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 نقض حقوق بشر در فرقه رجوي
 نامه اي به قلم علي رضواني عضو سابق سازمان 
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 :عالي جناب آريستوفر جرج مدير اجرايي سازمان ميدل ايست واچ شعبه آمريكا 

 :با سالم 
روع به آار آرده اين  ش١٩٧٨با نگاهي به تاريخچه اين سازمان که از سال 

سازمان به طور منظم و سيستماتيك نقض حقوق بشر در شصت آشور جهان را 

 .مورد رسيدگي و بررسي قرار مي دهد 

سازمان نظارت بر حقوق بشر در جنگهاي داخلي آشورها نقض حقوق بشر را 

هم از جانب دولت و هم از جانب گروه هاي شورشي ثبت و بررسي مي آند ، 

ن حامي و مدافع آزادي انديشه ، رعايت قوانين و برخورداري از اين سازما

 .قوانين براي همه بشريت است 

اين سازمان هرگونه قتل ، ناپديد شدن ، شكنجه ، زنداني آردنهاي خود سرانه و 

ساير شكلهاي نقض قوانين بين المللي و پذيرفته شده حقوق بشر را ثبت و 

آزادي بيان و سه پروژه مربوط به حقوق محكوم مي آند ، در يك آالم بنياد 

 .زنان جزو سازمان نظارت بر حقوق بشر هستند 

اين سازمان يك نهاد مستقل و غير دولتي است ، سازمان مذآور نحوه رويكرد 

دولتها را به مسأله حقوق بشر ، صرف نظر از وضعيت سياسي ، موقعيت و 

ن دولتها بررسي مي صف بندي جغرافيايي سياسي و موضع قومي و مذهبي اي

 .آند 

هدف از اين گزارش باز نمودن هر چه گسترده تر عملكرد آامًال عقب افتاده و 

تنگ نظرانه سازماني است آه از عمق قرون برآمده آه آوچكترين انتقاد منطقي 

و سازنده و اساسًا هيچگونه انتقادي را حتي از سوي نيروهاي خودي نيز نمي 

 .پذيرد 

 نسبت به سازمان مجاهدين خلق ايران و عملكرد رهبري آن موضع انتقادي ما

است،هرچند گزارش در بردارنده تمامي رفتار و آردار ضد انساني سازمان 

 .مجاهدين خلق ايران نمي باشد 

ولي داليل غير انكار همراه با اسناد زنده آه تك تك اعضاي معترض و جدا شده 

ناپذير مي باشد ، ماهيت ارتجاعي خود دوران زندان را از سر گذرانده انكار 

مذهبي اين سازمان ضد آزادانديشي چنان شكل گرفته آه تكليف شرعي و امام 



 ٢

شدن رهبر سازمان مجاهدين خلق ايران حكم اعدام و شكنجه و زندان براي 

 .اعضاي معترض مشخص مي آند 

وان بر زنان شيوه هايي چون مجازاتهاي وحشيانه روا مي دارد و با آنان به عن

موجوداتي مادون انسان رفتار مي آند از جمله طالق هاي اجباري و به عقد 

رهبري در آوردن تمام زنان سازمان ، همچون آزار و سرآوب ديگر انديشان با 

 .تمسك به اسالم انقالبي آه همانا بنيادگرايي مطلق مي باشد 

اد انديشان همچنين داير آردن دادگاه هاي انقالب و صدور حكم اعدام براي آز

آه خود يكي از فتواهاي ضد انساني رهبري اين سازمان مي باشد ، آزادي بيان 

يكي از گرانبهاترين دستاوردهاي بشريت است ، در مقابل آن صدور حكم اعدام 

 .و زندان و شكنجه يك عمل غير انساني و ضد بشريت مي باشد 

 

