
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 "زنجير دورغ دراسير "
  

 متدلوژی و گزارش شاهدان از سازمان مجاهدين خلق
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 :تقديم نامه 
 

به اميد آن که اخبار روشنگر . يان ، ونسان و هادريان  ؛اين کتاب را تقديم می کنم به پسرانم "  
  ". راهنمايشان باشد و آنان را از گرايش به ا هداف دروغين باز دارد

  
  
  
  
  
بايد انگشت ها را دانه دانه باز . دست را نه می توان به کلی مشت کرد و  نه می شود به کلی بازگذاشت" 

به اين ترتيب هيچ کس زيان نمی بيند ، نه آن که دانه ای . کرد تا حقايق از ميان آن ، دانه دانه فروافتند 
  ". رد از حقايق را از دست می دهد و نه آن که دانه ای را به دست می آو

  ژان لو رون داالمبر
  
  
  ". می ميرند درنهايتحقيقت هرگز بالفاصله پيروز نمی شود ولی نادان ها " 

  "  واپسين زنجيرها" لويی پاول 
  هبرگي ژاک

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  پيش گفتار 
اين کتاب حاوی مصاحبه هايی است راجع به سازمان مجاهدين خلق ايران که همگی برای اولين " 
دست مسعود و مريم رجوی افتاده است ،   اين سازمان که امروزه به. منتشر می شوند  است که بار

کارش را به عنوان يک گروه اپوزسيون با فعاليت های تروريستی بر عليه حکومت رضا شاه پهلوی  
د از پيروزی  انقالب اسالمی ، سازمان مجاهدين مدتی با آن همراه شد اما بعدًا با حرکت عب. آغاز کرد

به  1983اما پايان عمر مجاهدين زمانی بود که در سال . هايی خونين ارتباط خود را با آن قطع کرد
  . عراق رفتند و همدست صدام حسين شدند 

از طالق ؛ای يک فرقه را به طور کامل دارده سازمان امروزه به جايی رسيده است که تمام مشخصه
با اين همه ، . کور یشان و توسل به خشونتهاياجباری گرفته تا جدايی فرزندان از والدين و خانواده 

 . کرده است  علمهمچنان  مدعی است که تنها گروه اپوزسيون است که در برابر حکومت ايران قد 
 
 

  مار در آستين
 ی کند اين است که روزی به خود بيايد و ببيند که قربانی نقشه های براندازانهخطری که اروپا را تهديد م

اروپا در واقع ماری را در آستين خود پرورش داده است و نمی داند اين مار . موذيانه ای شده است ی
  .البته ،اگر تا همين حاال نيش نزده باشد. اگر روزی نيش بزند، پادزهری برای آن پيدا نخواهد شد

سازمان مجاهدين خلق، همسر  رييسپليس فرانسه اقدام به دستگيری مريم رجوی،  2003 ماه ژوئن در
راه حلی برای تبديل ايران به کشوری  ی ئه کنندهاار را خود - مسعود –شوهر او . مسعود رجوی کرد
سانی که از جمله ک. اعضای سازمان در رم، پاريس وبرن  اقدام به خودسوزی کردند. دوکراتيک می داند

 اين اين اقدام در سراسر. اقدام به اين کار کرده بود، زنی بود که در اثر شدت جراحات وارده جان داد
  .ندفاناتيسم زد بهمگی به آن برچس وکهن باعث تنفر افکار عمومی شد  ی قاره

دست از های انتحاری،  اين نوع عمليات ی از ترس ادامه، اما مسئولين مربوط پيام را دريافت کرده  
سازمان مجاهدين که در حال حاضر هم در اروپا و هم در . يب قضايی اعضای سازمان برداشتندقتع

را رو کرده ماهيت فرقه ای خود  ، های تروريستی قرار دارد، با اين اقدامات آمريکا در فهرست گروه
  اين چنين فدا کنند؟بر يک فرقه ممکن است از پيروان خود بخواهد جانشان را چه کسی به  جز ره. است

هايی که تا اين حد نسبت به جان خود بی اعتناء هستند و خود را به دست سرنوشت سپرده اند، چه  اين آدم
ها سرسختند و  های اروپايی که گاهی با آن کسانی هستند؟ مجاهدين با استفاده از تسامح بی منطق دولت

ی کنند، گروهی را در داخل اين قاره تشکيل داده اند رهبران روحانی ايران استفاده م عليهها  گاهی از آن
که هر لحظه ممکن است خود را به هر کسی بفروشد حتی به دشمنان کسانی که او را با آغوش باز می 

  .اين مسئله يک سابقه نگران کننده هم دارد. پذيرند
  

بيست سال .اق کردها را به صدام، ديکتاتور سابق عر یبهترين خوش خدمت 2003تا  1983مسعود از 
ترين  همکاری تنگاتنگ ميان اين دو نفر که بزرگاما . خدمتی که صدام نيز نهايت استفاده را از آن برد

 .ها خاتمه يافت وجه اشتراکشان ميل بی پايان به قدرت بود، با حمله آمريکايی
 

ها  خلع  آن. ه استهای جنوب عراق باقی ماند نفر زن و مرد در بيابان 3500اکنون از ارتش سازمان، 
نيروهای ائتالف به سر می برند ، رهبرانشان گريخته اند و منتظرند که  ی الح شده اند و در محاصرهس

 60گذشته، صبورانه منتظر پيروزی محال بر  ی البته به روال سه دهه. برايشان تعيين تکليف بکنند
  .سازمان را به رسميت نمی شناسند ميليون ايرانی هستند، ايرانيانی که اکثريت غريب به اتفاقشان



هاست در جا می زند، از  سازمان علی رغم اين که در حال حاضر در بن بست گرفتار شده است و مدت

رابطان و  ی تالش همه جانبه برای  تغيير مسير تاريخ دست برنداشته و برای نيل به اين مقصود، شبکه

  . دوستان خود را در سراسر اروپا مجددًا فعال کرده است

  

  تالش در جهت تغيير مسير تاريخ
،  حدود صد نفر از مبارزان سياسی ايران در برابر مقر سازمان ملل در ژنو 2006در تابستان سال 

ها که از سال  رزمان آن اين عده از کميساريای عالی پناهندگان می خواستند به هم. تظاهرات کردند

ولی اين . بدهند، پناهندگی سياسی  هستنددر قرارگاه اشرف در بغداد، مقر سازمان ، در محاصره  2003

  يست؟ چمبارزان که اين چنين از بقايای آرمان  های خود دفاع می کنند، چه کسانی هستند ؟ خواسته شان 

، مستقر در شهر اشرف به وجود  و محدوديت هايی که برای اعضای سازمان  مجاهدين خلق فشارها"

سوخت و همچنين عمليات های تروريستی که بر عليه شبکه آب  ،دارو  ،قطع مواد غذايی  ،آمده 

جنايت جنگی به  و آشاميدنی انجام شده است ، برخالف کنوانسيون ژنو و اصول حقوق بين الملل بوده

  ." شمار می رود

در حقيقت چيزی "  شهر" اين . شرف به کار می برد شهر را برای ا ی جالب است که سازمان کلمه

ساير وتانک  ،های نظامی برقرار است و توپ  نيست جز يک قرارگاه  نظامی که در آن آموزش

   !!تجهيزات نگهداری می شود

اعضای اين سازمان که در قرارگاه اشرف مستقرند ، تحت حمايت حقوق بين الملل و کنوانسيون چهارم "

. کنند سياسی در عراق زندگی می ی بيش از بيست سال است که به عنوان پناهنده و دژنو قرار دارن

نيروهای ائتالف ، دولت عراق و تمام ارگان های بين المللی بايد حقوق ساکنان شهر اشرف را رعايت 

