدام شدند
  18.که بسياری از آنها اعضای سازمان مجاهدين بودند، اعدام بی رويه کرد

  
 سراسر  بنی صدر و رجوی مردم را به برپايی تظاهرات وسيع در1981  ژوئن19در 

آنها اميدوار بودند که با راه انداختن يک قيام عمومی تجربه انقالب ضد . کشور فراخواندند
 تظاهرات خيابانی وسيعی در تهران و ساير 1981  ژوئن20در . شاه را تکرار کنند

شهرهای بزرگ برپا شد اما سپاه پاسداران با کشتن صدها تن از تظاهرکنندگان توانست 
  . وب نمايداين قيام را سرک

  
 ژوئن، سازمان مجاهدين مجبور به فعاليت های زيرزمينی شد و بنی صدر 20بدنبال قيام 

 بنی صدر و رجوی از 1981  ژوئيه29چند هفته بعد در . و رجوی هر دو مخفی شدند
پس از آن سازمان مجاهدين مقر خود را به پاريس . ايران گريخته و به پاريس پناهنده شدند

 با بمب گذاری و انجام سوء قصد عليه مقام های حکومتی و رهبری حزب منتقل نمود و
  19. جمهوری اسالمی به مبارزه خود ادامه داد

  

                                                   
17“Iran: Violations of Human Rights 1987-1990,” Amnesty International, Index: MDE 13/2/90.  
18“Iran: Political Executions,” Amnesty International, December 1988, Index: MDE 13/29/88.  

آيت اهللا . عتراض به اين اعدامهای بيرويه که در خاطرات وی چاپ شده است را ببينيدهمچنين نامه های آيت اهللا منتظری در ا
، آيت اهللا منتظری، خاطرات. منتظری در اين زمان جانشين آيت اهللا خمينی بود

http://www.montazeri.ws/farsi/khaterat/fehrest.htm 
 و ترور محمد 1981 ژوئن 28سازمان بايد از بمب گذاری در مقر حزب جمهوری اسالمی در در بين مهمترين حمالت  19

 .  نام برد1981سال  جواد باهنر نخست وزير حکومت وقت ايران در علی رجايی رئيس جمهور و محمد
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اين دو شورای مقاومت ملی را . رجوی و بنی صدر در پاريس اتحاد خود را تحکيم کردند
الم حکومت ايران اع" آلترناتيو دمکراتيک"که ائتالفی از نيروهای مخالف بود بعنوان 

حزب دمکراتيک کردستان و تعدادی از روشنفکران و افراد برجسته به اين شورا . کردند
  .پيوستند

  
اما کمتر از يکسال بعد شورای مقاومت ملی نقش خود را بعنوان يک ائتالف وسيع از 

 1984اختالفات بنی صدر با رجوی نهايتا منجر به خروج او از شورا در آوريل. دست داد
 حزب دمکراتيک کردستان از شورای مقاومت ملی 1985 آن در سال   پس از20. شد

 نماينده شورای مقاومت 1996  به گفته مسعود بنی صدر که تا سال 21.کناره گيری کرد
ملی در اروپا و آمريکا بود، اين شورا عمال شاخه سياسی سازمان مجاهدين و البی آن در 

  : اروپا و آمريکا بوده است
  

جز ما واضح بود که مجاهدين از نظر سياسی اين بر همگان به 
در ايجاد يک ائتالف وسيع که رجوی قول آن را داده بود، شکست 

ما به يکديگر می گفتيم که شورای مقاومت ملی . ... خورده بودند
چيزی نبود جز ابزار رجوی برای حضور در صحنه سياسی 

پائيها بود تنها استفاده آن فريب آمريکاييان و ارو. اروپا و آمريکا
که فکر نکنند ما عضو همان سازمان مجاهدين که مسئول قتل 

  22. شهروندان آمريکا در ايران است، هستيم
  

 1985 مارس 18رهبری سازمان مجاهدين با ازدواج مسعود رجوی با مريم عضدانلو در 
سازمان مجاهدين اين ازدواج .  اين زن و شوهر هر دو رهبران سازمان شدند23.شدمتحول 

مريم رجوی . که نتيجه فداکاری عميق مسعود و مريم بود خواند" انقالب ايدئولوژيک"ا ر
رهبری سازمان . پيش از اين ازدواج، همسر مهدی ابريشمچی معاون مسعود رجوی بود

کمبودهای شخصی را در " انقالب ايدئولوژيک"از همه اعضای خود خواست تا طی يک 

                                                   
20 “Khomeini’s Foes Split,” Washington Post, April 4, 1984  

  .  1985 مارس 14، 240 ، شمارهمجاهد  21
22 Masoud Banisadr, Memoirs of an Iranian Rebel (London: Saqi Books, 2004), p. 219.  

.  مسعود بنی صدر از اقوام ابوالحسن بنی صدر است   
  .1985 آوريل 4، 241 ، شمارهمجاهد 23
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 بالفاصله پس از ازدواج مسعود و مريم فرماندهی 24.انتقادی شناسايی نمايند-جلسات خود
  :ستاد نظامی سازمان اين رهنمود را صادر نمود

   
) مسئوليت(برای انجام وظيفه در موضع سازمانی و تشکيالتی 

خود در شرايط فعلی نياز مبرم به تعميق هر چه بيشتر اين انقالب 
 و انرژی ايدئولوژيکی داريد، بايد بهای الزم را بپردازيد و وقت

الزم را جهت تعميق آن و جذب آموزش های مربوطه اختصاص 
پس در دستور کار روزانه خود، گوش فرادادن به ... دهيد

گفتارهای راديو و توضيحات فرماندهان و مسئولين را در اولويت 
قرار دهيد و به اين گفته دفتر سياسی و کميته ی مرکزی ايمان 

يدئولوژيک، ظرفيت وتوان انقالبی اين انقالب ا: "داشته باشيد که 
مجاهدين را صد چندان نموده و صفوف پوالدين ما را هر چه 

يقين داشته باشيد که با اعتقاد ."...پاکيزه تر و يگانه تر می سازد
راسخ به رهبری نوين انقالب دموکراتيک نوين خلق قهرمان 
ايران يعنی مسعود و مريم رجوی و در پيوند مستقيم با اين 

قادر به اصالح سبک کار و قادر ... ری و الگو قرار دادن آنرهب
به برخورد با مجموعه معضالت و تضادهای فردی و تشکيالتی 

  25 .و نظامی و حل آنها خواهيم بود
     

اعالم   انتقادی را-ستاد بخش اجتماعی سازمان هم در اطالعيه ای  نوشتن گزارشهای خود
  :کرد 

ر واقع درک و فهم عميق عظمت د... درک اين انقالب عظيم  "
ترکيب نوين رهبری ما يعنی رهبری مسعود و مريم و ايمان به 

چنين . آنها و همچنين اطاعت ايدئولوژيک و انقالبی از آنهاست
است که با اصالح سبک کارهای کهنه و با انتقاد از نقايص فردی 
و جمعی، هوشياری بيشتری نيز در برابر دشمن کسب خواهيم 

گزارش پيشرفت کارتان و نتايج و دستاوردهائی که در ... .نمود
ترويج و تعميق اين انقالب ايدئولوژيک در رابطه با مالء سياسی 

                                                   
. را ببينيد8نويس  زير  24 

 .1985ريل ، دوازدهم آو242، شماره مجاهد 25
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و اجتماعی پيرامون خود داشته ايد را به طور کامل و مشروح به 
  26.مسئولين و فرماندهان خود گزارش کنيد

  
  

با ايران وارد مذاکرات  دولت فرانسه  برای عادی سازی روابط خود 1986 در سال
در نتيجه اين مذاکرات حکومت فرانسه از مسعود رجوی خواست . اين کشور شدمستقيم با 

.  رجوی پاريس را به مقصد بغداد ترک نمود1986در هفتم ژوئن .فرانسه را ترک کند
در بيستم ژوئن . سازمان مجاهدين بسياری از منابع خود را از پاريس به عراق منتقل کرد