 :عالي جناب 
ر ، ممنوع القلم و بيان ، اعضاي معترض با خطر نابودي شخصي ، سانسو

زندان و شكنجه مواجه هستند ، قوانين ضد انساني به طريق انتخابي و متناقض 

 .از طريق سازمان مجاهدين خلق ايران اعمال مي شود 

متهمين با اتهاماتي گسترده و بدون مرزهاي مشخص از قبيل فساد اخالقي ، 

مي شوند ، موج تهمت و رفتار ضد انقالبي و همسويي با رژيم ايران محكوم 

بهتان آه از سوي رهبري سازمان مجاهدين خلق ايران سازماندهي مي شود در 

 .دادگاهها به اعضاي معترض ابالغ و اجرا مي شود 

با وجود فضاي اختناق و زندان در داخل قرارگاه هاي سازمان مجاهدين خلق 

و مي آنند ايران مستقر در خاك عراق آماآان اعضاي معترض مقاومت آرده 

و به اعتقاد ما ادامه نقض حقوق بشر و فعاليت هاي خشونت بار ضد انساني و 

سرآوب بي رحمانه ديگر انديشان توسط سازمان مجاهدين خلق ايران ادامه 

 .داشته و دارد 

سياست استمالت از سازمان مجاهدين خلق ايران به هر بهانه اي آه باشد جز 

ديگري نمي باشد ، آخرين نمونه ديگر در نقض فاحش حقوق بشر بيانگر چيز 

مورد سرآوب زنان صيغه هاي اجباري و آوتاه مدت يا به عبارتي بهره آشي 

 .جنسي از زنان معترض مي باشد 



 ٣

اخيرًا يكي از زنان معترض از جهنم سازمان مجاهدين خلق ايران توانسته 

د آزادي خارج شود ، وي مي گويد آقاي مهدي ابريشمچي خواستار اين عمل ض

از وي شده است و همچنين يكي از زنان معترض براي افشاي چهره ضد 

انساني و ضد آزادي سازمان مجاهدين خلق ايران در برابر ديدگان همگان با 

ريختن بنزين روي خود اقدام به عمل انتحاري مي کند و بعد از چند ساعت جان 

 .مي دهد 

 :عالي جناب 
 ساله مجاهدين خلق ايران ١۴نقض حقوق بشر با هم به مرور آارنامه درخشان 

 .....مي پردازيم 

آيا جنگ و ترور بي رحمانه بر سر چه چيز است ، آيا هدف خدمت به : سؤال 

 مردم است يا حكومت بر مردم ؟

جنگ بر سر هيچ چيز نيست جز در پي آسب قدرت و حكومت بر : جواب 

 .مردم آزاده و شريف ايران 

ر نشريات و آتاب هاي سازمان مجاهدين خلق ايران طبق آمار منتشر شده د

 تا به امروز ١٣۶٠بيالن و آارنامه درخشان نقض حقوق بشر سازمان از سال 

 :بدين شرح مي باشد

  ١٣۶١ تا ١٣۶٠از سال * 

با استناد به آتاب جمع بندي مقاومت يك ساله سازمان مجاهدين خلق ايران تعداد 

اعدام انقالبي شدند ، بيالن عمليات تخريب  هزار نفر از نيروهاي رژيم ١٢٠٠

و انفجار با استناد به مصاحبه آقاي مسعود رجوي با راديو صداي مجاهدين خلق 

 . عمليات تخريب و انفجار است ٢٠ايران ميانگين هر هفته 

در صدر اين تخريب ها از دفتر حزب جمهوري اسالمي گرفته تا دفتر رياست 

سات دولتي و غير دولتي و همچنين مغازه جمهوري و نخست وزيري و تأسي

هاي خرده پاي طرفدار رژيم ايران را شامل مي شود آه در اين تخريب ها چه 

ميزان انسان جان خود را از دست داده است هنوز طرفين آماري منتشر نكرده 

 .اند 

  :١٣۶٢ تا ١٣۶١از سال * 



 ۴

دستان ايران  هزار نفر از نيروهاي رژيم در سطح شهرها و آر٧٠٠٠تعداد 

 ١٢٠٠اعدام انقالبي شدند ، بيالن عمليات و تخريب در سطح شهرهاي ايران 

 .عمليات صورت گرفته است 

  :١٣۶٣ تا ١٣۶٢از سال * 

 هزار نفر از نيروهاي رژيم در سطح شهرها و آردستان ايران و ۵٠٠٠٠تعداد 

خريب در منطقه مرزي ايران و عراق اعدام انقالبي شدند ، بيالن عمليات و ت

 . عمليات صورت گرفته است ٩٠٠سطح شهرهاي ايران 

  :١٣۶۴ تا ١٣۶٣از سال * 

 هزار نفر از نيروهاي رژيم در نوار مرزي و آردستان و در ١۵٠٠٠٠تعداد 

شهرهاي ايران اعدام انقالبي شدند ، بيالن عمليات و تخريب در سطح شهرهاي 

 ١٣۶٣ت و تخريب سال  عمليات صورت گرفته است ، آمار عمليا۴٠٠ايران 

به طور محرمانه بين فرماندهان و ستاد مرآزي سازمان مجاهدين خلق ايران 

 . اعالم شد 

 بار عمليات نظامي در منطقه نوار مرزي ايران ٢٣ در مجموعه ١٣۶۶سال * 

و عراق توسط نيروهاي سازمان مجاهدين خلق ايران صورت گرفت ، جمعًا 

 نفر اسير شدند ، عمليات داخل شهرهاي ٨۶۵ نفر آشته شدند و همچنين ۵٨٨٠

 . مورد صورت گرفت ٢٠٠ مورد و همچنين عمليات تخريب ٢۵٠ايران 

 بار عمليات صورت گرفت از جمله فروغ جاويدان آه ٣ آًال ١٣۶٧سال * 

 نفر از ٢٠۵٨ نفر از نيروهاي رژيم ايران آشته شدند و همچنين ٧١۵٠٠تعداد 

  .نيروهاي رژيم ايران اسير شدند

 :عالي جناب 
در يك آالم موجي از خشونت و بيرحمي بر مردم ايران حاآم شده بود ، هر 

روز اين خشونت را تشديد مي آرد و هر ساعت و هر روز از مردم محروم 

 .ايران قرباني مي گرفت 

 :حال به جمع بندي آمار قربانيان بپردازيم 

 :آارنامه سازمان مجاهدين خلق ايران 
 نفر به دست رزمندگان صلح آزادي اعدام شدند ١١۶۶٣٠انقالبي عمليات اعدام 

 عمليات ، تعداد ٣٧۴٠، عمليات تخريب و انفجار در اماآن دولتي و عمومي 

 نفر ، تعداد زندانها و بازداشتگاه ها و خانه هاي امن در ٢٩٢٣اسيران جنگي 



 ۵

 زندان و ۵٠سطح قرارگاه ها و همچنين در سطح شهر بغداد بيش از 

 .داشتگاه را شامل مي شود باز

 :اسامي بعضي از زندان ها بدين شرح مي باشد 
زندان غيور در شهر ماؤت عراق ، زندان منصوري واقع در شهر آهريز 