  ." کنند

سربازان شهر اشرف در واقع " ساکنان . " هيچ کدام  از ان اظهارات با واقعيت قضايا ارتباطی ندارد

ها به ايران می  آن. ارتش آزاديبخش ملی به فرماندهی مسعود رجوی هستند که يونيفورم  نظامی دارند 

اين ارتش بارها با استفاده از تسليحات اعطايی صدام . روند و عمليات های تروريستی انجام می دهند

دام را تا جايی پيش برد  که سازمان وفاداری به ص. حسين به نبرد مسلحانه عليه ايران پرداخته است 

  . حتی در سرکوب کردهای داخل عراق نيز فعال بود

که نيروهای ائتالف به عراق رفتند ، مجاهدين را به درستی به عنوان نيروهای متخاصم  2003در سال 

د به حساب آورده تهديدشان کردند که اگر تسليم نشوند ، مورد بمباران قرار می گيرند اما اگر تسليم شون



اما پيروان رجوی حقايق را وارونه جلوه می دهند به اميد اين .  به عنوان اسير جنگی به حساب می آيند 

  . بر افکار عمومی در سطح بين الملل وارد بياورند مفيدی که بتوانند فشار 

 ما شرکت کنندگان در اين تظاهرات در ژنو از سازمان ملل و دبير کل  آن و همچنين از کميساريای" 

عالی پناهندگان و سازمان صليب سرخ می خواهيم به اعضای اين سازمان که مقيم عراق هستند ، 

  ."  پناهندگی سياسی اعطا کرده و دولت عراق بخواهند حقوقشان را در اين چهارچوب به رسميت بشناسد

نه جلوه داده اند البته شرکت کنندگان در تظاهرات به همين اندازه اکتفا نکرده حقايق ديگری را نيز وارو

بيش از پنج . مجاهدين در عراق از محبوبيت بااليی در نزد مردم و احزاب دموکراتيک برخوردارند :" 

آن ها طی . ميليون و دويست هزار نفر از مردم عراق از مجاهدين مقيم شهر اشرف حمايت کرده اند 

  ." ها دفاع کرده اند حق پناهندگی آنطوماری ، فعاليت های مجاهدين را در عراق قانونی اعالم کرده از 

اما واقعيت اين است که برای مردم عراق  ، مجاهدين همدست رژيم صدام بوده و در سرکوب ها به همان 

که طی " ملی عراق  ی کنگره" يکی از مهم ترين گروه های اپوزيسيون عراق به نام . اندازه مسئولند

های مخالف را از لندن هماهنگ  ی کرد و فعاليت های گروهساليان متمادی بر عليه رژيم عراق مبارزه م

بعد از سقوط صدام . می نامد " سگ ها ی شکاری صدام " ها را  می کرد ، در توصيف مجاهدين آن

مردم به خيابان های  بغداد هجوم برده بسياری از اماکن دولتی را غارت کردند تا خشم خود را نشان 

در ماه دسامبر گذشته که . ر مرکز سازمان مجاهدين در مرکز شهر بودبدهند  ،يکی از اين اماکن دفت

  . صدام به دار آويخته شد ، شادی اکثريت مردم  عراق مشهود بود

در عراق   1986مجاهدين خلق از سال :" ادعاهايی از اين قبيل را نمی توان معتبر دانست بنابراين ،" 

دولت جديد عراق نيز بايد اين امر را برای آن ها به  سياسی به شمار می روند و ی به عنوان پناهنده

 دولت عراق نبايد تحت فشار فاشيسم مذهبی تهران ،حقوق مجاهدين را به عنوان پناهنده. رسميت بشناسد

رعايت اين حقوق عالوه بر اين که جزء تعهدات بين المللی عراق است ، . سياسی زير پا بگذارد ی

در طوماری که به امضای پنج ميليون و دويست هزار نفر از مردم . خواست مردم اين کشور نيز هست

کند ، اصلی ترين  رفتاری  که دولت جديد عراق در برابر مجاهدين اتخاذ می:" عراق رسيده ، آمده است 

  ." معيار برای تعيين  ميزان استقالل اين دولت است 

اند و طرز فکر و ه ری از دنيا منزوی بودفضای زيست مجاهدين به  قدری بسته بوده است و آن ها به قد

زندگی شان به اندازه ای در تضاد با ساير مردم دنيا است که به اين نوع ادعاها عادت کرده اند و به اين 

چه کسی با کدام ابزار می تواند به صحت چنين ادعايی و وجود چنين طوماری . روش ها خو گر فته اند 

خواسته اند دشمن ديرينه شان در کنارشان باقی بماند ؟ خنده دار بودن  اعتماد کند  که ميليون ها عراقی



تر آشکار می شود  که توجه داشته باشيم صحبت از عراق است ، کشوری  چنين ادعاهايی  زمانی بيش

نفر کشته  150000واقعًا  2006تا نوامبر  203که هرج و مرج  و کشتار در آن برقرار است و از مه 

  ! ه اگر اين آمار دقيق باشد البت. شده اند 

طور موفق شده اند ه کاش مجاهدين می گفتند در کشوری با اين هرج و مرج و در آن اوضاع خونين چ

نفر از  5200000بدون اين که از چهار ديواری قرارگاه شان بيرون بيايند ، يک طومار را به امضای 

ه مراتب مهم تر از طومار نويسی و جمع آوری در چنين اوضاع سازمان بايد دغدغههايی ب. مردم برسانند

  . امضا داشته باشد

برای ساخت حقيقت کافی است  حرفی را اختراع کنيد :" می نويسد" پرستو "  ی ژان آنوری در نمايشنامه

  ". که تا حد امکان بزرگ باشد و آن را  تا جايی که می توانيد بی وقفه تکرار کنيد

  . اين دقيقًا  همان کاری است که سازمان انجام می دهد 

قرار دادن مجاهدين در ليست تروريست ها هيچ اساس سياسی يا قضايی ندارد و در هيچ عمل  سياسی و "

اين مسئله نبايد بهانه ای بشود برای رد درخواست . قضايی بر عليه سازمان  مجاهدين قبال استفاده نيست

  ".پناهندگان مجاهدين

از زمانی که امريکا و اروپا اين سازمان را در فهرست گروه های . اين واکنش نيز تازگی ندارد 

مجاهدين با اعتقاد راسخ به اين مسئله که هر . ها دشوار شده است  تروريستی قرار داده اند ، اوضاع آن

سی می زنند در ها نيست ،  لزومًا دشمن شان به شمار می رود ، مرتب  دم از دموکرا کس دوست آن

مجاهدين که زن و . صورتی که در روابط درون تشکيالتی آن ها جايی برای دموکراسی وجود ندارد

کنند، آن قدر جرات دارند که در تغيير و تحوالت  و مادر و فرزند را به اجبار از هم جدا می هر شو

  ." منطقه جايی برای خود قائل باشند

 حمايت از مجاهدين برای پيش و ن حمله به صلح و دموکراسی استدر چنين اوضاعی ، حمله به مجاهدي"

  .."برد صلح و دموکراسی ضرورت دارد 

ما تا آخرين نفس و تا آن جا که در توان داريم از مجاهدين مقيم :" در پايان ،  تظاهرکنندگان می نويسند  

  ." عراق ،  آخرين سنگربانان آزادی مردم ايران ، دفاع  می کنيم

سانی که توان و جرات فرار از سازمان را دارند ، اين کار را انجام  می دهند  چون با اسناد و تمام ک

ساليان سال مشتی اوهام را به نام واقعيت پذيرفته اند . شواهد می گويند مورد  سوء استفاده قرار گرفته اند 

اده کرده به امريکايی ها نفر از آن ها از حضور ارتش بوش در قرارگاه شان استف 500تاکنون حدود . 