  طی يکسال بعد در 27.  سازمان تشکيل ارتش آزاديبخش ملی را اعالم کرد1987
شرايطی که جنگ ايران و عراق وارد هشتمين سال خود می شد، ارتش آزاديبخش چندين 

بزرگترين اين حمالت عمليات موسوم به فروغ . بار به داخل خاک ايران حمله کرد
آتش بس سازمان ملل توسط ايران در جاويدان بود که بالفاصله پس از پذيرش قطعنامه 

   28.  انجام شد1988 ژوئيه 18
  

پس از خاتمه جنگ ايران و عراق، صدام حسين اقدامات نظامی سازمان عليه ايران را 
عدم تحرکات نظامی در کمپ های مجاهدين در عراق همراه با تسريع . محدود نمود

  . ونی سازمان شدمنجر به افزايش نارضايتی های در" انقالب ايدئولوژيک"
  

 ظهور نارضايتی در درون سازمان مجاهدين
  

اعضای سابق سازمان مجاهدين که در اين گزارش مورد مصاحبه قرار گرفتند داليل زير 
شکست نظامی سازمان در سرنگونی حکومت ايران در : را برای ترک سازمان برشمردند

ی به عنوان بخشی از ، طالق های اجباری دسته جمع1988طی عمليات نظامی ژوئيه 
و نيز آزار و شکنجه توسط عوامل سازمان مجاهدين در دوره " انقالب ايدئولوژيک"
  . 1995 و 1994سالهای " چک امنيتی"
 
  

                                                   
  .همان 26

27 “Iran rebels form Iraq-based army,” Chicago Sun-Times, June 20, 1987.  
28 “Iran accepts UN truce call in eight year war with Iraq,” Associated Press, July 19, 1988.  
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  عمليات فروغ جاويدان
سازمان مجاهدين مبارزين خود را زير پرچم ارتش آزاديبخش ملی در داخل عراق تحت 

مپ های مختلفی را در عراق ايجاد نمود و ارتش آزاديبخش ملی ک. آموزش قرار داد
  .هزاران نفر را برای جنگ های چريکی با دولت ايران آموزش داد

  
در طی جنگ ايران و عراق نيروهای ارتش آزاديبخش ملی بطور مرتب به نظاميان 
ايرانی در مرزهای ايران و عراق يورش برده و چندين بار به داخل خاک ايران حمله 

 سازمان ملل برای 598 ن عمليات اين ارتش پس از آنکه ايران قطعنامهبزرگتري. کردند
 ژوئيه 18ايران قطعنامه سازمان ملل را در . آتش بس با عراق را پذيرفت، صورت گرفت

پس از آن قريب به هفت هزار نيروی ارتش آزاديبخش بالفاصله برای .  پذيرفت 1988
  . اويدان نام گرفتاين عمليات فروغ ج. حمله به ايران بسيج شدند

  
رهبری سازمان مجاهدين با اعتقاد به اينکه حکومت ايران ضعيف بوده و در برابر قيام 
مردمی آسيب پذير است به اين نتيجه رسيد که تهاجم ارتش آزاديبخش جرقه چنين قيامی 
. بوده و راه را برای ورود نيروهای آن به تهران و سرنگونی حکومت هموار خواهد کرد

  :  رجوی در آستانه اين عمليات به نيروهای خود گفتمسعود
  

آنها از اين رژيم . ما تنها نخواهيم جنگيد؛ مردم با ما خواهند بود
خسته بوده و بخصوص از زمان آتش بس به بعد خواهان رهايی 

ما تنها بايد نقش سپری را ايفا کنيم که از . هميشگی از آن هستند
هر جا که پای . ت می کندمردم در مقابل حمالت سپاه محافظ

بگذاريم، توده های مردم به ما خواهند پيوست و زندانيانی که آزاد 
سرانجام اين بهمن . می کنيم هميار ما برای پيروزی خواهند شد

شما احتياجی نداريد که چيزی با . شبکه خمينی را پاره خواهد کرد
. دما مثل ماهی در دريای جمعيت شنا خواهيم کر. خود حمل کنيد

  29.آنها هر چه بخواهيد به شما خواهند داد
  
   

                                                   
29 Banisadr, Memoirs of an Iranian Rebel, p. 283.  
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 نيروهای ارتش آزاديبخش  کمپ های خود را ترک کرده و از مرز 1988 ژوئيه 24در 
حدود  آنها در ابتدای ورود تا مرکز استان کرمانشاه که در 30.خسروی وارد ايران شدند

اما ارتش و . دند مايل در درون خاک ايران می باشد با مقاومت چندانی روبرو نش100
سپاه پاسداران ايران برای دفاع از کرمانشاه وارد عمل شده و پس از وارد کردن تلفات 

  31.سنگين به ارتش آزاديبخش نيروهای آن را وادار به عقب نشينی به مرز عراق کردند
  : به گفته مسعود بنی صدر

  
ده سال بعد که سازمان اسامی و عکس های شهدای اين عمليات 

عالوه .  شد اعالم1304هدا ای اولين بار منتشر کرد تعداد شرا بر
 نفر از آنها مدتی بعد 11 تن نيز زخمی شدند که 1100بر اين 

  32. جان سپردند
  
  

شکست ارتش آزاديبخش نقطه عطفی برای بسياری از نيروهايی بود که متوجه شدند توان 
حمد اسکندری يکی ديگر م. نظاميشان برای سرنگونی حکومت ايران بسيار ناکافی است

از اعضای سابق سازمان مجاهدين که در جريان عمليات فروغ جاودان زخمی شد می 
  : نويسد

  
. جو بدبينی و عدم اعتماد به رهبری رجوی هر روز باال ميرفت

روحيه . خيلی از بچه ها تقاضای جداشدن از سازمان نمودند
شکست شکست خورده و بدن های مجروح بچه ها نشانه ای از 

  33 .تاکتيکی و استراتژيکی ارتش رجوی بود
  

مسعود بنی صدر نيز از فضای پس از عمليات بعنوان نقطه برگشت بسياری از اعضای 
  : سازمان ياد می کند

  

                                                   
30 “Incursion by rebels threaten cease-fire,” The Washington Post, July 30, 1988.  
31 “Rebels routed in push for Tehran,” The Guardian, September 6, 1988.  
32 Banisadr, Memoirs of an Iranian Rebel, p. 292.  

  .83ص ). 2004خاوران، : پاريس(بر ما چه گذشت، خاطرات يک مجاهد محمد رضا اسکندری،  33
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اما مهمتر از . عمليات فروغ جاويدان اميد سياسی ما را نابود کرد
آن، اين عمليات برای من و بسياری ديگر حاکی از پايان 

ارزش های بنيانی ما . وژی، اعتقاد و انتظار اخالقی بودايدئول
همه ما . معنای خود را از دست داده و ديگر روحيه بخش نبودند

به هنرپيشه هايی تبديل شده بوديم که با يکديگر بازی کرده و 
رهبر "اين دروغ هنگاميکه . يکديگر را تشويق می کرديم

ت خود را نپذيرفت ما اشتباه در پيش بينی و قضاو" ايدئولوژيک
به ما گفته شده بود که ايمان مجاهدين دو پايه ... به اوج خود رسيد

پس از فروغ چاه  صداقت بطور کامل .  و صداقتفداکاری : دارد
: خشک شد و پس از آن سازمان تنها مبتنی بر يک رکن  بود

  34. بيشتر"  فداکاری"و " فداکاری"
  

  طالق اجباری
ان ملزم به انجام آن بودند توسط رهبری سازمان و در قالب که اعضای سازم" فداکاری"

 رهبری سازمان از همه اعضا 35.برشمرده شد" انقالب های ايدئولوژيک"يک سری 
، خود را از همه وابستگی های جسمی و روحی "توانايی مبارزه"خواست برای افزايش 

ملزم شدند با طالق دادن افراد مزدوج " انقالب ايدئولوژيک"در اين مرحله از . طالق دهند
مسعود بنی صدر توضيح می دهد . همسر خود به وابستگی های احساسی خود پايان دهند