عراق ، زندان مصباح و زندان خادمي و پنج خانه امن در سطح شهر سليمانيه 

ان  ، زندان شفاهي ، زند٢ و ١عراق ، شهر آرآوك زندان رانبي شماره 

آريمي و ده خانه امن در سطح شهر آرآوك و همچنين زندان سردار خياباني و 

 آيلومتري غرب شهر ٣٠زندان بديع زادگان معروف به زندان دبس واقع در 

 .آرآوك 

قرارگاه اشرف ربيعي ، زندان شهرداري ، زندان دانشكده ، زندان پشت ميدان 

 آه H تاد مرآزي و زندان  ، زندان اسكان ، زندان س۶١تير ، زندان لشگر 

 .يكي از مخوف ترين زندانهاي معاصر به حساب مي آيد 

و همچنين بيش از ده خانه امن در سطح شهر بغداد و زندان پادگان شخصي 

 .آقاي مسعود رجوي واقع در منطقه ابوغريب شهر بغداد 

پايين خانمي به نام ناهيد در شهر آرآوك از طبقه اول ساختمان پايگاه شفايي به 

پرت مي شود و در جا آشته شده و علت مرگ او را خودآشي اعالم مي آنند ، 

بنا به گفته سازمان مجاهدين خلق ايران وي بيماري رواني داشت و چون مربي 

 .آوتاهي آرده نامبرده در خارج از ديد آنها دست به خودآشي مي زند 

 : شهر بغداد در آشور عراق ١٣۶۵سال * 

را آه پس از خلع رده تشكيالتي به عنوان آارگر ساده خانمي به نام زه

آشپزخانه پايگاه سعادتي به بيگاري گماشته شده بود پس از مدتي جسد او را در 

 .پخچال فريزر مي يابند 

 : آردستان ايران منطقه سردشت ١٣۶۵سال * 

در منطقه سردشت آردستان ايران آقايي به نام عباس از جنوب ايران توسط 

 اش مورد هدف شليك ناخواسته قرار مي گيرد و آشته مي شود ، بنا به فرمانده

 .گفته ناظرين در اين صحنه شليك عمدي صورت گرفته بود 

نامبرده از اعضاي قديمي سازمان و معترض به روابط درون سازماني بود و 

مدت زيادي تحت برخورد بود ، سازمان او را به بخش نظامي منتقل آرد و طي 

 .حنه سازي او را از ميان برداشت يك طرح ص



 ۶

 :شهر آرآوك زندان دبس واقع در آشور عراق ...... سال * 

 زندان دبس شبانه حلق آويز مي شود ، ٢٠٠آقايي به نام محمد گموش در بند 

 . زندان دبس دفن مي آند ٢٠٠سازمان جسد نامبرده را پشت بند 

 :ردستان  نوار مرزي آشور ايران و عراق منطقه آ١٣۶۶سال * 

آقاي حسن محمدي عضو سازمان مجاهدين خلق ايران در رودخانه زاب نوار 

مرزي ايران و عراق به طريق مشكوآي در رودخانه غرق مي شود ، نامبرده 

 در دادگاه هاي درون تشكيالتي سازمان مجاهدين خلق ايران ١٣۶۵در سال 

 .مستقر در خاك عراق محكوم به اعدام مي شود 

مل دوران سخت زندان در منطقه آردستان عراق به زندان وي پس از تح

مصباح در شهر سليمانيه منتقل مي شود و پس از تحمل زندان موفق به فرار از 

زندان مي شود و خود را به شهر بغداد مي رساند تا شايد با مسئوالن رده باالي 

 چه سازمان و همچنين با رهبري سازمان مجاهدين خلق تماس حاصل آند آه به

 .جرمي محكوم به اعدام و زنداني شده است 

براي بار دوم در پايگاه سعادتي شهر بغداد براي نامبرده جلسه تشكيل مي دهند 

و آقاي عباس داوري و آقاي محمد حياتي يك بار ديگر حكم اعدام و زنداني او 

را ابالغ مي آنند و با يك درجه تخفيف بنا به دستور آقاي مسعود رجوي او را 

در انبار باربري به عنوان آارگر ساده مي گمارند و روز و شب حق خروج از 

 .انبار را نداشت 

طي اين مدت دو بار توسط چماق داران سازمان مجاهدين خلق ايران مورد 

ضرب و شتم واقع و سخت مجروح مي شود ، اسامي دو تن از عاملين اين 

 .هللا از تهران جنايت بدين شرح مي باشد ، حسن طهماسبي و ماشاءا

نامبرده پس از پايان دوران زندان با اعمال شاقه به بخش نظامي سازمان 

مجاهدين خلق ايران منتقل مي شود و طي يك صحنه سازي شبانه در رودخانه 

غرق مي شود ، آقاي حسن محمدي از اعضاي قديمي سازمان مجاهدين خلق 

سئوالن باالي سازمان ايران و از زندانيان زمان شاه بود برادر حسن از م

 . از سازمان جدا شد ١٣۵٧مجاهدين بود آه بعد از آزادي از زندان در سال 

  :١٣٧٠قرارگاه اشرف واقع در استان خالص آشور عراق سال 



 ٧

فرد ديگري در محل زندان اسكان قرارگاه اشرف توسط دستمالي آه در * 

 و چك و  ازرسي ب  هنگام  خفه مي شود و جسد نام برده دهانش مي گذارند

 .آنترل خانه ها آشف مي شود 

دو خانم ديگر نيز مرگشان مشكوك بود آه سازمان اعالم آرد آه آنها با * 

خوردن قرص خودآشي آرده اند ، در صورتي آه در قرارگاه اشرف دستيابي 

به قرص و مواد سمي غير ممكن مي باشد ، اين دو خانم مسئله دار بودند و 

ن را داشتند و حاضر به پذيرفتن طالق هاي اجباري و قصد خروج از سازما

 .ايدئولوژيك نبودند 

 فردي آه مسئله دار بود و قصد خروج از سازمان را داشت بين ٩۶در لشكر * 

دو آاميون نظامي آيفا قرار مي گيرد و سرش له مي شود و سازمان مجاهدين 

راننده متوجه نمي خلق ايران اعالم آرد آه بر اثر تاريكي هوا و گرد و خاك 

 .شود 

 هزار نفر از اعضاي معترض در ١٠٠٠ ، سرنوشت بيش از ١٣٧٠سال * 

دوراني سخت و جانكاه در اين زندان ها گذشت و همچنين زندانهاي مخوف 

دولت عراق آه بعضًا از يك هفته تا يك ماه در سلول هاي انفرادي بسر مي 

 .بردند 

ه نام رماديه در خاك عراق در انتظار و در پايان راه اردوگاه مرگ و وحشت ب

اين قربانيان بود و بنا به دستور رهبري سازمان مجاهدين خلق ايران و نطق 

تاريخ سازش آه در آن گفته بود جايي آنها را تبعيد خواهيم آرد آه روزانه 

هزار بار از خداوند طلب مرگ و بلكه يك ميليون بار و همچنين هر لحظه 

 .ديده و لمس آنند مرگ را به چشم خود 

و اين چنين شد آه آقايي به نام جواد به خاطر شرايط سخت اردوگاه و به عنوان 

اعتراض به عملكرد رهبري سازمان مجاهدين خلق ايران خود را در برابر 

 . ديدگان آارآنان اداره امور پناهندگان و ساير همرزمان حلق آويز آرد 

مان شما تا به حال ارسال شده است ، گزارشات زيادي در اين رابطه براي ساز

در اينجا الزم مي دانم براي افشاي چهره سازمان مجاهدين خلق ايران به يك 

 :سري قتل ها اشاره آنم 

 در پاريس دختري به نام ژاله خودش را بين دو قطار قرار مي ١٣۶٣سال * 

ازمان دهد و خودآشي مي آند ، خانم نامبرده حاضر نبود انقالب ايدئولوژيك س
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مجاهدين خلق ايران و همچنين رهبري آقاي مسعود رجوي را بپذيرد و در 

 .همين رابطه از طرف سازمان و مسئولينش شديدًا تحت فشار روحي بود 

 در آردستان عراق با صحنه سازي و شليك ناخواسته فرمانده ١٣۶٣سال * 

ام افشين گروه نظامي سازمان مجاهدين خلق ايران يكي از اعضاي معترض به ن

از تبريز از ناحيه پشت مورد هدف گلوله قرار مي گيرد و بالفاصله آشته مي 

شود ، شليك آننده فردي است به نام عباس آه آماآان در روابط سازمان 

 .مجاهدين خلق مي باشد 

پيرانشهر ، طي سه بار _ بانه _  آردستان ايران منطقه سردشت ١٣۶٣سال * 

صحنه عمليات توسط فرمانده نظامي مجاهدين اسراي زخمي ارتش ايران در 

خلق ايران فردي به نام ناصر معروف به ناصر گشتاپو به رگبار بسته و اعدام 

 .مي شوند 

روستاي زمزيران ، يك نفر از _  آردستان ايران منطقه سردشت ١٣۶٢سال * 

اسراي زخمي در صحنه عمليات توسط فرمانده دسته سازمان مجاهدين خلق 

 . نام يحيي از زنجان به رگبار بسته و اعدام مي شود ايران به

 آردستان ايران منطقه سردشت روستاي آاوالن ، دو نفر از ١٣۶٢سال * 

اسراي زخمي در صحنه عمليات توسط فرمانده تيم نظامي مجاهدين خلق ايران 

به نام هادي معروف به هادي فاشيست از تبريز به رگبار بسته و اعدام مي 

 .شود 

 آردستان ايران منطقه بوآان ، دو نفر از اسراي زخمي در ١٣۶٣ال س* 

صحنه عمليات توسط فرمانده گروه نظامي سازمان مجاهدين خلق ايران به نام 

 .رضا سنندجي به رگبار بسته و اعدام مي شوند 

 شهر بغداد در آشور عراق ، آقاي مجتبي مير ميران معروف به ١٣۶۵سال * 

يز بود و در بخش تبليغات راديو صداي مجاهدين خلق ميم بارون آه شاعر ن

ايران مشغول آار بود در شهر بغداد خيابان السعدون پايگاه ميرزايي طبقه سوم 

 .واحد آخر دست راست به طور مشكوآي شبانه حلق آويز مي شود 

نامبرده يكي از اعضاي مسئله دارو مخالف سرسخت امام شدن آقاي رجوي بود 

 .ين خلق ايران علت آن را خودآشي اعالم آردند ، سازمان مجاهد

  شهر آرآوك در آشور عراق١٣۶۵سال  •
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اين بود آارنامه درخشان نقض حقوق بشر ، با هم بر مي گرديم به روابط  •

 بررسي آنيم ١٣۶٠درون گروهي سازمان مجاهدين خلق ايران که از سال 

چه ميزان سازمان تا بيشتر با ماهيت ضد انساني آن َآشنا شويم تا دريابيم 

 .نامبرده به اصول و مبناي دمكراسي و حقوق بشر پايبند است 

  

 
 