عده ای از آن ها به ! رهايی مجاهدين از چنگال سازمان ميسر نشد مگر به لطف بوش . پناه برده اند

  . ايران بازگشته اند و عده ای ديگر ترجيح داده اند به کشور های غربی بروند

حداقل دو نسل از مجاهدين به طور کامل از ميان رفته اند و تنها چيزی که از آن ها باقی مانده است اين 

احساس تلخ است که رهبرانشان آنان را فريب داده اند و در اولين خطر جدی که آن ها را تهديد می کرد ، 

  . ن کردند و رفتندرهبرانی که به آن ها اعتقاد کور داشتند ، رهايشا. تنهايشان گذاشتند 

اکنون چهارصد تن از اعضای اين سازمان که در سراسر دنيا پراکنده اند در مقر اين سازمان در 

ساعته حبس کرده و همان کاری را در ان جا انجام می دهند که قبًال در  24اورسورواز عده ای را 

رای سرنگونی  جمهوری اسالمی مدعی اند در آن چهار ديواری دارند ب. قرارگاه اشرف انجام می دادند 

همين . حکومت پايين بکشندقدرت و  ی ايران برنامه ريزی می کنند تا وارثان آيت اهللا خمينی را از اريکه

  .  سيستم را در کلن ، هلند و کشورهای اسکانديناوی نيز پياده کرده اند 

شاهده خواهيد کرد که سيستم  از خالل مصاحبه هايی که بخش اعظمی از اين کتاب را تشکيل می دهند ، م

ر ندارند که تبديل به برجوی موجوداتی توليد می کند که عاری از هر اراده ای هستند  و خودشان خ

ماشين شده اند  ،آن ها موجوداتی هستند غيرقابل پيش بينی که در هر زمانی حاضرند جان خود را برای 

زمانی صادر می شود ولی همان طور که در  هيچ کس  نمی داند دستور نهايی چه. هر چيز فدا کنند

  . به عينه ديديم، سازمان قدرت تخريبی بااليی دارد 2003حوادث سال 

 
  

 خود خواسته گوالگ 
  
هيچ وقت هم ابايی . ی گويد، انجام می دهدمسعود رجوی در عمل درست برعکس آن چيزی را که م

  .حسب منافع شخصی اش به کلی تغيير بدهدنداشته است که اصول سيساست و ايد ئولوژی خود را بر 
سازمان در ظاهر مدعی است برای ايجاد دموکراسی در ايران مبارزه می کند و توانسته است اعتماد 

های اروپايی را تا حدودی به اين حرف خود جذب کند اما چه خوب است دولتمردان اروپايی توچه  دولت
  .ندداشته باشند که درخت را به ميوه اش می شناس
هايی متوسل می  وحشت را مشروعيت بخشيده به روش و مجاهدين خلق در تشکيالت خود کاربرد ترس

 سازمان مانند يک کارخانه رباط سازی است که رباط.شوند که عزت و کرامت انسانی را لگدمال می کند
سازمان . کنندتشخيصی ندارند و آماده اند از عجيب ترين دستورات تبعيت  تش هيچ قدرشده اهای توليد

اما . در دفاع از خود می گويد اکثريت اعضا اين وضعيت را پذيرفته اند و به ميل خود در آن مانده اند
های اروپايی نمی توانند اجازه بدهند در خاکشان ، قرارگاه  خدعه و فريب هم اندازه ای دارد و دموکراسی

  .هاست قوق انسانی آنها محروميت افراد از ح هايی ايجاد بشود که اصل وجودی آن
ها در خليج گوانتانامو در کوبا ايجاد کرده اند، نمونه ای است روشن از اين نوع  زندانی که امريکايی

اما وضعيت سازمان . خالصه می شود درعدم وجود عدالتوجوديشان  ی عوالم اردوگاهی که فلسفه



در . آزادی به گوالگ گسيل می شوندمحاهدين حتی از اين هم وخيم تر است چون افراد به اسم دفاع از 
افراد به اسم دفاع از آزادی که جزء : همين گوالگ است که عجيب ترين پارادوکس ممکن توليد می شود

به طور کامل در خدمت اميال   کرده وهای انسانی است ، خود از آزادی محروم  ارزشمندترين ارزش
 .يک رهبر ديکتاتور قرار می گيرند

 ، در هر گروهی مشاهده بشود نيست که ممکن استاخالل در سيستم ، از آن نوعی يک  ی اين نتيجه
  . زور گو است ی بلکه پيامد مستقيم يک اراده

در حال حاضر اوضاع سازمان وخيم تر از هر زمان ديگری است و بيش از هر زمان ديگری نيازمند 
ان موجوداتی بسازد که تمام و کمال در اين است که کنترل روح و روان افراد را در اختيار گرفته از آن

بدترين و  ، به هين دليل است که مانند جالدهای ايدئولوژيک ويتنام شمالی. خدمت رهبری خودکامه باشند
  .سخت ترين متدهای تخريب ذهنی افراد را به اجرا در می آورند

يعنی به . ش را از دست بدهداصل کار فرقه ای اين است که فرد راه را گم کند و توانايی نشان دادن واکن
  .شود مراحتی هيپنوتيز
خودم از زبان مسعود شنيدم که می گفت من همه چيز به شما می دهم ، : " ها می گويد يکی از اين

سعادت و خوشبختی شما را تضمين می کنم و ضمانت می کنم که هر چه معصيت کرده ايد بخشوده 
  ".شود

 
 قلب بی پايانت
  
دور می کند و وجدانش بيدار می شود، تازه می فهمد اسير چه دامی  شرا از چشمان ه فرد وقتی خاکالبت

 .بوده است
  
طور اين خدعه تا به امروز  ادامه پيدا کرده است؟ سازمان به مرور زمان دوستانی گرد خود فراهم ه چ

از آن جا که ايدئولوژی سازمان ملهم . بوده است آمدآورده است و شبکه ای درست کرده که خيلی هم کار
های افراطی است ، طبيعی است که مجاهدين با افرادی از اين نحله بهترين ارتباط را داشته  از چپ
  .  باشند

تر در صدد  به جز اين ، سازمان آن دسته از نمايندگان مجلس را که يا از اطراف خود بی خبر اند يا بيش
يعنی اين افراد را شست و شوی مغزی می دهند تا از . ستند، هدف قرار می دهدتضمين منافع فردی ه

اعتبار خود نزد رای دهندگان به نفع سازمان استفاده کنند ولو اين که  به طور کلی اعتبار خود را از 
 .دست بدهند

 
يرند انقالبی وقتی در برابر هواداران چپ افراطی قرار می گ کهکارند  کهنههايی  مجاهدين آفتاب پرست

ها از حقوق زنان می  می شوند و وقتی با مسلمانان صحبت می کنند دم از اسالم می زنند ، با فمينيست
در کنار دشمنان امپرياليسم از دشمنی . ها از دموکراسی داد سخن می دهند گويند و در برابر لببرال

رف می زنند مانند همين حها  آمريکايی ديرينه خود با آمريکا می گويند و با دوستان آمريکا از دوستی با
متحده شمشير را از رو بسته است و  اگر دست از پا خطا کنند اثری از آثار سازمان باقی  ياالتاالن که ا

  .  نخواهد گذاشت، سازمانی که همواره به کشتن شهروندان آمريکايی مفتخر بوده است
  

ز اسالم را نداند و نفهمد يک اصل آن را به طور مجاهد کسی است که هر چي ؛به اقرار رهبران سازمان 
که البته از اين اصل در جهت انحراف حقايق . تمام و کمال می فهمد و به کار می بند و آن اصل تقيه است

 .استفاده می کند



پس دروغ می شود يک اصل ؛ دروغ به همه کس و راجع به همه چيز و برای يک هدف معين که 
  .مريم و مسعود رجوی ؛صيت رهبران سازمانعبارت است از تقديس شخ