جلسات ايدئولوژيک "که چگونه بدنبال شکست سازمان در ايران، اين روند در طی 
  : اجرا شد" اعضای مرکزی واجرائی

  
دئويی اولين کاری که بايد در بغداد انجام می دادم مشاهده نوار وي

اين جلسه که . بود" اعضای مرکزی و اجرائی"جلسه ايدئولوژيک 
ما : " نام داشت، با يک سوال ساده شروع می شد36"امام زمان"

همه دستاوردها و هر چيزی که داشتيم را به چه کسی مديون 

                                                   
34 Banisadr, Memoirs of an Iranian Rebel, p. 306.  

 
متعاقب آن همه اعضای .  آغاز شد1985 مسعود ومريم رجوی در سال" ازدواج ايدئولوژيک"مفهوم انقالب ايدئولوژيک از  35

گارش گزارش به اين ترتيب همه اعضا بايد با ن. دست به پاکسازی شخصيتی بزنند" پرش ايدئولوژيک"سازمان ملزم شدند با 
 .8نگاه کنيد به زيرنويس. های خود انتقادی ضعف های شخصيتی و اشتباهات گذشته خود را مشخص می کردند

بوده که ) ص(به اعتقاد شيعيان امام زمان دوازدهمين امام از نوادگان حضرت محمد . امام زمان امام دوازهم شيعيان است 36
  .که توسط خداوند تعيين می شود بعنوان منجی بشری دوباره ظاهر خواهد شدشد و در زمانی " غايب"درقرن دهم  از نظرها 
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همانگونه که من فکر می کردم مسعود رجوی ادعا " ... بوديم؟ 
گفت که ما همه چيز خود را نکرد که او امام زمان است، اما 

هدف اين بود که نشان داده شود اگر ما . ... مديون امام زمان هستيم
نيز با رهبر خود همانگونه که او با امام زمان و خدا يکی است، 

او حاضر بود که هر چه که . يکی شويم می توانيم به تهران برسيم
وی با اين رج. را در راه خدا بدهد!) در واقع يعنی همه ما(داشت 

ادعا که تنها در انديشه اراده خدا بود، انتظار داشت که ما نتيجه 
بگيريم بين او و امام زمان هيچ حائل و واسطه ای وجود ندارد؛ اما 

حائلی وجود داشت که مانع می شد وی را به ) رجوی(بين ما و او 
اگر ما آن را می پذيرفتيم  . ما بود" ضعف"اين حائل . وضوح ببينيم

 توانستيم ببينيم چرا و چگونه در مواردی نظير عمليات فروغ می
مسعود و مريم ترديدی نداشتند که حائل ما . شکست خورديم
  37. همسرانمان بود

  
موجب بروز اضطراب و سردرگمی " طالق دسته جمعی"دستور سازمان برای 
مسعود بنی صدر جزئيات فضای حاکم بر کمپ اشرف را . بسياری از اعضا شد

  : اين دوران چنين تشريح می کنددر 
  

فضای حاکم بيچارگی بی امان . ... جو پايگاه کامال متفاوت بود
انقالب "بنظر می رسيد که همه در مرحله جديدی از . ... بود

تنها بحث مشروع، انقالب و مبادله تجربيات . بودند" ايدئولوژيک
. ن نبودغير از اين هيچ چيز مهم نبود؛ جهانی در بيرو. مشابه بود

آن . حتی افراد مجرد نيز بايد حائل های خود را طالق می دادند... 
ظاهرا .  بيچاره ها نمی دانستند که حائل هايشان چه کسانی هستند

اين شامل حال همه زنان و مردانی می شد که به آنها احساس 
بعدها من متوجه شدم که سازمان نه فقط . عالقه ای وجود داشت

نيز " ايدئولوژيک" خواستار طالق احساسی و طالق قانونی بلکه
در . را در قلب خود طالق می دادم) همسرم(من بايد آنا . شده بود

واقع من بايد ياد می گرفتم که از او بعنوان حائل ميان من و رهبرم 
  .متنفر شوم

                                                   
37 Banisadr, Memoirs of an Iranian Rebel, p. 307.  
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" رهبر ايدئولوژيک"رجوی در اين نشست اعالم کرد که بعنوان 

او از .  از همسرانمان را می دادما دستور به طالق دسته جمعی
همه خواست که حلقه های خود را اگر قبال تحويل نداده بودند، 

آن جلسه که برای مدت يک هفته ادامه داشت، . تحويل دهند
عجيب ترين و تنفر انگيز ترين جلسه ای بود که من در آن شرکت 

  38.کردم
  
  

  " چک امنيتی"
 اقدام به دستگيری 1995 و اوايل سال 1994اواخر سال نيروهای امنيتی مجاهدين در 

اين افراد تحت . بسياری از اعضای سازمان در درون کمپ هايشان در عراق کردند
دستگير شدگان در . بازجويی قرار گرفته و متهم به جاسوسی برای حکومت ايران شدند

 پس از آنکه مجبور به امضای اعترافنامه های دروغين و ابراز 1995اواسط سال 
پنج تن از اعضای مجاهدين که برای اين .  آزاد شدندفاداری به رهبری سازمان شدند،و

اسامی آنها . گزارش مورد مصاحبه قرار گرفتند جزء بازداشت شدگان اين دوران هستند
فرهاد جواهری يار، علی قشقاوی، عليرضا ميرعسگری، اکبر اکبری و : عبارت است از

ات آنها که شرح آن در بخش بعد آمده است، هدف بر اساس اظهار. عباس صادقی نژاد
اصلی از اين دستگيری ها ايجاد رعب و وحشت در بين ناراضيان و گرفتن اعترافات 

" چک امنيتی"اين دوران به . کاذب مبنی بر آنکه آنها عوامل دولت ايران هستند، بود
  . معروف است

  
الع داد که در صدد اعزام تيم خود در عراق اط  سازمان به نيروهای1994در اواخر سال 

فرهاد جواهری يار به ديده . های کوچک به داخل خاک ايران برای انجام عمليات می باشد
  : بان حقوق بشر گفت

  
يک پيامی از سوی مسعود رجوی پخش کردند که می گفت االن 
وضع داخلی ايران به هم ريخته و کسانی که ميخواهند به داخل 

انقالبی انجام بدهند و مردم را تحريک و ايران بروند و عمليات 

                                                   
38 Banisadr, Memoirs of an Iranian Rebel, p. 311.  
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صفهای طوالنی دم . تشويق به انقالب کنند خواهشا کتبا تقاضا کنند
تقاضانامه ها حدودا چهل صفحه بود . دفاتر مسئولين ايجاد شده بود

  39.و صدها سوال در آن بود
  

 که عليرضا مير عسگری يکی ديگر از اعضای سابق سازمان به ديده بان حقوق بشر گفت
  :در اين دوران، نارضايتی به سراسر کمپ اشرف سرايت کرد

  
 موج سوالها و موج مخالفتها توی سازمان 1373سال در اواخر 

عمليات ارتشی کم شده بود و اعضای . خيلی اوج گرفته بود
خيلی ها خواستار . سازمان وقت زيادی برای فکر کردن داشتند
 که يک سری از جدائی از سازمان بودند که من متوجه شدم

وقتی سوال ميشد ميگفتن رفته ماموريت . اطرافيانم غيبشون ميزد
بعدا فهميديم که اين افراد به توسط سازمان بازداشت و . در ايران

  40 . دستگير شدم1373خود من در اوايل بهمن . زندانی شده اند
   

  نقض حقوق بشر در داخل کمپ های سازمان مجاهدين خلق
  

شر که توسط رهبری سازمان عليه اعضای ناراضی اعمال شده است موارد نقض حقوق ب
، حبس های انفرادی، ضرب و ) بدون ارتباط با دنيای خارج(شامل حبس طويل المدت 

جرح، آزارهای روانی و زبانی، اعتراف های اجباری، تهديد به اعدام و شکنجه هايی که 
  .در دو مورد به مرگ منجر شده اند، می شود