 نفر از اسراي جنگي توسط سازمان مجاهدين خلق ٣ ، اعدام ١٣۶١سال * 

 در ١٣۶١ايران مستقر در شمال آردستان ايران و تاريخ و محل اعدام زمستان 

 .منطقه مهاباد آردستان ايران 

 سال بود ، فرمانده صحنه اعدام آقاي مصباح عضو ١۵يكي از اسيران زير 

مرآزيت سازمان مجاهدين خلق ايران ، نماينده رهبري سازمان آقاي اسد اهل 

تبريز ، فرمانده جوخه اعدام قدرت اهللا حيدري ، نفرات آتش آريم ترك و 

 .همچنين مادر ي آه فرزندش توسط رژيم ايران اعدام شده بود 

 نفر از اسيران جنگي در منطقه نوار مرزي آردستان ۴ ، اعدام ١٣۶٣سال * 

، محل جنگلهاي منطقه ١٣۶٣ايران و عراق ، تاريخ و محل اعدام بهار سال 

شاه نسقه واقع در آردستان عراق و يا به عبارتي مي شود گفت روبروي 

روستاي پژوه آردستان ايران و عاملين ، مرتضي از بخش تسليحات اهل همدان 

عروف به ناصر گشتاپو از تبريز ، آريم ترك معروف به آريم ، ناصر ترك م

فاشيست از تبريز ، آقاي اسد از تبريز ، مهدي از همدان ، رضا آرم علي 

 .معروف به يعقوب از تهران 

 نفر از مخالفين درون گروهي به خاطر نپذيرفتن اصل ۶ اعدام ١٣۶٣سال * 

 واقع در آردستان عراق ، امامت آقاي رجوي ، محل جنگلهاي منطقه شاه نسقه

اسامي اعدام شدگان با نام مستعار ، سعيد از تبريز ، قاسم از زنجان ، ناصر از 

شيراز ، رسول از آرمانشاه ، غالم از شمال ايران ، سهراب از تهران ، عاملين 

اعدام آرم از همدان ، رضا آرم علي از تهران ، ناصر ترك ، آريم ترك 

 .ي ابراهيم ذاآري فرمانده صحنه اعدام آقا

 نفر از نيروهاي ٧٠٠ زندان و زنداني ، زنداني آردن بيش از ١٣۶۴سال * 

سازمان در منطقه آردستان عراق واقع در شهرك ساوه و آهريزه و پايگاه 
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غيور ، زنداني آردن اعضاي دفتر سياسي و اعضاي شوراي مرآزي سازمان 

ر حكم اعدام براي تك تك  نفر ديگر و صدو١١٧از جمله علي زرآش به همراه 

 .آنها و پس از بازجويي اوليه همگي را به زندانهاي شهر سليمانيه منتقل آردند 

 نفر از اعضاي معترض در زندان ۵٠ ، زنداني آردن بيش از ١٣۶۴سال * 

هاي شهر سليمانيه عراق ، زندان پايگاه مصباح و غيور ، زنداني آردن 

 .هر آرآوك اعضاي معترض در خانه هاي امن در ش

 زندان دبس واقع در حومه شهر آرآوك ، زندان دبس با دژ قلعه ١٣۶٩سال * 

 نفر از اعضاي معترض را در خود جاي داده بود ، از ۵٠٠ها آه بيش از 

 شبانه روزي آنها اشاره آرد ٧جمله حماسه و مقاومت زندانيان بايد به اعتصاب 

 .د و با شرايط سخت و طاقت فرساي زندان اشاره آر

 زندان ها و بازداشتگاه هاي داخل قرارگاه اشرف ، زندان ١٣٧٠سال * 

 زندان دانشكده ، زندان پشت ميدان تير ، زندان اسكان ،  ساختمان شهرداري ،

 آه يكي از مخوف ترين زندان هاي انفرادي معاصر مي باشد ، سلول Hزندان 

اندهي و بازداشتگاه هاي هاي آن به اندازه قبر و قفس مي باشد ، زندان ستاد فرم

 .ساير لشكرها 

 زندان ها و خانه هاي امن در سطح شهر بغداد از جمله ، زندان ١٣٧١سال * 

محمد ضابطي ، زندان سعادتي ، زندان سيفي ، زندان اآبر زادگان ، زندان ملك 

مرزبان ، زندان معروف به نام پايگاه اعضاي شوراي ملي مقاومت در نزديكي 

 ، زندان جالل زاده ، زندان ميرزايي ، زندان دآتر محمد سفارت آمريكا

 .....طباطبايي ، زندان رضايي و 

 آشور پاآستان ، آقايي به نام اصغر از بخش راديو صداي مجاهد ١٣۶۶سال * 

اهل شمال ايران پس از درگيري هاي درون تشكيالتي از بخش راديو به بخش 

 .نيرويي به پاآستان اعزام مي شود 

ن پس از مدت زمان آوتاه اعالم مي آرد آه اصغر از روابط سازمان سازما

بيرون رفته و اطالعات پايگاه هاي ارتش آزاديبخش و پايگاه استقراري رهبري 

 .سازمان مجاهدين خلق را در اختيار مزدوران رژيم ايران قرار داده است 

 بودند آه هنوز اعضا و هواداران و همچنين همسر اصغر درگير فهم اين مسئله

سازمان اعالم آرد آه اصغر توسط مزدوران رژيم جمهوري اسالمي ترور و 

آشته شد ، مدتي بود همسر اصغر تعادل روحي خود را از دست داده بود آه 
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چرا بالفاصله پس از اعالم جدايي همسرش به قتل رسيده است و اين سؤال 

 .ور شد هميشه مطرح بود آه چرا و براي چه اصغر پس از جدايي تر

 :توضيح 
اصغر مدت زيادي در پايگاه شخصي آقاي رجوي بنام پايگاه بديع زادگان واقع 

 آيلومتري غرب شهر بغداد در منطقه ابوغريب در قسمت تهيه برنامه ۴۵در 

هاي راديو صداي مجاهدين خلق در عراق مشغول به آار بود ، بنابر اطالعات 

 در آشتار حج با خبر بود و به دست آمده اصغر از دست داشتن مجاهدين

 .همچنين رابط بخش برنامه هاي صداي مجاهدين با نيروهاي دولت عراق بود 

 آيلومتري غرب شهر بغداد منزل شخصي ۴۵پايگاه بديع زادگان واقع در * 

آقاي مسعود رجوي رهبري سازمان مجاهدين خلق ايران مستقر در آشور 

 :عراق 

ده فردي است به نام بهرام ترك اهل تبريز ، يكي ديگر از افراد سر به نيست ش

بهرام با نام مستعار تقي اهل تبريز در منزل شخصي آقاي رجوي آار مي آرد 

و از همه مسائل آنجا مطلع بود ، اطالعات ويژه اقامتگاه رجوي واسرار دروني 

 .آنها را هم مي دانست 

 رده پايين تشكيالتي اين فرد بعدًا مسئله دار شد و تحت برخورد قرار گرفت و به

و به عنوان آارگر ساده براي تميز آردن حياط شخصي آقاي رجوي به آار 

 .گماشته شد 

چندي بعد سازمان در بخشي محدود اعالم آرد بهرام به علت بلد نبودن شنا در 

استخر آب پايگاه بديع زادگان غرق شده و مرده است ، علت مردن بهرام را 

 تنهايي براي شنا رفته بود و در استخر نيز جز بهرام سازمان گفت بهرام خود به

 .آس ديگري نبود آه به بهرام آمك آند ، لذا بهرام غرق مي شود 

بهرام عالوه بر اطالعات فوق از اطالعات شرآت مجاهدين در مراسم حج نيز 

 ماهه باردار بود آه بعد از مرگ پدر بچه به دنيا ۶خبر داشت ، همسر بهرام 

 .او را بهرام نهادند آمد و نام 

 :توضيح 
درباره مرگ بهرام گزارش يكي از همكاران او آه از نزديك او را مي شناسد ، 

گزارش از همافر و خلبان نيروي هوايي ايران و يكي از دست اندرآاران طرح 

فرار آقاي دآتر ابوالحسن بني صدر و آقاي مسعود رجوي مسئول سازمان 
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 و خلبان آقاي رضا اسدي ، محل اقامت ١٣۶٠ان مجاهدين خلق ايران در تابست