خود  ی انسته اند به آرزوی ديرينهنتوهای تاريخی را از دست داده اند و  مسعود و مريم که تمام فرصت
که همانا حکومت بر ايران است ، نائل شوند ناگزير بر همان معدود افرادی که برايشان باقی مانده است 

. ، رهبر بزرگ ، پيغمبر خود خوانده و ديگری رئيس جمهور ايران يکی می شود، پس بايد حکومت کنند
کل دنيا نمونه ای از " البته اگر کار به همين جا ختم می شد و مسعود کارخانه ای ايجاد نمی کرد که برای 

اما اين شوخی از آن . بسازد می شد کل قضيه را به شوخی برگزار کرد و از کنارش گذشت" انسان کامل
اگر آلمان هيتلر و شوروی استالين را نديده بوديم، می . که لرزه بر اندام انسان می اندازدنوعی است 

 .يم بی اعتناء باشيمتسنتوا
    
  

  طعمه ی اروپا به مثابه
از مهاجرانی رو به رو هستند که به خيال زندگی بهتر جالی وطن  گروهیتر کشورهای اروپايی با  بيش

های به اصطالح ثروتمند ابزاری شده است که سازمان از آن برای جذب  همين کشورها و ملت. می کنند
  .اعضای جديد استفاده می کند

ايشان را به اروپا بفرستند و  ،ها وعده می دهند که به عنوان پناهنده مجاهدين برای جذب افراد به آن
ا می دهند و طبيعی ه گی راحت را به آندنويد زن. امکان تحصيل در رم و لندن را برايشان محيا کنند

است افرادی که از بيکاری و بی پولی خسته شده اند و اميدی هم به بهبود وضعيت مالی خود ندارند، 
های مصنوعی که نويد امنيت و ثبات را می دهند، مردم و به خصوص جوانان  اين بلبل. جذب می شوند
  .را جذب می کنند

  
جست و جوی زندگی بهتر بوده اند ، سر از عراق  در مين ترتيب است که صدها پسر و دختر که در هبه 

. آورده اند و وقتی چشم باز کرده اند ديده اند سالحی در دست دارند و به خيال خود با خمينی می جنگند
ميدان و جنگ شده اند و ای بسا اکنون در  ی ها بدون هيچ آموزش نظامی خاصی روانه تر  آن بيش

يم صدام حسين ژها را به ر يدند و آندها را دز اميد آن. خاکی خفته باشند که خاک وطنشان نباشد
 .فروختند، رزيمی که پليدتر از آن را تاريخ به خاطر ندارد

  
  دنيا خودکامه

وير کشيده است که تحت ، دنيای خودکامه ای را به تص"  1984" ول در رمان خود ، رجرج او
پشت ديوارهای اين دنيای خودکامه همه چيز برعکس جلوه داده می . است" برادران بزرگ" فرمانروايی 

 ".جنگ يعنی صلح و ازادی يعنی اسارت و جهل يعنی قدرت: " شود
 

جنگ و خونريزی را با پوست و گوشت ،انزوا ،ترس . وسی زندگی می کنندباعضای سازمان در چنين کا
  . خود حس کرده اند

با تصوير اين جهنم زمينی در واقع تمثيلی از آن چه در چين و اتحاد جماهير  يیبريتانيا ی نويسنده
اليست است و خوب می داند از چه چيزی يجرج اورول سوس. دست می دهدرا به  شوروی اتفاق افتاد

ها  اسپانيا در کنار مارکسيستبا شرکت در نبرد  1936صحبت می کند ، شجاعت خود را نيز در سال 
 .نشان داده است



ها در قرارگاه اشرف ، خود را نجات داده است  يکی از بازماندگانی که با استفاده از حضور آمريکايی
توان طغيان را . احساس خرد شدن داشتم. من ديگر حتی توان متنفر بودن را هم ندارم: " می گويد
 ".نداشتم

شما يا با ما هستيد يا بر عليه ما : " انش گفته استرسازمان، بارها به يا  مسعود رجوی، رهبر بالمنازع
به اين ترتيب است که وی هر نوع . اين حرف به اين معنا است که حد وسطی وجود ندارد". هستيد

هر کس هم سوالی يا انتقادی درباره عملکرد او داشته باشد قطعا خائن و . دور می کند دانتقادی را از خو
عود مستقيما از کمونيسم ستمام اين واژه ها را م. س است و  خودش را به آخوندها فروخته استجاسو

  .گرفته است
ترين فاصله ای از  هر کس هر چه قدر هم به سازمان و رهبران آن نزديک باشد ، به محض اين که کم

آن  ی يانت و نحوهالبته و صد البته هيچ وقت جزئيات و خ. ها می گيرد ، خائن است ايدئولوژی آن
 .مشخص نمی شود

اين رفتار برای هر کس با هر موقعيتی که در سازمان داشته باشد به اجرا در می آيد و مراحل مختلفی 
  .روحی و جسمی ادامه دارد ی دارد که از تحقير  و تهديد شروع می شود و تا شکنجه

  
  .قوق بشر جلب می کنمبرای فهم بهتر اين مکانيسم توجه شما را به گزارش ديده بان ح

 
 

  گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر، فاجعه ای برای مجاهدين
سازمان  ی دفتر سازمان ديده بان حقوق بشر در پاريس گزارشی درباره 2005مه  15در تاريخ 

  :آن در زير می آيد ی مجاهدين خلق ايران منتشر کرد که بخش عمده
  
که در تبعيد به سر می برد ، رفتار خشنی با اعضای خود  يک گروه از مخالفين مسلح حکومت ايران" 

  .های اروپايی است اين گروه در صدد جلب توجه و کسب مشروعيت از دولت. دارد
ديده بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شده است ، خاطر نشان می کند سازمان مجاهدين خلق  

های  برای مدت و ود را مورد شکنجه قرار دادهايران که يک گروه اپوزيسيون مسلح است، اعضای خ
  .می کند های انفرادی حبس ها را در سلول طوالنی آن
خروج ممنوع، عدم رعايت حقوق بشر در اردوگاه های " که تحت  عنوان  صفحه ای  28 اين گزارش

منتشر شده است ، خاطر نشان می سازد که اين سازمان اعضای خود را در اردوگاه " سازمان مجاهدين
هايش در عراق حبس کرده و اگر کسی خيال انتقاد يا ترک سازمان را داشته باشد مورد ضرب و شتم و 

اين گزارش حاوی مشاهدات پنج تن  .های انفرادی زندانی می شود ها در سلول يا سال شکنجه قرار گرفته
در زمان و از اعضای سابق سازمان است که توسط فرماندهان خود تحويل نيروهای امنيتی عراق شده 

و آفريقای شمالی  هجورج استورک، مدير بخش خاورميان .صدام حسين به زندان ابوغريب افکنده شده اند
اگر کسی خيال جدا شدن از سازمان به سرش بزند، خيلی : " سازمان ديده بان حقوق بشر، می گويد در

نشان می دهد وضعيت  و مشاهدات اين افراد زنگ خطر را به صدا در آورده. برايش گران تمام می شود
سازمان را  ، اين 1997دولت آمريکا در سال (...). منتقدين در درون اين سازمان تا چه حد وخيم است

. ن کار را انجام دادميه 2002اروپا نيز در سال  ی اتحاديه. در فهرست گروه های تروريستی قرار داد
سياسی اين سازمان به شمار می رود ،  ی هخاز آن زمان تا به حال ، شواری ملی مقاومت که در واقع شا