  
اعضای سابق سازمان حاکی از آن است که اين سازمان از سه نوع زندان در اظهارات 

به گفته مصاحبه شوندگان نوع اول واحد . داخل کمپ های خود در عراق استفاده می کند
کسانيکه که متقاضی ترک . های مسکونی کوچک می باشد که به مهمانسرا مشهورند

آنها . ند که عمدتا در حبس مجرد بودندسازمان بوده اند در اين واحدها نگهداری می شد
مجاز نبودند که برای صحبت و مالقات با کسی در داخل کمپ و يا تماس با بستگان و 

  .دوستان خود در دنيای بيرون از واحدهايشان خارج شوند

                                                   
  .2005فوريه مصاحبه تلفنی ديده بان حقوق بشر با فرهاد جواهری يار، سوم  39
  . 2005فوريه ان حقوق بشر با عليرضا مير عسگری، دهم مصاحبه تلفنی ديده ب 40
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کريم حقی عضو عاليرتبه سازمان مجاهدين که در گذشته مسئوليت امنيت مسعود رجوی 

  : ديده بان حقوق بشر گفترا بر عهده داشت به 
  

 در سازمان توی فرمانده ای حفاظت رجوی 1991من درسال 
من را به همراه . باور نميکردند که ميخواهم بيرون بيايم. بودم

همسرم و بچه شش ماه ام در ساختمانی به اسم اسکان که يک 
سری واحدهای مسکونی برای قبال که ازدواج روال بود و اينجا 

سازمان دور اين واحدها ديوار . د، حبس کردندخانه زوجها بو
بلندی کشيده بود و سيم خاردار از سمت داخلی کشيده بودو برج 

در طول اين مدت جيره غدائيمان را کم . نگهبانی و گشت داشت
  41.کردند، کتک ميزدند و فحش ميدادند و ترس به اعدام ميکردند

  
 دو عضو سابق سازمان محمد رضا اسکندری و همسرش طاهره اسکندری که هر

 مجاهدين هستند به ديده بان حقوق بشر گفتند که پس از ارائه درخواست خود در سال
  : برای ترک سازمان در مهمانسراهای متعددی محبوس شدند1991

  
وقتی که ما وارد کمپ سازمان شديم، پاسپورت و مدارک 

ا را به شناسائيمان را گرفتند و بعدها که گفتيم قصد رفتن داريم آنه
ما را در ساختمانهائی به اسم اسکان و در جاهای . ما پس ندادند

سپس به يک اردوگاه پناهندگان به اسم التاش . ديگرزندانی کردند
زندگی در التاش بسيار سخت . در نزديکی شهر رامادی فرستادند

بود، مرگ تدريجی بود و افراد وابسته به سازمان حتی در آنجا 
 توانستيم از هلند 1992باالخره در سپتامبر . دهم اذيتمان ميکردن
  42 .پناهندگی بگيريم

  
بنگالی شدن . نام داشت" بنگالی شدن"نوع دوم حبس در داخل کمپ های سازمان مجاهدين 

. ساخته دارد-نامی است که اشاره به سلولهای کوچک انفرادی در درون اتاق های پيش

                                                   
  .2005فوريه مصاحبه تلفنی ديده بان حقوق بشر با کريم حقی، يازدهم  41
  .2005 و دهم فوريه  فوريهمصاحبه تلفنی ديده بان حقوق بشر با محمد رضا اسکندری و طاهره اسکندری، اول  42
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 و ساير افراد در بنگالها محبوس می اعضای ناراضی که خواستار ترک سازمان بودند
حبس در بنگال نوعی مجازات برای افرادی بود که از ديدگاه رهبری سازمان .  شدند

اين افراد در مدت حبس بايد درباره خطاهای خود تفکر و تامل . مرتکب خطايی شده بودند
  .کرده و گزارش هايی در انتقاد از خود می نوشتند

  
دگی ديپلماتيک سازمان در اروپا و شمال آمريکا را بر عهده مسعود بنی صدر که نماين

داشت می نويسد که پس از جلسه ای با مسعود رجوی و ساير اعضای ارشد، آنها به اين 
  : شده است و بايد بنگالی بشود" فاسد"نتيجه رسيدند که او 

  
پس از آن مسئول من از من خواست به بنگاله ای رفته و تفکر 

 شدم يعنی اينکه بايد به سلول انفرادی رفته و فقط من بنگالی. کنم
اين نوع شديدی از شکنجه روانی است . فکر کنم و بنويسم

بطوريکه برخی اعضای سازمان ترجيح می دادند که خود را 
    43.بکشند تا اينکه بنگالی شوند

  
نوع سوم بازداشت هايی که شاهدين گزارش کرده اند شامل حبس، شکنجه فيزيکی و 

از اين زندان های عمدتا برای . جويی در زندان های مخفی کمپ های سازمان می شودباز
بيشتر اعضای سازمان اطالعی از وجود  اين . اسی استفاده  می شودآزار ناراضيان سي
افرادی که در اين بازداشتگاه ها حبس شده اند در مصاحبه با ديده بان . زندان ها نداشتند

حقوق بشر اظهار داشتند که تا قبل از تجربه شخصی خود از وجود آنها بی اطالع بوده 
  . اند
  

سبحانی که ديده بان حقوق بشر با او مصاحبه کرده است، يکی از شاهدان بنام محمد حسين 
 را در سلولهای انفرادی 2001 تا ژانويه 1992 مدت هشت سال و نيم يعنی از سپتامبر

 تا 1995شاهد ديگر، جواهری يار، از نوامبر . درون کمپ های سازمان سپری کرده است
. نفرادی محبوس بوده است به مدت پنج سال در زندان های سازمان بطور ا2000دسامبر 

 افراد اعضای ارشد مجاهدين بوده که قصد ترک سازمان را داشتند اما به آنها هر دوی اين
. گفته شد که به علت اطالعات داخلی زيادی که دارند به آنها اجازه خروج داده نخواهد شد

  .قل شدندآنها زندانی شده و نهايتا به مسئولين عراقی تحويل و به زندان ابوغريب منت

                                                   
43 Banisadr, Memoirs of an Iranian Rebel, p. 388.  
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چک "شاهد ديگر که با ديده بان حقوق بشر مورد مصاحبه قرار گرفتند در دوران چهار 
.  و به علت آنکه مشکوک به نارضايتی بودند زندانی شدند1995 و 1994سالهای " امنيتی

علی قشقاوی، عليرضا مير عسگری، علی اکبری و عباس صادقی نژاد تحت شکنجه های 
شن قرار گرفته و وادار به امضای اعترافنامه های دروغين مبنی شديد و بازجويی های خ

  .بر ارتباط با عوامل اطالعاتی ايران شدند
  

عباس صادقی نژاد، علی قشقاوی و عليرضا ميرعسگری همچنين شاهد مرگ پرويز 
اين سه تن در .  بودند1995سازمان در فوريه سال احمدی در درون يکی از زندان های 

پرويز احمدی .  در يک سلول محبوس بودند1995ک امنيتی در فوريه دستگيری های چ
علی قشقاوی به . همان سلول بسر می بردنيز يکی از اعضای ناراضی سازمان بود که در 

ديده بان حقوق بشر گفت که پرويز احمدی در دومين روز دستگيری خود به بازجويی 
  :برده شد

  
 و پرويز احمدی را روز اول ماه رمضان بود که زندانبان آمد

چند ساعتی بعد آوردنش، ديدم آنقدر زده . برای بازپرسی برد
بودنش که هيچی از اين بشر باقی نمونده بود و چند دقيقه بعد جان 

  44.سپرد
  

عباس صادقی نژاد که در همان سلول بود آخرين لحظات زندگی پرويز احمدی را چنين به 
  : ياد می آورد

  
با صورت افتاد . را انداختند توی سلولدر باز شد و يک زندانی 

ديديم . شديدا کتک خورده بود. در ابتدا نشناختيمش. روی زمين
پرويز احمدی هست که چند ساعت پيش برای بازجوئی برده 

تمام بدنش آثار شکستگی وجود داشت و داشت ميرفت . بودنش
خيلی سعی کرديم که بهش کمک کنيم ولی بعد از ده . توی کوما