 .....متن تايپ شده از نامه هاي خلبان رضا اسدي ..... آشور هلند 

 علي جان سالم ،

اميدوارم آه خوش و خرم و موفق و پيروز باشي ، حقيقتش اين است آه در آن 

چند روزي آه ما چهار نفر به اتفاق يكديگر در زندان رجوي بوديم چنان 

سي به من دست داده بود آه نسبت به شما سه نفر يك پيوند قلبي احساس احسا

 .مي آردم 

اگر چه وضعيت طوري بود آه حوادثي را در پيش روي داشتيم عاملي بودند تا 

انسان يك نوع نگراني و تشنج داشته باشد اما در همان روزها به اتفاق شما به 

 .ردم من خيلي خوش گذشت و حقيقتًا احساس غرور مي آ

وقايع طوري يكي پس از ديگري اتفاق افتاد آه هيچ فكر نمي آردم ما يك 

روزي مجددًا يكديگر را ببينيم ، اما چنين شد اگر چه ديدار ما در سوگ يك 

عزيز مبارز اتفاق افتاد ولي براي من يك روز تاريخي بود و مجددًا از ديدار 

 .شما دوستان احساس خيلي خوبي داشتم 

ع به مقاله اي آه در نيمروز نوشته بودي صحبت آرديم ، حاال آن روز راج

سعي مي آنم به طور خالصه برايت توضيح بدهم ، حدود دو سالي با بهرام در 

تعميرگاه بغداد آار مي آرديم او از افرادي بود آه شايستگي مسئوليت را نداشت 

شه پرت مي اما از آنهايي بود آه با شنيدن اسم مريم خودش را با سر توي شي

 .آرد و فرياد مريم مريم در مي آورد 

به همين دليل هم به او مسئوليت مي دادند و عنصر ايدئولوژيكي محسوب مي 

شد ، علت مرگ او را غرق شدن در استخر معمولي گفتند ، خواندن مقاله تو 

 .در نيمروز خاطره مسافرت من و بهرام را به خاطرم آورد 

ك روز تابستاني داغ از بغداد به آرآوك مي رفتيم ، آه دو نفري به اتفاق در ي

ماه رمضان بود و ديگر نمي توانستيم تحمل آنيم و ماشين را آنار رودخانه 

تكريت ، رودخانه بزرگ و پر جنب و جوش است ، پارك آرديم و به داخل 

 .رودخانه رفتيم 

رام شناي من خوب است و در هر شرايطي مي توانم شنا آنم ، اما شناي به

چندين بار بهتر از من بود و در عميق ترين قسمت رودخانه و جايي آه آسان 



 ١٣

ديگر منجمله خود من نمي رفتم به راحتي و بدون آوچكترين مشكلي چنان شنا 

 .مي آرد آه گويي روي تشك پر خوابيده است و صفا مي آند 

گزارش خلبان رضا اسدي در رابطه با قتل هاي مشكوك درون سازمان 

دين خلق ايران را با دست خط خودشان برايتان مي فرستم ، ضمنًا آخرين مجاه

 در زندان هاي آقاي مسعود ١٣٧٠بار من آقاي رضا اسدي را در تابستان 

 ١٣۵رجوي در بند عمومي زندان شهرداري واقع در قرارگاه اشرف در 

 .آيلومتري شمال شرقي شهر بغداد ديدم 

قاي رضا اسدي در چنگ سازمان مجاهدين در حال حاضر دو نفر از فرزندان آ

 ۴خلق ايران مستقر در خاك عراق مي باشند ، آقاي رضا اسدي پس از گذشت 

 .سال هنوز از سرنوشت دو دختر خود بيخبر مي باشد 

سازمان مجاهدين خلق ايران از تحويل دادن آنها سرباز زده و حتي از دادن 

اع مي ورزد ، پسر آوچك وي در مالقات و تماس تلفني و يا خبر سالمتي امتن

 نفر ديگر شبانه از پايگاه هاي جهنمي سازمان ۴ به همراه ١٣۶٩زمستان 

مجاهدين خلق ايران مستقر در خاك عراق در منطقه شهر آرآوك فرار مي آنند 

و پس از ماه ها بدبختي و دربدري در آشورهاي مختلف در نهايت به آشور 

 .سوئد پناهنده مي شوند 

 آيلومتري شمال شرقي بغداد در ١٣۵ قرارگاه اشرف واقع در ١٣۶٩سال * 

فرد ديگري به نام داود احمدي با نام مستعار جواد پسر : منطقه خالص عراق 

مادر رضوان مي باشد آه در تعميرگاه ترابري يكي از لشكرهاي سازمان 

 .مجاهدين خلق ايران به دار آويخته شد 

 :رابطه با داود احمدي خالصه گزارش خلبان رضا اسدي در 
داورد احمدي پسر مادر رضوان بود ، من و او چند سال با يكديگر بوديم ، شايد 