هايی که عليه  ذف کرده به محدوديتمدام به آمريکا و اروپا فشار می آورد که نامش را از اين فهرست ح
اين گروه در سرتا سر دنيا ، از بروکسل گرفته تا واشنگتن ، خود را به . اش اعمال کرده اند، پايان بدهند



بين المللی می خواهد  ی حکومت ايران معرفی کرده و از جامعهعنوان جايگزينی دموکراتيک برای 
  .   ميت بشناسندبه رس" دولت در تبعيد"سازمان را به عنوان 

های تروريستی در  که دولت فرانسه مريم رجوی رهبر سازمان را به جرم انجام فعاليت 2003ر سال د
خاک اين کشور دستگير کرد، ده تن از اعضای سازمان در پاريس ، لندن و ديگر شهرهای اروپايی ، به 

اثر شدت جراحات وارده جان خود ها نيز در  دو نفر از آن.  اعتراض دست به خود سوزی زدند ی نشانه
تن از نمايندگان پارلمان اروپايی و مجالس کشورهای مختلف اروپا  40در ماه ژانويه، . را از دست دادند

  .خواهان حذف نام اين سازمان از فهرست گروه های تروريستی شدند
ا در جلسه ای که آمريک ی خواه کنگره دموکرات و جمهوریآوريل تعدادی از نمايندگان  14در تاريخ 

در اين جلسه تام . اين سازمان برای ايجاد ايرانی الئيک و دموکراتيک برگزار کرده بود، شرکت داشتند
خواه کلرادو، از وزارت خارجه آمريکا خواست نام سازمان مجاهدين را از  جمهوری ی تانکردو ، نماينده

يک گروه متشکل از افسران  فوريه 10سپس در تاريخ . فهرست گروه های تروريستی حذف کند
از دولت آمريکا خواست نام سازمان را از " کميته سياسی ايران" بازنشسته ارتش آمريکا تحت عنوان 

فهرست گروه های تروريستی حذف کرده به مجاهدين در جهت مبارزه با حکومت ايران فعاالنه کمک 
  .کند

حقوق بشر دارد  ی سياهی در زمينه ی دهشکی  نيست که دولت ايران پرون: " جورج استورک می گويد
". هاست ، خطای بزرگی به شمار می رود ولی حمايت از گروهی که خود مسئول تجاوز به حقوق انسان

خاک ايران را هدف حمله  ، در دوران جنگ ايران و عراق، سازمان بارها از پايگاه های خود در عراق
ت به اعدام جمعی از مخالفين از جمله تعدادی از بعد از پايان جنگ ،حکومت ايران دس. قرار دارد

  "اعضای سازمان زد
  

  "حقوق بشر در اردوگاه های سازمان مجاهدين نقضخروج ممنوع، " به نقل از مقاله 
اين . در ايران تاسيس شده است 1965سازمان مجاهدين خلق ايران يک گروه مبارزاتی است که در سال 

شاه ايران ، محمد رضا پهلوی ، که منجر به انقالب اسالمی در سال گروه در مبارزات خيابانی آخرين 
زيادی را به  ی بعد از انقالب ، سازمان تشکيالت خود را گسترش داده عده. شد، بسيار فعال بود 1979

  .عنوان عضو جذب کرد
و بعد از   خمينی ، از معادالت قدرت کنار گذاشته شدهللابا اين حال در هنگام تشکيل حکومت توسط آيت ا

تعداد زيادی از . آن که تالشش برای ايجاد شورش به نتيجه نرسيد، به فعاليت مخفيانه روی آورد
اين عده تحت  1986در سال  .رهبرانش به فرانسه رفته به فعالييت خود عليه دولت ايران ادامه دادند

جا به نام ارتش آزاديبخش فشار دولت فرانسه مجبور به ترک خاک فرانسه شده به  عراق رفتند و در آن 
در . همان جا مستقر بودند 2003تا سقوط صدام  حسين در سال  و پايگاه های نظامی برقرار کرده، ملی 
 عراق ، بارها وارد خاک ايران شده عليه نيروهای مسلح اين کشور  به عمليات -مدت جنگ ايران طول

چون صدام حسين  يافتسازمان به شدت کاهش های  بعد از پايان جنگ ، فعاليت. های متعددی دست زدند
  .ها را مهار کند توانايی آن بود، مجبور شده

  
مالی و لجستيک خود را در عراق از  ی سازمان تمام پشتوانه 2003با سقوط صدام در آوريل  درنهايت
شغال ارتش آمريکا پس از ا . اعضای اين سازمان در زمان حمله آمريکا به عراق خنثی بودند. دست داد
  .ها را خلع سالح کرده در پايگاهشان موسوم به قرارگاه اشرف تحت نظر گرفت عراق، آن

،  2005مارس  10ديده بان حقوق بشر از نيروهای آمريکايی کسب اطالع کرده است که در تاريخ 
  .نفر از اعضای اين سازمان در قرارگاه اشرف حضور داشته اند 3534



اعضای سازمان با استفاده از عفو دولت ايران به کشور خود بازگشته نفر از  273،  2004از اکتبر 
البته سرنوشت اين  .ارتش آمريکا با اعضای سازمان در چهارچوب کنوانسيون ژنو برخورد می کند.اند

ی  عده همچنان نامعلوم است چون ظاهرا ارتش آمريکا و دولت عراق هنوز نتوانسته اند تصميمی درباره 
  .ها بگيرند آن

های حکومت صدام حسين ، تعدادی از اسرای ايرانی با اسرای عراقی که در ايران به سر  در آخرين سال
تعدادی از اعضای معترض سازمان نيز در ميان اين عده بودند، سازمان در  واقع . می بردند مبادله شدند

  .ها باشند ها را به ابوغريب فرستاده بود که تحت نظر عراقی آن
تری راجع به وضعيت حاکم در قرارگاه های سازمان  ، اطالعات بيش 2002اين افراد در سال با آزادی 

ديده بان حقوق بشر با . در عراق به دست آمد، اطالعاتی که تا آن زمان هرگز به بيرون درز نکرده بود
گفته های اين آن چنان که از . تن از اين اعضای سابق که از زندان ابوغريب آمده بودند ، مصاحبه کرد 5

هايی که در صدد جدا شدن از  افراد بر می آيد ، رفتار سازمان با اعضای معترض خود و به ويژه آن
جرا که سازمان از ضرب و شتم و حبس و شکنجه معترضين ابايی  .سازمان هستند، جای نگرانی دارد

نود يا در داخل قرارگاه ها حبس کرده يا تحت نظر رژيم عراق به  ی ها را در دهه نداشته بسياری از آن
تا ژانويه  1992ها به مدت هشت سال و نيم يعنی از سپتامبر  يکی از آن. زندان ابوغريب فرستاده است

شاهدان، دو نفر از اعضای سازمان در خالل  ی به گفته. در زندان انفرادی به سر برده است 2001
های عباس صادقی نژاد، علی قشقاوی و عليرضا مير  اين سه نفر به نام. ده اندها جان دا بازجويی

ها در قرارگاه  وده اند که در سلول آنباصغری شاهد قتل يکی از همرزمان خود به نام پرويز احمدی 
عباس صادق نژاد همچنين به ديده بان حقوق بشر گفته است که شاهد قتل يک نفر  .اشرف جان داده است

بوده که با او هم سلول بوده است و بعد از يک جلسه بازجويی جان داده  یبه نام  قربانعلی ترابديگر 
  .است

کنند که در سال  می تيهای مريم و مسعود رجوی هدا سازمان مجاهدين خلق ايران را يک زوج به نام
وژيک پايان ناپذير ياد ازدواج کرده اند و سازمان از اين پيوند به عنوان آغاز يک انقالب ايده ئول 1985

  .کرده است
های روزانه که  طالق اجباری زن و شوهرها، گزارش: اين انقالب مراحل مختلفی داشته است ، از جمله 