                                                   
مصاحبه تلفنی ديده بان حقوق بشر با علی . 2005حقوق بشر با عباس صادقی نژاد، چهاردهم فوريه مصاحبه تلفنی ديده بان  44

  . 2005مصاحبه تلفنی ديده بان حقوق بشر با عليرضا ميرعسگری، دهم فوريه .  2005قشقاوی، نهم فوريه و ششم می 
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زندانبان در . در حالی که سرش روی پای من بود جان سپرددقيقه 
  45.را باز کرد و جسد او را بيرون کشيد

  
عليرضا مير عسگری که يکی ديگر از شاهدان عينی می باشد شرايط مرگ پرويز احمدی 

، نشريه وابسته به سازمان  را مجاهد ديده بان حقوق بشر يک نسخه از 46.را تاييد کرد
 منتشر شده و در آن از پرويز احمدی به عنوان 1998 تاريخ دوم مارس بدست آورد که در

  47.مجاهدين ياد می کند که توسط عوامل اطالعاتی ايران کشته شده است" شهدای"يکی از 
  

عباس صادقی نژاد در مصاحبه با ديده بان حقوق بشر اظهار داشت که شاهد مرگ يک 
 ترابی پس از بازگشت از يک جلسه بازجويی .زندانی ديگر بنام قربانعلی ترابی بوده است

  48.به سلولی که صادقی نژاد نيز در آن محبوس بود، جان داد
  

  استشهادات
  

  محمد حسين سبحانی
 هشت سال و نيم بطور  به مدت2001 تا ژانويه 1992محمد حسين سبحانی از سپتامبر 

وی پس . س بوددر کمپ اشرف که کمپ اصلی مجاهدين در عراق می باشد محبوانفرادی 
  49. عراق را ترک کرد2002از آن به زندان ابوغريب منتقل شده و در سال 

  
 يکسال پيش از وقوع انقالب ضد سلطنتی در ايران به 1977سبحانی نخستين بار در سال 
به " حرفه ای و تمام وقت" شکل 1979اين ارتباط در سال . سازمان مجاهدين مرتبط شد

سبحانی به . ر شاخه نظامی سازمان به داخل عراق منتقل شدوی همراه با مق. خود گرفت
 به عضويت کميته مرکزی 1991تدريج به رده های باالتری منتقل شد و سرانجام در سال 

و طالق های اجباری متعاقب آن " انقالب ايدئولوژيک"اما وی بدنبال .  مجاهدين درآمد
با مسعود و مريم رجوی و ساير اختالف . اختالفاتی با مسير رهبری سازمان پيدا کرد

                                                   
  .2005عباس صادقی نژاد، چهاردهم فوريه  مصاحبه تلفنی ديده بان حقوق بشر با 45
 .2005 مصاحبه تلفنی ديده بان حقوق بشر با عليرضا ميرعسگری، دهم فوريه 46
 .1998، دوم مارس 380شماره مجاهد،  47
  .2005مصاحبه تلفنی ديده بان حقوق بشر با عباس صادقی نژاد، چهاردهم فوريه  48
  .2005سين سبحانی، چهاردهم فوريه و ششم می مصاحبه تلفنی ديده بان حقوق بشر با محمد ح 49
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به گفته سبحانی، مسعود رجوی .  به اوج خود رسيد1992اعضای کميته مرکزی در سال 
خواستار آن بود که سازمان صرفنظر از نتيجه جنگ ايران و عراق و شکست صدام در 

رجوی همچنان اميد .  به حضور خود در عراق ادامه دهد1991جنگ خليج فارس در سال 
 جنگ ايران و عراق دوباره از سرگرفته شود و استراتژی خود را بر اين اساس داشت که

وضعيت نابسامان ارتش عراق امکان يک سبحانی می گويد که با توجه به . بنا نموده بود
اما ساير اعضای کميته مرکزی اظهارات او را چالشی . جنگ ديگر را بسيار بعيد می ديد
  : عليه رهبری رجوی تلقی کردند

  
تا وقتی که انتقاداتی که من مطرح می کردم کمرنگ بود سازمان 

ولی به مرور که پيش رفتيم اين . برخورد خيلی جدی با من نداشت
به اين شکل . سواالت من جدی ترشد، آنها برخورد شان تغيير کرد

بود که وقتی توی صحبتهای حضوری با مسعود و مريم رجوی 
ولی در .  کادر مرکزیمطرح کردم و همچنين با ديگر اعضای

واقع تضادها و ابهامات سياسی حل نميشد و آنها به يقين رسيد که 
 1992 اوت 28در . به هر صورت ديگر نقطه مشترکی نداريم

جلسه ای تشکيل دادند خودشان اسمش را گذاشتند نشست تعيين 
تکليف يعنی شخص بايد تعيين  تکليف کند که ميخواهد بماند يا 

ضمن . با  تهديد و فحش و کتک کاری شروع ميشددر آنجا . برود
اينکه من جايگاه مسئول داشتم با من يک رفتار محتاطانه تری 

در پايان بمن . ولی برای ساير افراد اين شرايط بدتر بود. ميکردند
گفتند که اين سواالت و ابهامات بهانه هست و تو از مبارزه بريده 

  50.ای و ديگر توان مبارزه نداری
  
  

 سبحانی به زندان منتقل شده و برای هشت سال و نيم در سلول 1992 اوت 31 روز
  :انفرادی نگهداشته شد

  
 ماه اول برخورد ها را 2پروسه وقتی رفتم داخل زندان و طی 

يعنی من قبل از زندان . ديدم برای من جدأ همه چيز ريخت
من ميگفتم نظرمن اينه و نظر . اختالفات سياسی با سازمان داشتم

                                                   
  . همان 50
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يعنی من توی محتوی و وجود سازمان سوال . آنها چيز ديگری
غير از . داخل زندان من روی ديوار سلول عالمت ميزدم. نميبردم

 مورد شکنجه های مفصل را روی 11 کتکهای خورده ريز،
 –من کتکهای مفصل با چوب و فانوسقه . ديوار زندان خط کشيدم

    51.دارم را بياد -کمربندهای نظامی چرمی بسيار زخيم
  

وی يک ماه را در زندان .  سبحانی به مقام های عراقی تحويل داده شد2001در ژانويه 
 21حبس وی در زندان ابوغريب تا . مخابرات بسر برد و سپس به ابوغريب منتقل شد

 ادامه يافت تا اينکه با اسيران جنگی عراقی مبادله و به ايران بازگردانده 2002ژانويه 
وی هم . روز بازجوئی توسط ماموران دولتی ايران، او موفق به فرار شدبعد از سه . شد

  .اکنون در اروپا زندگی می کند

 

  ياسر عزتی 
به گفته ياسرعزتی پدرش حسن عزتی که به .  متولد شد1980 مه 27ياسر عزتی در 

مادرش اکرم قديم . نريمان معروف بود از بازجويان معروف زندان های مجاهدين بود
  52.  در جريان يکی از عمليات های نظامی سازمان کشته شدااليام

  
عزتی در سن سه سالگی همراه با خانواده اش به عراق رفته و در داخل کمپ های نظامی 

 عزتی و ساير بچه های 1991در جريان جنگ خليج فارس در سال . سازمان رشد کرد
عزتی . عراق فرستاده شدنددرون کمپ ها از پدران و مادران خود جدا شده و به خارج از 
اين خانواده ها از هواداران . در سه سال بعد با سه خانواده مختلف در کانادا زندگی کرد

وی در .  سازمان عزتی را به کلن در آلمان منتقل کرد1994در تابستان . سازمان بودند
ی برای عزتی در سن هفده سالگ. آنجا در خانه گروهی ويژه فرزندان مجاهدين اقامت نمود

 به عراق 1997انجام آموزش های نظامی از سوی سازمان عضو گيری شد و در ژوئن 
  .فرستاده شد

  
 ماه در عراق گفتم ديگر نمی خواهم در سازمان بمانم و 6پس از 

در زمانی که من در اروپا بودم يک چهرۀ . درخواست رفتن کردم

                                                   
  .همان 51
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ۀ ديگر ولی داخل عراق يک چهر. آزاديخواهانه از سازمان ميديدم
يعنی سانسور اخبار و حق نداشتن صحبت دربارۀ هر مسئله . ديدم