خودت هم او را به خاطر بياوري چون زماني آه در جنوب عراق و نزديك 

بصره بوديم او هم از ابتداي شروع آن قرارگاه تا انتهايش با ما بود و در قسمت 

 .گر آار مي آرد تدارآات و خريد و موارد دي

داود در خيلي از قسمت هاي ديگر هم با من بود و عالوه بر آن بين ما يك 

رابطه دوستي خيلي صميمي و شديد به وجود آمده بود ، او سابقه دار و از 

مسئولين محسوب مي شد روزهاي قبل از بدار آويخته شدنش شديدًا با فرمانده 



 ١۴

مينه با برخوردهاي تشكيالتي شديد تيپ به نام تراب درگير بود آه در اين ز

 .مواجه شده بود 

او با سعيد پسر من در يك قسمت بودند و با يكديگر دوست شده بودند چند روز 

قبل از به دار آويخته شدنش دائمًا به سعيد مي گفته آه حتمًا پدرت را پيدا آن 

ي چون مي خواهم موضوع خيلي مهمي را به او بگويم آه به هيچ آس ديگر نم

توانم بگويم و چندين بار به صورت مخفي با ماشين همراه سعيد به قسمت ما 

 .آمده بود ولي نتوانسته بودند من را پيدا آنند 

همان طور آه خودت نوشته بودي در شب قبل از حادثه او و سعيد در آخر شب 

با يكديگر پينگ پنگ بازي آرده بودند و آخر شب شاد و خندان به طرف 

فته بودند ، مادر رضوان از رابطه عاطفي شديد داود و من باخبر آسايشگاه ر

 .بود 

مادر رضوان از آن پس و تا موقعي آه از عراق بيرون آمد هميشه وقتي من را 

مي ديد مدتها مكث مي آرد و طوري وانمود مي آرد آه مي خواهد چيزي را 

 .بگويد ، اما نهايتًا از گفتن خودداري مي آرد 

ناختي آه از داود و دوران مبارزاتي اش داشتم و مي شناختم آه با توجه به ش

خيلي پر طاقت است ، لذا به دار آويختن او برايم مشكوك است و نمي توانم 

 .بپذيرم آه او خودش را دار زده باشد 

مجموعه گزارش ها ..... توضيح در رابطه با به دار آويختن شدن داود احمدي 

ودآشي نداشته است ، چون آسي آه تصميم نشان مي دهد آه داود قصد خ

خودآشي دارد مهمترين و حساس ترين لحظات عمر خود را مي گذارند و بايد 

داراي وضعيت روحي خاصي باشد و طبعًا حوصله بازي ، خنده و شوخي از 

 .او سلب مي گردد 

همسر اول داود در عمليات فروغ کشته شد و همسر دوم او حامله بود آه 

از مرگ پدر به دنيا آمد ، سازمان در پاسخ به سؤال مادر داود آه فرزندش پس 

جوياي علت خودآشي پسرش بود مي گويد فعًال نمي توانيم آن را بگوييم و پس 

 .از پيروزي و استقرار در ايران علت خودآشي پسرت را خواهيم گفت 

ضمنًا خبر مرگ داود را پس از گذشت يك ماه به مادرش اطالع مي دهند و 

هنگام دفن تعداد آمي از پرسنل لشكر داود شرآت مي آنند و خبر را سازمان 
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اعالم نمي آند ، گزارش ديگر در رابطه با به دار آويخته شدن آقاي داود 

 .احمدي در قرارگاه اشرف سازمان مجاهدين خلق ايران مخابره شده است 

 متر ارتفاع ٧  تا۵صحنه حلق آويز بسيار مرتفع و بلند بود حدودًا شايد بين 

داشت ، لذا براي اجراي طرح مي بايست دو نفر ديگر دخالت مي آردند تا 

 .طرح اجرا شود اين پزشك اضافه مي آند من خودم از نزديك صحنه را ديدم 

داود احمدي در آن موقع مسئله دار بود و قصد داشت از سازمان جدا شود و از 

، پس از مرگ داود مادر و همسر و پذيرفتن انقالب ايدئولوژيك را قبول نداشت 

دو خواهر و شوهر هايشان از سازمان جدا شدند و اآنون همگي در آشور سوئد 

 .پناهنده مي باشند 

 آيلومتري شمال شرقي شهر بغداد ١٣۵ قرارگاه اشرف واقع در ١٣٧٢سال * 

 :در منطقه خالص عراق 

ر مسئله دار بودند و در علميات هاي نامنظم سه نفر آشته مي شوند آه هر سه نف

مرگشان مشكوك است ، اين سه نفر امامت آقاي رجوي را قبول نداشتند ، اسم 

يكي از اين قربانيان محمد افتخاري است آه همسرش خانم فهيمه در آشور هلند 

 .پناهنده مي باشد 

 : قرارگاه اشرف واقع در خاك عراق ١٣٧١سال * 

 ارتش ٩٣ستان ايران از لشكر فرد ديگري با نام مستعار بشير اهل بلوچ

مجاهدين خلق ايران مستقر در خاك عراق آه معموًال روحيه شاد و سرحالي 

 .داشت يك روز صبح هنگام بيدار باش عمومي او را در رختخواب مرده يافتند 

در حالي آه تمامي بدنش سياه و متورم شده بود ، علت مرگ او را سازمان 

بشير بعد از عمليات فروغ جاويدان مسئله دار ناراحتي مغزي اعالم مي آند ، 

 .بود و بيشتر انتقاداتش خطي و استراتژيكي بود 

وي مي گفت سازمان بعد از عمليات فروغ جاويدان به بن بست رسيده و راه 

خروج از اين بن بست انقالب ايدئولوژيك نيست ، بشير از طرف فرمانده اش 

 .صطالح انقالب را قبول بكند تهمينه رحيمي سخت تحت فشار بوده تا با

 : قرارگاه اشرف واقع در خاك عراق ١٣٧٠سال * 

زندان اسكان ، ( فرد ديگري با نام مستعار محمود در ساختمان هاي اسكان 

مي ميرد ، بعد از يك هفته جسد محمود آشف و در داخل قرارگاه  ) Gمجموعه 

 .اشرف به خاك سپرده مي شود 
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 در آنار Gعالم نكرد ، توضيح اينكه مجموعه سازمان علت اين مرگ را ا

 آه يكي از مخوف ترين زندانهاي انفرادي سازمان مجاهدين خلق Hزندان 

 .ايران مستقر در خاك عراق مي باشد 

  
 : قرارگاه اشرف واقع در خاك عراق ١٣٧١سال * 

 ارتش سازمان مجاهدين خلق ايران به خاطر ۴٠خانمي با نام زهرا از لشكر 

ض و دفاع از حقوق زنان و نپذيرفتن انقالب ايدئولوژيك و طالق هاي اعترا

اجباري با ريختن بنزين به روي خود در برابر ديدگان سايرين در روز روشن 

 .دست به خود سوزي مي زند و بالفاصله مي ميرد 

 :عالي جناب 

در اينجا الزم مي دانم به بخشي از سيستم هاي سانسور و اختناق در درون 

مان مجاهدين خلق ايران آه خودم قرباني اين سانسورها واقع شده ام را ساز

 .برايتان به صورت محوروار شرح دهيم 

من جمله ام را با شرح وضعيت زندانهاي سازمان شروع مي آنم و زندانبانان 

انديشه و آزادي بيان در دستگاه مجاهدين خلق ايران و مسعود رجوي مستقر در 

 .خاك عراق 

 در فضاي بسته و به دور از مردم و جامعه ايران زندگي مي آرديم ، آًال ما

افكار و نقطه نظرات ساير ديگر انديشان به ما نمي رسيد ، امكان دسترسي به 

 .نشريات ساير گروه ها نبود و به عبارتي ممنوع بود 

نشريات ساير گروه ها نبود و به عبارتي ممنوع بود ، گوش دادن به اخبار 

وجود نداشت چون داشتن راديو ممنوع بود ، گوش آردن به هر نوع راديوها 

 .موسيقي در درون سازمان مجاهدين حرام و ممنوع بود 

اخباري آه ما گوش مي آرديم فقط از آانال بولتن خبري سازمان مجاهدين خلق 

ايران و راديو صداي مجاهدين بود ، هفته اي يك بار آوله پشتي نظامي افراد را 

ترل و بازرسي مي آردند ، يادداشتها را جمع مي آردند و پس از چك و آن

 .بررسي آنها را مي سوزاندند 

تجمع و صحبت دو نفر ممنوع بود و حتي در آادردو نفره هر تجمعي را به 

 .اتهام محفل گرايي و ترويج افكار آقاي خميني و ليبراليستم سرآوب مي آردند 



 ١٧

ست دخترانشان را بگيرند و همچنين بوسيدن پدران حق نداشتند به هنگام ديدار د

دختر در هر سن و سال ممنوع بود ، براي پدران تنبيه تشكيالتي داشت و دست 

 .دادن خانم ها و آقايان ممنوع بود حتي در آادر خانواده ها 

  