افراد اعمال و افکار خود را در آن می نوشته اند و همچنين قطع هر گونه ارتباط جنسی به منظور وقف 
  .کامل جسم و روح خود به رهبران سازمان

  
: " فاصله پس از ازدواج مريم و مسعود رجوی ، فرماندهی نظامی سازمان اين دستور را صادر کردبال

هر چه زودتر اين انقالب را به ضروری است به منظور ادای دين خود به سازمان در شرايط فعلی 
ماره نشريه مجاهد ش".( مرحله اجراگذاشته وقت و توان خود را صرف فراگيری تعليمات سازمان نماييد

  ) 1985آوريل  12.  242
  
  

درک عظمت اين انقالب به معنای درک عظمت : " بخش اجتماعی سازمان نيز خاطرنشان کرد که 
ها ايمان داشته باشيم و دربرابر شان به شيوه ای انقالبی  بايد به آن. رهبران ما يعنی مسعود و مريم است

   ) 1985آوريل  12نشريه مجاهد شماره ( "و عقيدتی مطيع باشيم
که پليس فرانسه مريم رجوی را دستگير کرد، معلوم شد اعضای سازمان تا چه اندازه  2003در سال 

اعتراض اقدام  ی واخواهان سازمان در شهرهای مختلف اروپا به نشانههده تن از اعضا و  . پاکباخته اند
  . ر شدت جراحات وارده جان دادندها در اث به خودسوزی کردند و دو نفر از آن

 



  
  متدلوژی سازمان

بان حقوق بشر با داوازده تن از اعضای سازمان که اکنون مقيم اروپا هستند مصاحبه تلفنی ترتيب  هددي
های سازمان  خودشان به دليل اعتراض به سياست ی مشاهدات اين افراد مستند بوده و به گفته. داده است

می سازمان، مورد شکنجه های روحی و ظافعاليت در پايگاه های ن ی نسبت به ادامهيا ابراز بی تمايلی 
  . روانی قرار گرفته اند

با هر يک از اين افراد به طور جداگانه و با هر کدام چند  2005ديده بان حقوق بشر از ماه فوريه تا مه 
ی به زبان فارسی انجام ساعت شده است و همگ 12کل اين مصاحبه ها بيش از . بار صحبت کرده است

انه تجربيات خود از قرارگاه ها ی سازمان را در اختيار ديده بان گهر يک از افراد به طور جدا .شده
حقوق بشر قرار داده اند و اين تجربيات با مدارک و اسناد ديگری که ديده بان حقوق بشر در اين زمينه به 

ضای سابق که در سازمان زندانی شده و مورد تعدادی از اين اع. دست آورده است، همخوانی دارد
شکنجه قرار گرفته اند ، به اسم شخصی به نام حسن عزتی اشاره کرده اند که از قرار معلوم بازجويی 

ديده بان حقوق بشر با ياسر عزتی ، فرزند حسن عزتی ، تماس گرفته است و نامبرده . شان کرده است
  .مجاهدين خلق بوده استگفته است که پدرش از بازجويان سازمان 

فرهاد جواهری يار، (ها مصاحبه کرده است، هشت نفر  از دوازده نفری که ديده بان حقوق بشر با آن
به  2002ژانويه  21توسط دولت عراق ، در تاريخ ) علی قشقاوی، محمد حسين راستگو و اکبر اکبری 

ه ايران فرستاده شده است و عليرضا ب 2003مارس  18امير موثقی در تاريخ . ايران فرستاده شده اند
 2004ياسر عزتی در ژوئن  .در  مرز ايران و عراق رها شده است 2003در ماه فوريه مير عسگری 

از  يکی از قرارگاه های  2002ژوئن  20 نژاد در تاريخ ادقیصو  عباس عراق را ترک کرده  است 
) محمد رضا اسکندری ، طاهره اسکندری، حبيب خرمی و کريم حقی(نفر ديگر 4. سازمان گريخته است

فرهاد ( گروهنفر از اين  5. عراق را ترک کرده اند 1991بعد از جنگ اول خليج فارس در سال 
قبل از آزادی در زندان ) کبری و امير موثقی جواهری يار، علی قشقاوی، محمد حسين سبحانی ، اکبر ا

  .   ابوغريب بوده اند
  
  

  گاه های سازمان مجاهدينرحقوق بشر در قرا عدم رعايت
 گاه های سازمان مجاهدين شامل موارد متعدی از جمله حبس در زندانرعدم رعايت حقوق بشر در قرا

جسمی ی  اجباری، تهديد و همچنين شکنجههای مخفی، سلول انفرادی،فحاشی، آزار روانی، اقرارگيری 
از مشاهدات شاهدان چنين بر می آيد که  .می شود که در دو مورد، مرگ افراد را به دنبال داشته است

به گفته اين . حبس اعضای معترض خود مورد استفاده قرار می داده است یسازمان سه نوع محل را برا
می گفته " ميمهمانسرا"قامتی بوده است که اصطالحا به آن افراد، نوع اول متشکل از تعدادی واحدهای ا

  .اند
  

آن تعداد از اعضای سازمان که متقاضی ترک عراق بوده اند در اين واحدها نگه داری می شده اند و 
خروج از ساختمان و صحبت با ساير  ی ها خبردار نمی شده است چون اجازه کسی از سرنوشت آن

  .  وانسته اند با خانواده يا دوستان خود خارج از سازمان تماسی داشته باشنداعضا را نداشته اند و نمی ت
کريم حقی که زمانی مسئوليت مهمی در سازمان داشته و مامور امنيت مسعود رجوی بوده است، به ديده 

سازمان باورش نمی شد که . ممسئول امنيتی مسعود بود 1991من در سال : " بان حقوق بشر گفته است
" اسکان"مرا به اتفاق همسر و فرزند شش ما هه ام در جايی به نام . مبنای مخالفت را گذاشته باشمن 

قبل از جريان انقالب ايدئولوژيک و طالق اجباری، اسکان محلی بود که زن و شوهرها را . حبس کردند



ديوارهای بلند  سازمان دور اين منطقه را با سيم خاردار و ديده بانی و. با هم در آن حبس می کردند
الها را سرمان آورد از جمله ب  سازمان در طول آن مدتی که حبس بوديم انواع واقسام. محافظت می کرد

  ." فحاشی و تهديد به اعدام
که بنای مخالفت با  1991محمد رضا اسکندری و همسرش طاهره اسکندری نيز گفته اند در سال 

ما زمانی که وارد قرارگاه شديم ، پاسپورت و : " ده اندهای مختلفی حبس ش سازمان را گذاشتند در محل
اما بعدا که گفتيم می خواهيم برويم، مدارکمان را پس . مان را تحويل سازمان داده بوديم اوراق شناسايی

مدتی بعد نيز ما را به  اردوگاه پناهندگان التاش واقع .در اسکان و چند حای ديگر حبسمان کردند .ندادند
ط زندگی در آن جا بسيار دشوار و در واقع محلی برای مرگ يشرا. هر رمادی فرستادندش ی در حومه

در آن جا مانديم تا اين  1992تا سال . البته ماموران سازمان آن جا هم راحتمان نمی گذاشتند. تدريجی بود
ل و دهم ی ديده بان حقوق بشر در اونمصاحبه تلف." (که هلند با درخواست پناهندگی مان موافقت کرد

  فوريه 
2005 (  

  
از اين . هايی است پيش ساخته بنگال در واقع ساختمان. گال می گويندننوع دوم اين مراکز حبس را ب

نها که  دا شدن از سازمان را داشته اند و چه آجها که قصد  ها نيز برای حبس افراد، چه آن ساختمان
ها در واقع راهی بوده است برای تنبيه  ساختمانحبس در اين . انتقاد می کردند، استفاده می شده است