به من گفتند که تنها راه خروج رفتن به ايران . ای که ميخواستيم
  53.است و من از رفتن به ايران ميترسيدم

  
ابزارهای اجرايی سازمان برای کنترل تفکر و انديشه در بين اعضا عزتی را در شرايط 

به گفته وی اعضای ارشد مجاهدين در نشستهای متعددی به افراد . دشواری قرار داد
ما بايد : "وی گفت. گوشزد می کردند که به هيچ چيز جز مناسبات سازمان فکر نکنند

اگر فکری در خارج از . بطور مرتب گزارش هايی در انتقاد از خود می نوشتيم
رترين تجربه عزتی در دشوا."  چهارچوب سازمان داشتيم بايد آن را گزارش می کرديم

  : اتفاق افتاد2001تابستان 
  

.  ماه مستقيم طول کشيد4اين نشست . نشستی بود به اسم طعمه
در اين زمان . تمام اعضاء اردوگاه در اين نشستها حضور داشتند

مسعود . بسياری از اعضا ميخواستند سازمان را ترک کنند
کرد و بعدأ رجوی در ابتدا بحثهای پايه ای مجاهدين را مطرح 

بحث استراتژی مجاهدين و در پايان صحبتش موضوع کسانی که 
هدفش ترساندن . ميخواهند از سازمان خارج شوند را مطرح کرد

اعضا بود و کسانی را که قصد ترک سازمان را دارند به عنوان 
 ماه جلسات از صبح تا شب 4در اين . خيانتکار معرفی کند

ان مشکل داشتند را بر جلوی افرادی که با سازم. تشکيل ميشد
بلندگو مياوردند و آنها را مجبور ميکردند که از خودشان انتقاد 

هر کس يک ذره  چيزی از . کنند و بگويند که قصد ترک ندارند
واقعيت شروع به صحبت ميکرد به او ميپريدند و فحش ميدادند 

 ماه من هم 4بعد از آن . وبه او ميگفتند که تو مزدور رژيم هستی
زير فشار اين نشستهای آنجا مجبور شدم . زير فشار روانی بودم

   54.چندين مدرک امضا کنم که ميخواهم داخل سازمان بمانم

  

                                                   
  .همان 53
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 و بدنبال اشغال عراق توسط آمريکا، ياسر عزتی توانست از کمپ اشرف 2004در ژوئن 
  .وی هم اکنون در اروپا زندگی می کند. بگريزد

  

  فرهاد جواهری يار
 وی عهده دار 55.ری يار يکی از اعضای سابق مجاهدين در عراق می باشدفرهاد جواه

جواهری يار در . سمت های مختلفی در عمليات اطالعاتی و امنيتی سازمان بوده است
.  از زندانی شدن اعضای ناراضی در داخل کمپ های سازمان در عراق مطلع شد1995

. ز سمت خود و ترک سازمان شدوی طی نامه ای به مسئول خود خواستار کناره گيری ا
ادامه . مسئول او به کرات تالش نمود با تهديد و ارعاب وی را وادار به ماندن نمايد

نارضايتی های جواهری يار سرانجام موجب حبس او در زندان های مختلف در داخل 
پس از آن وی به مقام های .  شد2000 تا دسامبر 1995کمپ های سازمان از نوامبر 

 در 2002جواهری يار تا ژانويه . حويل داده و به زندان ابوغريب منتقل شدعراقی ت
  . ابوغريب محبوس بوده و سپس به ايران بازگردانده شد

  
 به عضويت سازمان مجاهدين در تهران در آمد و به مقاومت 1982جواهری يار در اوت 

ير و چهار سال  توسط حکومت ايران دستگ1984او در اکتبر . مسلحانه زيرزمينی پيوست
وی پس از آزادی با نيروهای . در زندان های اوين، قزل حصار و گوهر دشت بسر برد

سازمان در اروپا تماس گرفت و به کمک آنها بطور قاچاقی به کراچی و سپس عراق برده 
  . وارد عراق شده و عضو فعال شاخه نظامی مجاهدين شد1989جواهری يار در سال . شد
  

 و پس از آنکه از حبس تعدادی از اعضای سازمان در کمپ 1995ال جواهری يار در س
  : های عراق مطلع شد، اميد خود به مجاهدين را از دست داد

   
من از يک عمليات شناسائی به ) 1995ژوئيه  (1374در تير 

در طی چند ماه قبل از آن متوجه شده بودم . قرارگاه اشرف برگشتم
به من گفته شد که آنها برای . ندکه بعضی از دوستانم غيب شده بود

ولی بعدا که دو نفر از آنها اکبر اکبری . عمليات به ايران رفته اند
و علی طالقانی را ديدم، به من گفتند که در اين مدت سازمان آنها 
را زندانی کرده بود و به آنها فشار آورده شده بود که به رابطه با 
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همچنين آنها را . نندسيستم اطالعاتی ايران اعتراف دروغين بک
مجبور به امضای مدارکی کرده بودند که هيچوقت مناسبات 

  .سازمان را ترک نخواهند کرد
  

من باورم نميشد که مجاهدين به همان ابزاری که دولت ايران 
استفاده ميکرد متوسل شوند، يعنی شکنجه کردن و وادار کردن به 

 مسئول خودم  چندين بار برای. نوشتن اعتراف نامه های دروغين
گزارش نوشتم و به اين موارد اعتراض کردم و تقاضای خروج از 

ولی به هيچکدام از درخواستهايم ترتيب . مناسبات سازمان کردم
  56.اثر ندادند

  
جواهری يار به درخواست خود برای ترک سازمان پافشاری نمود اما به او گفته شد که با 

ی مجاهدين دارد به او اجازه کناره گيری داده توجه به اطالعات وسيعی که از فعاليت ها
جواهری يار هنگاميکه متوجه شد مجاز به خروج نيست تصميم به فرار . نخواهد شد

 از کمپ اشرف گريخت و کوشش نمود خود را به 1995 نوامبر 28وی در . گرفت
  نوامبر توسط نيروهای عراقی در30اما دو روز بعد يعنی در . مرزهای اردن برساند

جواهری يار از نيروهای عراقی خواست که او را به . نزديکی شهر تکريت دستگير شد
او پنج سال بعد . سازمان تحويل ندهند، اما با اين وجود وی به کمپ اشرف بازگردانده شد

را در سلولهای انفرادی مختلف درون کمپ های سازمان ) 2000 تا دسامبر 1995نوامبر (
  . گذراند

  
 توی يک اتاق پيش ساخته که بنگال ميگفتند زندانی در دو ماه اول

شما : "گفتند. به من گفتند که از قرارگاه نميتوانم خارج شوم. بودم
ميتوانيد انتخاب کنيد توی يک قسمت ديگر مثال نانوائی کار کنيد يا 

وقتی قبول نکردم رفتارشان بدتر شد و به ." خيابان جارو بزنيد
سلولی . رارگاه اشرف  منتقل شدم ق400يک زندان توی خيابان 

نيم متر و با يک راهروئی به عرض يک متر و -بود  سه در دو
  .درازای سه و نيم متر به يک دستشوئی کوچک وصل بود
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چندين بار داد ميکشيدم و با صدای ) 1996فوريه  (1374در بهمن 
برای مجازات، من را به مدت سه هفته . بلند اعتراض ميکردم

هيچ . خيلی سخت بود. ر يک توالت زندانی کردندپشت سر هم د
کف آنجا کاشيهای سرد و . جائی برای دراز کشيدن يا خوابيدن نبود

  57.واقعا تجربه وحشتناکی بود. تر بود
  

  
آزاد می " بزودی"رهبری سازمان از جمله مسعود رجوی به جواهری يار قول دادند که 

 در 2000جواهری يار تا دسامبر . ادندشود، اما آنها هر بار قول خود را زير پا نه
وی پس از آن به نيروهای . سلولهای انفرادی کمپ اشرف و کمپ پارسيان محبوس بود