ميز و صندلي غذا خوري خانم ها و آقايان از هم جدا بود ، بدين منظور اگر 

دلي جنس مخالف استفاده مي آردند بالفاصله تهمت جنسي آقايي يا خانمي از صن

 .به آن فرد مي زدند 

ازي خانم ها و آقايان شدت پيدا آرد ، حتي بعد از امام شدن شخص رجوي جداس

به هنگام رفتن به منزل زن و شوهرها حق نداشتند داخل اتوبوس در يك صندلي 

و آنار هم بنشينند ، خانم ها يك طرف اتوبوس و آقايان طرف ديگر اتوبوس مي 

 .نشستند 

 جاي مسيري آه خانم ها تردد مي آردند براي آقايان ممنوع بود بدين استدالل آه

پاي خانم ها آقايان را دچار احساسات جنسي مي آند و همچنين بر عكس براي 

خانم ها هم ممنوع بود آه از مسير آقايان تردد آنند چون دچار احساسات جنسي 

 . مي شدند  به اصطالح

دادن گل به همسر و دختر ممنوع بود و آسي حق نداشت در جمع نفرات گلي به 

 سالن هاي غذاخوري خانواده ها حق نداشتند آنار هم زن و يا دخترش بدهد ، در

 .غذا بخورند

از نظر مجاهدين مسلمان واقعي آسي است آه فقط امامت آقاي رجوي را قبول 

داشته باشد و خود را شيعه رجوي بداند و حاضر بشود براي اين امامت سجده 

 .بجا بياورد و پاي شخص رجوي را بوسيده و زيارت بكند 

زمان مجاهدين خلق ايران جايي براي اقليت هاي مذهبي و قومي در درون سا

وجود ندارد در جريان انقالب ايدئولوژيك نفرات اهل تسنن و اقليت ارامنه 

مجبور شدند تغيير عقيده داده و امامت آقاي رجوي را قبول آنند ، خانم فريده ، 

 ناصر ، هژير 

الي آه در عرف آقاي رجوي گفت حلقه ازدواج سمبل جنسيت است در ح

اجتماعي حلقه سمبل همبستگي يك زوج و اولين آانون اجتماعي شدن جامعه 

بشريت است ، آقاي رجوي گفت بچه سمبل نفاق است در حالي آه در عرف 



 ١٨

اجتماعي بچه سمبل عشق و محبت و تداوم نسل انسان و ادامه دهنده راه رشد و 

 .شكوفايي جامعه بشريت است 

وصل شدن به رهبري عقيدتي همانا پذيرش انقالب آقاي رجوي گفت براي 

ايدئولوژيك بدون چون و چرا مي باشد لذا شاخص وصل بودن را اين طور بيان 

آرد آه هر آس بايد زنش را طالق داده آنهم سه طالقه و سپس زنش را به عقد 

آنگاه دست مرا گرفته و به ) يعني آقاي رجوي ( رهبري عقيدتي در بياورد 

 .نهايتان ببريد رختخواب ز

آقاي رجوي علت ازدواج ها را محرم شدن با خودش اعالم آرد ، وي گفت 

براي شادابي روحيه رهبري اگر الزم شد روزي با يك زن ازدواج آند بايد اين 

 .آار را بكند 

آقاي رجوي سپس طالق هاي اجباري و از هم گسستن خانواده ها را در دستور 

 . نواده ها را به زور از هم جدا آرد آار خود قرار داد و آليه خا

 : قرارگاه اشرف واقع در عراق ١٣٧٠سال * 

در اينجا الزم مي دانم به بخشي از سرنوشت مادران معترض در قرارگاه 

اشرف سازمان مجاهدين خلق ايران اشاره اي آوتاه بكنم ، تعدادي از خانم هاي 

 .معترض به رجوي حامله بودند 

 در زندان بسر مي بردند ، زندان معروف به اسكان آه اين خانم ها آماآان

 خانواده هاي معترض در اين A.B.C.D.E.F.G.Hداراي مجموعه هاي 

زندانها زنداني بودند و زمان تولد فرزندشان بود ، اين خانم ها تا آخرين لحظه 

تولد فرزند بدون سرپرست و بدون پوشش خانواده بودند از شرايط سخت و 

 .ود به دوران بارداري آنها اشاره آرد جانكاه مي ش

اصوًال خانم ها در دوران بارداري به رسيدگي ويژه نياز دارند از جمله به 

خاطر رشد سالم فرزند ميل به غذا ندارند بلكه بيشتر اوقات مي بايست ميوه و 

سبزيجات استفاده آننددر حالي آه سازمان مجاهدين از اين مسئله به عنوان يك 

عليه اين زندانيان استفاده مي آرده و از دادن حداقل غذا خودداري مي حربه بر 

 .آرد 

از ماست و لبنيات و ميوه و سبزي خبري نبود و عالوه بر آن از مالقات با 

خانواده محروم بودند و به عنوان آوفي و بريده مي بايست زندان را تحمل مي 

يوان شير و يا ماست به او آردند ، گاهًا مادر باردار التماس مي آرد آه يك ل
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بدهند ولي سازمان به خاطر اين آه خانم انقالب ايدئولوژيك را قبول نكرده ، 

 .بدتر او را در ايزوالسيون قرار مي دادند 

تا شايد به خاطر حفظ فرزند بدنيا نيامده اش مجبور شود انقالب ايدئولوژيك آقاي 

نيان شامل دو عدد خرما رجوي را قبول بكند در حالي آه جيره غذا ي زندا

 . گرم نان بود ۵٠وحدودًا 

گاهًا خانم ها دچار بيماري ويژه مي شدند ولي سازمان از بردن آنها به 

بيمارستان خودداري مي آرد و مي گفت شما و آودآانتان دشمن رهبري هستيد 

ما آذوقه نداريم به دشمن رهبري بدهيم همان بهتر آه همراه آودك بدنيا نيامده 

 . هر دو بميريد تا رهبري از شر شما خالص شود تان

و اما در مقابل ،خانم ها سر تعظيم در برابر رجوي فرود نمي آوردند و مقاومت 

مي آردند ، وقتي آه زمان تولد آودك مي رسيد زنداني را در يك خودرو 

 ۶ الي ۴نظامي گذاشته و به بيمارستان هاي عراق منتقل مي آردند و بعد از 

 زمان تولد آودك مادر و نوزاد را به زندان منتقل مي آردند بدون اين ساعت از

 .آه به مادر و نوزاد رسيدگي آنند 

 :عالي جناب  
گزارشم را از همرزمم و هم بند خودم خانم محترم بابايي شروع مي آنم ، خانم 