ها فرصت می دادند که به  در واقع به آن. افرادی که از ديدگاه رهبران سازمان مرتکب خطايی می شدند
  .کنند و خودشان را سرزنش کنند اعترافگنا هان خود 

ر اروپا و آمريکای شمالی د  بنی صدر که سابق بر اين، از نمايندگان ديپلماتيک بلند پايه سازمان دومسع
ماموری که : " م می شود، نوشته استهبوده است و توسط مسعود و ديگر رهبران سازمان به فساد مت

به اصطالح مرا بنگالی . برای من گماشته بودند، مرا به ساختمانی برد و گفت راجع به کارهايم فکر کنم
ردن و نوشتن راجع به خطاهايم اجازه کار کرده بودند يعنی در سلولی حبسم کرده بودند و جز فکر ک

سخت است که عده ای از اعضای و اين تا آن اندازه نوعی شکنجه روانی بسيار سخت  .ديگری را نداشتم
نوشته مسعود   388ص " خاطرات يک شورشی ايرانی " (." سازمان خودکشی را به آن ترجيح دادند

   )بنی صدر
 
 
ها  اين سلول.  های مخفی درون سازمان از حبس و شکنجه و بازجويی در سلولنوع سوم عبارت است  

تر اعضای سازمان از وجود اين  بيش. تر برای مخالفين سياسی مورد استفاده قرار می داده اند را بيش
ها بوده اند ، به ديده بان حقوق  آن عده از مصاحبه شوندگان که در اين سلول. ها بی خبر بوده اند سلول

ها در داخل قرارگاه  بشر گفته اند تا پيش از اين که شخصا آن را تجربه کنند اطالعی از وجود اين سلول
 . نداشته اند

 
. ها حبس بوده است در يکی از اين سلول 2001تا  1992سال ، از  8محمد حسين سبحانی به مدت 

ها بوده  يکی از همين سلولدر  2000تا دسامبر  1995سال ، از نوامبر  5جواهری يار نيز به مدت 
سازمان بوده اند که تصميم می گيرند جدا شوند اما سازمان  ی ها از اعضای بلند مرتبه نآ یهر دو. است

ها را حبس می کند و سپس  سازمان آن. ها می شود اطالعاتی که داشته اند مانع از خروج آن ی به بهانه
  .ها را در زندان ابوغريب حبس می کنند ها نيز آن تحويل مقامات عراقی می دهد و عراقی

   



 1995تا  1994های  در سال" های امنيتی پاکسازی" چهار نفر ديگر از مصاحبه شوندگان در جريان 
عباس صادقی نژاد، علی قشقاوی ، . به جرم داشتن افکار ستيز ه جويانه نسبت به سازمان، حبس شدند

های  نه ای مورد شکنجه قرار گرفته و بعداز بازجويیايعليرضا مير اصغری و علی اکبری به طرز وحش
طوالنی و سرسختانه ای مجبور می شوند اقرارنامه ای بنويسند و اعتراف کنند که مامور اطالعات ايران 

های داخلی سازمان در عراق، شاهد مرگ پرويز  در يکی از سلول 1995اين سه نفر در فوريه . هستند
در جريان عمليات پاکسازی  1995سلول بوده اند و هر سه در سال همگی در يک . احمدی بوده اند

علی قشقاوی به ديده بان حقوق بشر گفته است که پرويز احمدی را در روز . امنيتی دستگير شده بودند
 :دوم حبسش، برای بازجويی بردند

. ساعت  بعد آمد 2رفت و . نگهبانان آمدند پرويز احمدی را بردند)  1995فوريه (اوايل ماه رمضان " 
 ".به شدت کتکش زده بودند و مدتی بعد مرد

ناگهان در زندان را باز کردند و يک : " عباس صادقی نژاد نيز در همان سلول بوده است، وی می گويد
. حسابی کتکش زده بودند. اول او را به جا نياورديم.با صورت خورد به زمين. نفر را انداختند داخل

تمام . ديديم پرويز احمدی است که چند ساعت قبل برای بازجويی برده بودند صورتش را برگردانديم 
هر کاری کرديم به هوش نيامد . هايش کبود شده بود و در حالت کما بود هايش شکسته بود، ران استخوان

زندانبان در را باز کرد و بدن بی جانش را از زندان بيرون . و ده دقيقه بعد روی زانوی خودم جان داد
 ".شيدک

با اين حال ، ديده بان حقوق بشر  شماره .  گفته های عليرضا ميراصغری نيز اين حادثه را تاييد می کند
را يافته است که سازمان در آن مدعی شده متوفی به دست  1998ای از نشريه مجاهد مورخ دوم مارس 

  .نيروهای ايرانی شهيد شده است
  

نيز اشاره کرده است که  یهايش به نام قربانعلی تراب سلولی عباس صادقی نژاد به مرگ يکی ديگر از هم
  . بعد از بازجويی جان داده است

  
  انکارهای سازمان مجاهدين

  
سازمان ديديده بان حقوق بشر در سطح بين المللی از شهرتی خدشه ناپذير برخوردار بوده تحقيقاتش دقيق 

يی در انکار و تکذيب دارد و متنی بلند در تکذيب يد طوال کهو البته سازمان مجاهدين . و موشکافانه است
  .اين موارد منتشر کرد

 
 



  
ديده بان حقوق . سازمان مجاهدين در اين مورد نيز مانند ساير موارد با دقت واکنش نشان داد

به دنبال انتشار اين گزارش، افراد و :"  بشر در گزارش خود رئوس اين واکنش را آورده است
نترنتی نسبت به آن يهای ا های طرفدار مجاهدين به طور علنی يا  از طريق سايت سازمان

متد تدوين  ی ما با دقت اين انتقادات را چه نسبت به محتوا و  چه درباره. اعتراض کردند
گزارش ، جمع آوری و تحليل کرده و در پايان به اين نتيجه رسيديم که اعتراضات مذکور ، 

  .يه و اساس استتوجيه ناپذير و بی پا
تعدادی از معترضين مدعی شدند ديده بان حقوق بشر از آمريکا، کانادا و اتحاديه اروپا خواسته 

د و اين در حالی است که سازمان ناست سازمان را از فهرست گروه های تروريستی حذف نک
قوق واقعيت اين است که ديده بان ح. تمام تالش خود را صرف خروج از اين ليست کرده است

ما تنها کاری که  .بشر در هيچ موردی و با هيچ مرجعی در اين مورد مذاکره ای نداشته است
تندی است که حاکی از موارد متعددی از عدم رعايت حقوق بشر از سکرديم ثبت مشاهدات م

  .(...)جمله شکنجه و حبس است
ه کبه اين گزارش کرده است " دوستداران ايران آزاد" ترين انتقاد را گروهی موسوم به  بيش

آلخو ويدال کادراس،پائولو کاساکا، آندره بری و استروان  ؛چهار تن از نمايندگان پارلمان اروپا
اين گروه مدعی شده است که مشاهدات افرادی که در  . در آن عضويت دارند ،استيونسون

به عالوه ، مدعی شده . ياد شده است، توسط وزارت اطالعات ايران تهيه شده است گزارش از آن
تقدين و اعضای سابق سازمان در واقع ماموران اطالعاتی ناند که نه تنها اين عده بلکه تمام م

 ،البته نه اين گروه و نه هيچ يک ديگر از معترضين به گزارش ديده بان حقوق بشر. ايران هستند
  .کی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده اندسند يا مدر

در مدت پنج روز و  ها برای ما ارسال کرد که توسط هئيتی وابسته به آن یگروه مذکور گزارش
نفر از اعضای سازمان  19در اين گزارش با . در داخل قرارگاه اشرف در عراق تهيه شده بود