او يک ماه در زندان مخابرات بسر برد و پس . تحويل داده شد) مخابرات(اطالعاتی عراق 
وی . له شد به ايران مباد2002 ژانويه 21جواهری يار در . از آن به ابوغريب منتقل شد

  .ايران را ترک نمود و هم اکنون در اروپا زندگی می کند
  

  علی قشقاوی
  

وی در .  و بعنوان يک مبارز به سازمان مجاهدين پيوست1989علی قشقاوی در سال 
. دستگير و برای چهار ماه در کمپ اشرف حبس شد" چک امنيتی" در هنگام 1995فوريه 

   58:تجربه اين چهار ماه را چنين تشريح کردوی در مصاحبه با ديده بان حقوق بشر 
  

به من گفتند يک فرمانده ) 1995ژانويه ( 1373يک شب در دی 
مرکزبه اسم معصومه ملک محمدی عضو شورای رهبری با تو 

خوب آن موقع من هنوز تو فضای خام و سادگی سازمان . کار دارد
ک مسئله فکر ميکردم االن فرمانده مرکز با من کار دارد ،  ي. بودم

. از من حل ميشود و ما در کنار بزرگی بنشينيم و فيضی ببريم
به يک .   شب بود12سوار يک ماشين نظامی شديم، نزديکهای 

مجموعه ساختمانهائی به اسم اسکان که قبأل اعضای سازمان که 
جائی خيلی پرت .  خانواده داشتند درآنجا زندگی می کردند رفتيم
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ک جای وحشتناک و بيابان برهوت توی گوشه قرارگاه اشرف، ي
  .بود

  
ديدم آنجا پنج شش نفر آدم هستند و من را آنجا گذاشتند در اتاقی و 

پشت سر من يک نفر ديگر به اسم حسين ناظم . گفتند منتظر باش
حسين ناظم چون ساليان بسيار در زندان . هم آوردند توی آن اتاق

 بود ولی من جمهوری اسالمی بوده آن فضا را يک ذره بو برده
  .آنموقع ساده بودم واصأل متوجه نبودم

  
يک دفعه چند نفر ريختند روی سر ما، چشمهای مارا بستند، 
دستهای مارا بستند و بعد مارا بردند و سوار يک ماشين کردند و 

باالخره بعد . بردند و حدودأ نيم ساعت توی اين بيابانها چرخوندند
ا آن زمان نميدانستم آنجا زندان از نيم ساعت ما را بردند جائی که ت

  قرارگاه 400است که تقريبأ وسط قرارگاه هستش، در خيابان
تا آن موقع فکر ميکردم مهمات يا اسناد . اشرف، نزديکی تانکر آب

  .محرمانه آنجا نگهداری ميشد
  

مارا ته . مارا بردند و لباس هايمان را گرفتند و لباس زندان دادند
سلول .  نفر آنجا هستند25د، ديديم حدود يک سلول بزرگ انداختن
. يک پنجره کوچک  به سمت بيرون بود. هم کف ساختمان بود

دستشويی و حمام و اين جور چيزها داخل همان سلول تعبيه شده 
  .بود

  
  

آنجا برای مدتی، روز به روز نفرات را ميبردند برای بازجوئی، 
د که به يک شکل کتک زدن اين بو. کتک ميزدند و می آوردند

ساق پای زندانی مداومأ با چکمه سربازی که جلوش آهنی بود لگد 
شکنجه ديگری اين بود که يک طنابی ميبستند به گردن .  ميزدند

وقتی بر ميگشتند توی . زندانی واينها را روی زمين ميچرخاندند
سلول گردنهاشون آنقدر ورم کرده بود که گردن و سرشون به 

  .اندازه يک متکا بود
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ين به ساق پا زدن رامن خودم تجربه کردم و فهميدم با چی ا

تو اگر به ما : "در يکی از بازجوئی ها ،بازجو به من گفت. ميزدند
تضمين ندهی که برای هميشه پيش رهبری ميمونی من تورا اينجا 

من آمدم . چه جوربهتری بهتون تضمين بدهم: "من گفتم ." ميکشم
نه االن :" گفت" ز اين باالتر؟اينجا با خمينی بجنگم، تضمين ا

من از . انقالب ايدئولوژيک آمده و سخت شده شما ميخواهيد برويد
  ."چشمهای تو ميخونم که تو ماندگار نيستی

  
  

من االن ميرم کفشم را :"  بازجو رفت توی اتاق بغلی و گفت
يک کفش ". خيلی بد دهن بود. ميپوشم ميام پدرت را در ميارم

. دوتا قلچماق هم نگهبان بودند. ی بود پوشيدسربازی که جلوش آهن
آنقدر زدند . با اين کفش به زانوی من ميزد و به ساق پای من ميزد
بازجوئی . که اين تعادل کشکولهاش بهم خورده و هنوز درد ميکند

  .ساعت پشت سرهم ادامه داشت 36-30ها گاهی باالی 

  
: وی با وی مالقات نموده و گفتپيش از آزادی مسعود رج.  آزاد شد1995قشقاوی در می 

پس از اين تجربه قشقاوی تالش ." شعبه قضايی ارتش آزاديبخش تو را تبرئه نموده است"
 روز به 45 او برای 1999 مارس 20در . نمود راهی برای فرار از کمپ اشرف بيابد

يگر  روز د45وی . زندان افتاده و پس از آن به نيروهای اطالعاتی عراقی تحويل داده شد
 21قشقاوی در . در زندان مخابرات در مرکز بغداد محبوس و سپس به ابوغريب منتقل شد

 سال زندان محکوم 9در ايران پس از بازجوئی، وی به .  به ايران مبادله شد2002ژانويه 
 ساعته برای ديدار 48 ماه در زندان، وی شامل يک مرخصی 16پس از گذراندن . شد

 از ايران خارج 2003موقعيت برای فرار استفاده کرد و در اوت او از اين . خانوادگی شد
  .وی هم اکنون در اروپا زندگی ميکند. شد
  

  عليرضا مير عسگری
 که معاونت مديريت يکی از واحدهای نظامی 1994عليرضا مير عسگری  در سال 

و ا. سازمان را بر عهده داشت که به تدريج نگران ارتباطات سازمان با ارتش عراق شد
 پس از امضای تعهدنامه ای 1995وی در ژوئن .  دستگير و زندانی شد1995در ژانويه 
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 دستگير و هشت ماه در 1998او مجددا در سال . مبنی بر عدم ترک سازمان، آزاد شد
 وی در حال برنامه ريزی برای فرار بود که 2001در سال . سلول انفرادی محبوس شد
پس از آن نيروهای عراقی او را از مجاهدين . ی شد زندان2003نقشه اش کشف و تا سال 

مير عسگری دستگيری ناگهان خود در . تحويل گرفته و در مرز ايران و عراق رها کردند
  59: را چنين تشريح می کند1995سال 

  
 

به طور خيلی ) 1995 ژانويه 29 ( 1373 بهمن 9من شخصا 
رباره عمليات به من گفتند ميخواهيم با تو د.  ناگهانی دستگير شدم
من هم خيلی برايم طبيعی بود چون بارها اين . داخلی صحبت کنيم
بردنم توی يک اتاق و گفتند بنشين اينجا تا بياد . کار را کرده بودم
شخصی به اسم حسن محصل که از افراد . باهات صحبت کند

يک . اطالعات باالی سازمان هست آمد با من صحبت کند-ضد
شما به جرم نفوذ به ارتش "گفت که برگه گذاشت جلوی من و 
من باورم ." اين برگه را پر کن. آزاديبخش دستگير ميشويد

محصل شروع کرد به . نميشد، خيلی تعجب کردم و خنده ام گرفت
من رفتم کنار ديوار . فحاشی کردن و گفت برو کنار ديوار وايستا

. دو ايستادم که دو يا سه نفر ريختند تو و دستبند و چشمبند زدن
من را انداختند کف ماشينی و توی قرارگاه . خيلی شوکه شده بودم

بردنم در يک جائی نميدانستم اصال .  دقيقه دور ميزدند45برای 
شخصی به اسم حسن سادات دربندی که اسم . کجا هستم