البته اين گروه . ا تکذيب کرده بودندمصاحبه کرده بود که همگی مشاهدات همرزمان سابق خود ر
 ."  با هيچ يک از افرادی که توسط ديده بان حقوق بشر مصاحبه شده بودند، مالقات نکرده بود

 
رش و اهايی می پردازد که در تدوين گزروش ديده بان حقوق بشر در ادامه به شرح و تفصيل 

هايی از اين دست به همين  زارشاعتبار گ. مصاحبه ها مورد استفاده قرار گرفته است ی تهيه
  .هاست دقت و موشکافی

  
  

  درسی عالی برای تبليغ
  

 ی مستمر، به مهارت کم نظيری در مبارزه ی اعضای سازمان در اثر سه دهه تالش و مبارزه
های حمله و ضد حمالت تبليغی دارند که می روش چنان مهارتی در . تبليغاتی دست يافته اند

ها با تمام کسانی که ساز مخالفت می  برخورد آن. توانند از هر بحث و استداللی سرباز بزنند
سی يا رفتارهايی است که به رهبری مائو در  ی ها در دهه ، شبيه رفتارهای استالينيستزنند

را بدترين دشمن می دانند و  يعنی معترض؛ دوران انقالب فرهنگی چين صورت می گرفت 
يعنی او را . همان برخوردی را با او دارند که با بدترين و سرسخت ترين دشمنان خود دارند

مال می کنند، به پستی و رزلی و خيانت و ناسپاسی متهمش می کنند و به اين ترتيب  پا لجن اتسر
چنين رفتاری فقط . از می زننداز رو در شدن با انتقاداتی که متاسفانه عمدتا بر حق است ، سرب



گويی به اصل مطلب  سازمان هميشه به جای پاسخ .ضد دموکراتيک برمی آيداز يک تشکيالت 
اين که ديده  ی هميشه مانند کودکان بهانه گير به جزئيات می پردازد و در اين مورد  نيز به بهانه

له شکنجه را از اساس انکار بان حقوق بشر مصاحبه ها را از طريق تلفن انجام داده است، مسئ
دلخوش کرده است به اين که هياتی از نمايندگان پارلمان اروپا رفته اند از نزديک با . می کند

مجاهدين صحبت کرده اند و  برای خودشان به اين نتيجه رسيده اند که ديده بان حقوق بشر دروغ 
نده پارلمان اروپا شده است به ها بگويد مگر صرف اين که کسی نماي يکی نيست به اين! می گويد

 است؟  مستنداين معنی است که همه مشاهداتش مستدل و 
    

قطعا هر کسی در رفع اتهاماتی که بر دوش سازمان سنگينی می کند بکوشد، آدم معتبر و 
  .محترمی است البته فقط از نظر خود مجاهدين

  
. است ، تخصصش فيزيک استآلخو ويدال کوادراس اسپانيايی و عضو حزب مردم در کشورش 

استوارن . پائولو کاساکا پرتغالی و عضو حزب سوسياليست است، تخصصش اقتصاد است
اين عضو ائتالف احزاب محافظه کار . استيونسون اسکاتلندی و متخصص کشاورزی است

ر دفاع از قربانينان هسته ای در زمان اتحاد جماهير شوروی دهای بسياری  فعاليت ، پرتغال
 .ه استداشت

  
وی در حال . آندره بری آلمانی و از ميراث داران رسمی حزب کمونيست آلمان شرقی است 

در سايت رسمی  ی او که مطابق زندگی نامه. حاضر عضو حزب سوسيال دموکرات آلمان است
پارلمان آلمان قرار گرفته است، او دو دکترا يکی در علوم سياسی و ديگری در علوم اجتماعی 

های  در آن دوران ، وی بين سال. دارد که هر دو را پيش از سقوط ديوار برلين گرفته است
پوستدام "روابط بين الملل موسوم به  ی به عنوان دستيار در موسسه  1983تا  1976

يعنی تا زمان سقوط ديوار برلين، در  1989کار کرده است و پس از آن تا سال "  بلسبرگبا
دفترش در حال حاضر در . رسی استادی بوده استکدانشگاه های مختلف صاحب 

های فرانسه، يونان  استسراسبورگ است، در آن جا عضو اتحاديه ای است متشکل از کمونيست
 .و ايتاليا

مداران معتبر و محترمی که رفته اند در جنوب عراق برای خود چرخيده  ها هستند سيساست اين 
اند و تحت نظر سازمان و در داخل قرارگاه با افرادی که در دست سازمان هستند گپی زده اند و 

  ،اين شيوه. به اين نتيجه رسيده اند که هيچ اثری از بدرفتاری و خشونت در آن جا وجود ندارد
. که مختصر دستی در فوت و فن تحقيق داشته باشد، به خنده وا می دارد هر روزنامه نگاری را

خطای حرفه ای  انجامچنين گزارشی را به  ی نويسنده ،در عالم روزنامه نگاری حرفه ای
  .متهم می کنند آشکاری

   
حال ، سوال اين است که در اين مورد به خصوص، آيا تهيه کنندگان گزارش سازمان که نمونه 

ست، واقعا افراد ساده لوحی بوده اند يا اين که با نمايندگان مذکور زد و ا تبليغ ازای کم نظير 
مانشان ه اند چشتمحترم که به قرارگاه مجاهدين رفته اند، آيا توانس" شاهدان"اين بندی کرده اند؟ 

شايد بهتر باشد  را خوب باز کنند يا اين که شيشه های دودی سازمان هوش از سرشان برده است؟
رفقای "يا " دوستان مسعود رجوی"اين انجمن کذايی دوستداران ايران آزاد اسم خود را بگذارند

ت که البته، اگر چنين می کردند همه چيز رو می شد و اين دقيقا همان چيزی اس"...مريم رجوی
  !سازمان نمی خواهد



نماينده، بيندازيم تا متوجه  732کافی است نگاهی اجمالی به ترکيب پارلمان اروپا، متشکل از  
بشويم که همه جور گرايش در آن وجود دارد و دليل خاصی دارد تمام اعضای هيئت اعزامی به 

است که سازمان دليل خاصش هم اين . عراق از ميان نمايندگان چپ يا چپ افراطی هستند 
همواره با اين گروه ها که مدعی نبرد با امپرياليسم آمريکايی بوده اند، روابط صميمانه ای داشته 

 .ننددر واقع خود را از يک قماش  می دا و
ن در جمهوری اسالمی اصال دليل نمی شود که کسی بخواهد نهادهای مدنی ما را به اکشتار مخالف

اگر بخواهيم اين را با آن توجيه کنيم، درست مثل اين . هديد کنندهايمان را ت هيچ گرفته آزادی
   .های استالين توجيه کرده باشيم گوالگ با را هيتلرهای  است که اردوگا ه

  
است و  نه آن طور که سازمان مجاهدين می گويد  تبليغمشاهداتی که دراين کتاب می آيد نه 

. اق قرار است صدای زنان و مردان بی صدا باشدوراين ا. های وزارت اطالعات ايران دروغ
  . برای اين که فريادشان در سکوت بی اعتنايی گم نشود

ها را در پاورقی توضيح  ممکن است در برخی از اين مشاهدات اشتباهاتی جزئی باشد که ما آن 
ايم ،  می دهيم اما در متن آن دست نمی بريم و در واقع آن را به همان صورت که خودمان شنيده

افرادی است که لحظات دشواری  ی دليل اين اشتباهات نيز ضعف حافظه. برای شما نوشته ايم
 .در زندگی خود داشته اند و ماجراها از سر گذرانده اند

شام سياه زندگی اين افراد ديگر به پايان رسيده است اما ظلمات سازمان مخوف مسعود رجوی 
  .تازه آغاز شده است