تشکيالتيش عادل هست چشمبند را برداشت و من را انداخت توی 
 اين اتفاقات  بيفته و فکر باورم نميشد که. يک سلول که جمعی بود

هر روز يک عده از زندانيان را . کردم در سازمان کودتا شده
برای بازجوئی ميبردندو کتک ميزدند و با سر و صورت های که 

 .خيلی ورم کرده و باد کرده بود برميگشتند
  

برای چی " بازجو پرسيد. بعد از چند روز موقع بازجوئی من شد
ولی .  که برای مبارزه با رژيم خمينیگفتم" به سازمان پيوستی؟

چند روز اول فقط کتک . او ميگفت اين حرفها واقعی نيست
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من . خيلی وضع غمناکی بود و ميخواستم خود کشی کنم. ميخوردم
.  سالم بود وقتی که به نيروهای سازمان در عراق پيوستم17فقط 

 من يک شاگرد دبيرستانی بودم و بعد از آن، تمامی عمرم را در
  .سازمان گذرانده بودم

  
باالخره مجبور شدم که مدارکی که خودشون ميگفتند را بنويسم و 

بعد از . امضا کنم که من يک نفوذی وزارت اطالعات ايران هستم
اين من را به يک ديدار با مسعود رجوی بردند که به من گفت 
اگر تعهد بدهم که دو سال ديکر در سازمان بمانم، بعد از دو سال 

  .اسپانيا ميفرستندمبه 
  
  

وی دو سال برای رهايی از سازمان و انتقال به . زاد شد آ1995ئن مير عسگری در ژو
. اما به او گفته شد به خاطر اطالعات زيادی که دارد نمی تواند برود. اسپانيا منتظر ماند

  :اعتراض مير عسگری به زندانی شدن مجددش انجاميد
  

ا به زندان اداختند و همان ، من را مجدد1377 فروردين 5در 
پرونده قبلی را رو کردند و گفتند بر اساس اعتراف خودت تو 

به مدت هشت ماه توی زندان . نفوذی هستی و نميشه اعتماد کرد
در اين مدت به من گفتند که  خواهرت در ايران . انفرادی بودم

  60.بعدها فهميدم که اين حقيقت ندارد. دستگيرو اعدام شده است
  

عسگری پس از آنکه از تقاضای خود برای ترک سازمان صرفنظر کرد از زندان مير 
از آنجا که می دانست سازمان به او اجازه خروج نمی دهد تصميم به يافتن راهی . آزاد شد

او از سال . اما نقشه فرار او کشف شد و وی مجددا به زندان افتاد. برای فرار گرفت
در فوريه .   دو سال در سلول انفرادی حبس شد برای نزديک به2003  تا سال 2001
 يعنی چند ماه  پيش از تهاجم آمريکا به عراق مير عسگری به نيروهای عراقی 2003

وی هم اکنون در . آنها نيز وی را به مرز اروند رود برده و رهايش کردند. تحويل داده شد
  .اروپا زندگی می کند
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  اکبر اکبری
وی در . ر آستانه انقالب ايران به سازمان مجاهدين آشنا شد و د1978اکبر اکبری در سال 

 توسط 1984او در ژوئن .  ارتباط حرفه ای خود را با سازمان آغاز نمود1979فوريه 
 از 1988اکبری در سپتامبر . حکومت ايران دستگير و برای چهار سال به زندان افتاد

  61.راق پيوستزندان آزاد شد و چند ماه بعد به نيروهای سازمان در ع
  

 تصميم به ترک سازمان گرفت و طی نامه های متعددی از مسئول خود 1993وی در سال 
  .تقاضای خروج کرد

  
مسئول من مهدی ابريشمچی بود که ازاعضا ارشد کادر مرکزی 

بعد از اينکه به او نامه ای نوشتم که قصد خروج از .  است
ه ها را پاره کرد سازمان را دارم، او من را به دفترش خواند، نام

بحث منتفی است و اين حرفها را به : "و در سطل انداخت و گفت
ديگر اعضا ارشد سازمان هم در مالقاتهايشان ." هيچکس نزن

  62.همين طور برخورد ميکردند
   
  

وی وظايف حساسی نظير گارد حفاظت شخصی مسعود . اکبری مسئول ستاد روابط بود
 دستگير و در زندانی در داخل کمپ 1993دسامبر اکبری در . رجوی را بر عهده داشت

  .اشرف محبوس شد
  

. بازجوئی ها خيلی خشن بود و از روز اول حسابی کتک ميزدند
. چشمبند ميزدند و دستهايم را از پشت به يک صندلی ميبستند

صندلی ثابت بود، به زمين . پاهايم را هم به پايه صندلی ميبستند
شکل . ن تکان خوردن نداشتمجوش خورده بود و من هيچ امکا

زدن اينطور بود که با لوله شلنگ و يا پوتين سربازی به ساق پا 
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به سر و صورتم هم با يک دمپائی خشک پالستيکی می .ميزدند
  .زدند

  
بعد از . از من ميخواستند که اعتراف کنم مزدور رژيم ايران هستم
من فشار چند بار بازجوئی خود بازجو نامه ای را ديکته کرد و به 

حاال ثابت شد که تو يک : "بعد به من گفت. آورد که امضا کنم
  63."مزدور نفوذی رژيم ايران هستی

  
  

رجوی به . اکبری سپس همراه با يک گروه از زندانيان به مالقات مسعود رجوی برده شد
شده و می توانند به مسئوليت های خود " به طور مشروط بخشيده" آنها گفته که همگی 

 از کمپ اشرف 1999اکبری در فوريه .  از زندان آزاد شد1995او در ژوئن . ندبازگرد
اما نيروهای امنيتی عراق وی را درشهر . گريخت و به سوی مرزهای اردن فرار کرد
  .رامدی دستگير کرده و به سازمان تحويل دادند

 
وقتی که به قرارگاه اشرف بردنم، در آنجا در يک اتاق در حضور 

به عنوان " سازمان، حسن محصل به من گفت که اعضای ارشد 
من را به جائی به اسم قلعه افسانه ." يک نفوذی تو زندانی ميشوی

بردند و در آنجا برای يک سال تمام از )  هم ميگفتند54که لشکر (
در  ) 1999مارس  (1377تا اسفند  ) 1998فوريه  (1376بهمن 

64.حبس انفرادی بودم

  
 در 2002 ژانويه 21 نيروهای عراقی تحويل داده شد و تا  به1999اکبری در مارس 

وی پس از آن با اسرای جنگی عراقی مبادله و به ايران .  زندان ابوغريب حبس شد
وی در ايران زندانی شد ولی در طی يک مرخصی برای ديدار خانوادگی . بازگردانده شد

  .اکبری اکنون در اروپا زندگی می کند.فرار کرد
  

م
                                                  

  وثقیسيد امير 
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اما حکومت ايران وی را در .  به سازمان مجاهدين پيوست1984سيد امير موثقی در سال 
او پس از رهايی به پاکستان رفته و در ژوئن .  زندانی کرد1987همين سال دستگير و تا 

   65. به نيروهای سازمان در عراق پيوست1988
  

در سپتامبر . او مخالفت شد خواستار ترک سازمان شد اما با تقاضای 2001موثقی در سال 
با حضور مريم و مسعود رجوی تشکيل شد و آنها با خروج او " جلسه دادگاه "2001

  : پس از آن وی مورد آزار و تحقير قرار گرفت. مخالفت کردند
  

 نفر آنجا بودند بردند و 600من را به يک نشست بزرگی که حدودأ 
داختند، فحش آنها روی من تف ميان. در ميان جمعيت چرخاندند

 12بعد از آن در يک اتاق بنگالی شدم و تا . ميدادند و لگد ميزدند
پس از آن . در حبس انفرادی بودم) 2002 ژوئن 2 ( 1381خرداد 

من را به نيروهای عراقی تحويل دادند و آنها هم من را در زندان 
) 2003 مارس 18 (1381 اسفند 27در . ابو غريب زندانی کردند

  66.ادله شدمبه ايران مب
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