محترم بابايي هنوز دوران آودآي را پشت سر نگذاشته بود آه در محيط 

 .سازمان مجاهدين خلق ايران آشنا شدخانواده با 

 سال بيشتر نداشت آه توسط رژيم اسالمي دستگير و ١۴در اين زمان محترم 

روانه زندان شد و مدت سه سال از عمر خود را در زندان گذراند و پس از 

آزادي از زندان عازم سفر به زندگي جديد شد و پس از پشت سر گذاشتن سختي 

 .اك عراق رساند و در صفوف مجاهدين خلق پيوست ها باالخره خود را به خ

و بي دريغ در آنار ساير همرزمان خود مشغول فعاليت شد و در نهايت در 

عمليات فروغ جاويدان از ناحيه صورت به شدت زخمي شد و در جريان انقالب 

ايدئولوژيك و آقاي رجوي قد علم آرد و از هويت زن بودن همانا آزاد بودن و 

 و از هويت انسان بودن خود و ساير همرزمان خود دفاع آرد و به آزاد زيستن

 بدترين دشنام ها و ١٣۶٩انقالب و امام شدن آقاي رجوي نه گفت و از سال 

 .تهمت ها را به جان خريد 



 ٢٠

خانم محترم بابايي عالوه بر نپذيرفتن امامت رجوي جرم ديگري نيز از نظر 

 هم جرم بچه دار شدنش بود ، از سازمان مجاهدين خلق مرتكب شده بود و آن

 .اين رو سازمان و رهبري آينه عميقي نسبت به خانم هاي باردار داشتند 

براي آخرين بار محترم را با برانكار به نشست انقالب مي برند و از او مي 

خواهند از شوهرش طالق بگيرد ، محترم باز هم جواب نه را تكرار مي آند ، 

 گردانند در همين زمان شوهر محترم آقاي آريم حقي محترم را به زندان بر مي

 .با ما در زندان پشت ميدان تير قرارگاه اشرف زنداني بود 

محترم تك و تنها و بدون سرپرست نوزاد را در زندانهاي اسكان به دنيا آورد ، 

سازمان مجاهدين خلق حتي از دادن شير خشك به نوزاد محترم خودداري مي 

واب محترم مي گفتند سزاي آوفي و بريده از رهبري همين آرد و هر بار در ج

 .است برو به جان رهبري دعا آن آه تو را نكشته و زنده هستي 

 روز سازمان حاضر شد جسم الغر و استخواني آودك محترم را ٢٧پس از 

توسط يكي از زندانبانان به مالقات پدرش آريم حقي بياورند ، سازمان از اين 

ذيه آودك مي خواست آقاي آريم حقي را تحت فشار روحي مالقات و سوء تغ

قرار بدهد و شايد آريم به خاطر زنده ماندن آودآش در مقابل سازمان آوتاه 

 .بيايد و تن به پذيرش امامت رجوي بدهد 

 روزه به مالقات پدرش به زندان ٢٧دقيقًا يادم هست يك روز آفتابي مارال 

 شور و شوق عجيبي در زندانيان Aو به بند ميدان تير آمد ، ورود مارال آوچول

 نفر از محكوم شدگان به مرگ در انتظار تولدي ١٧ايجاد آرد در آن ايام ما 

 .ديگر بوديم 

مارال پس از مالقات با پدر دست به دست بين زندانيان مي چرخيد نوزاد 

خردسال از ديدن آن همه مالقاتي عصباني شد و گريه آرد ، گويي با گريه مي 

 روز به جز دست ٢٧واست چيزي را برايمان تعريف آند ، چرا آه طي اين خ

 .نوازشگر مادر دست ديگري را حس نكرده بود 

در چشمان بي رمق مارال آينده قشنگي را مي شد ديد ، مارال گرچه آوتاه و 

سرزده به بند زندانيان آمده بود ولي به همراه خود حيات و تولدي ديگر به 

 .چون مارال هم مثل مادرش محكوم به مرگ تدريجي شده بود ارمغان آورد ، 



 ٢١

بعد از چند ساعت مارال با تك تك زندانيان وداع آرد و رفت ، به هنگام وداع 

عبدالرضا گفت صورت مارال را نبوسيد ، چون اگر گزمه هاي رجوي متوجه 

 .شوند باز اتهامات جنسي شروع مي شود 

 يك سال و نيم در بدترين شرايط ممكنه در و اين بود آه محترم بابايي بيش از

زندان هاي سازمان مجاهدين خلق فرزندش را به دندان گرفت و بزرگ آرد ، 

 و خانه هاي امن در شهر بغداد و در نهايت تاب Hاز زندان اسكان تا زندان 

تحمل آن دوران را نياورد و در شرايطي بس دردناك و در يك بحران بي هويتي 

 . زد دست به خودآشي

به همراه اين گزارش نوار ويدئويي به خاك سپاري محترم بابايي برايتان ارسال 

مي شود پيام خودآشي خانم محترم بابايي در صحبت هاي مادرش مخفي است ، 

همچنين توجه شما را به صحبتهاي آقاي آريم حقي و برادر محترم بابايي جلب 

 .مي نمايم 

ي طاقت فرسا ، تحمل زندان ، شكنجه هاي خانم محترم بابايي به دليل فشارها

روحي رواني متعدد آه طي يك پروسه جدايي خود از سازمان مجاهدين خلق 

ايران متحمل شده بود اآثرًا از ناماليمات روحي رنج مي برد و به عنوان راه 

 .حلي براي رهايي و خالصي از اين همه درد و رنج اقدام به خودآشي آرد 

 آريم حقي و مادر و برادر محترم بابايي اعالم آمادگي در همين رابطه آقاي

آردند براي روشن شدن هر چه بيشتر حقايق حاضر هستند با نمايندگان سازمان 

شما مالقات حضوري داشته باشند و در آنجا حقايق را با سازمان هاي حقوق 

بشري در ميان بگذارند ، در همين رابطه نامه آقاي آريم حقي به خانم الهه 

   . ضميمه اين گزارش مي باشد ١٩٩۵ آگوست ١٨هيكس به تاريخ 

  

 : قرارگاه اشرف واقع در عراق ١٣٧١سال * 

سرنوشت يكي ديگر از مادران باردار در زندان اسكان بدين شرح مي باشد ، 

خانمي با نام مستعار پروانه اعزامي از فرانسه ، اين خانم طي چند سال 

 همچنين آشته شدن شوهر اولش در عملياتهاي همكاري با سازمان مجاهدين و

نوار مرزي با داشتن يك دختر آوچك در روابط درون سازماني با آقايي به نام 

 .سعيد ازدواج آرد 



 ٢٢

خانم پروانه مانند سايرين در مجموعه اسكان در ايزوالسيون آامل به سر مي 

عت قبل از برد ، در دوران بارداري از حداقل زندگي محروم بود و تا چند سا

به دنيا آمدن نوزادش بي سرپرست بود و طبق معمول آوفي ها و بريده ها 

 .حق حيات نداشت ) عنواني آه سازمان به اعضاي معترض داده بود ( 

لذا در جواب هر سؤالي به خانم ها مي گفتند شما و آودك به دنيا نيامده شما 

ا آذوقه به دشمن خود دشمن رهبري سازمان مجاهدين خلق ايران هستيد ، لذا م

 .نمي دهيم ، مگر اين آه توبه آرده و از رهبري سازمان درخواست عفو بكنيد 

اين در شرايطي بود آه مجموعه زندان اسكان حتي وسايل گرمايي براي مادران 

و نوزادان نداشت ، خانم پروانه به هنگام درد شديد زايمان توسط زندانبانان با 

ن دولت عراق انتقال داده مي شود و هنوز چند خودرو نظامي به بيمارستا

ساعت از دوران زايمان را طي نكرده بود آه دوباره با خودرو نظامي به زندان 

 .اسكان انتقال داده مي شود 

همزمان با اين واقعه دردناك شوهرش در زنداني ديگر به سر مي برد و شب و 

ه او اجازه مالقات روز درخواست مالقات مي آرد تا شايد رهبري سازمان ب

بدهد ، سعيد بعد از چند ساعت صحبت با محسن رضايي رئيس زندانبانان 

سازمان مجاهدين خلق ايران توافقي را قبول آرد تا شايد براي چند ساعت به 

 .مالقات همسر بيمار و دو آودك خردسال و نوزادش برود 

رط سرما و بي سعيد گفت بعد از مالقات با همسر و فرزندم ديدم نوزاد از ف

شيري و امكانات در حال مرگ است ، لذا مجبور شدم براي حفظ جان نوزاد 

تازه به دنيا آمده اقدامي بكنم ، تنها چيزي آه نظرم را جلب آرد و در دسترس 

 .بود بوته هاي خشك شده علف ها بود 

 ابتدا شروع به جمع آوري بوته ها آردم و سپس بوته ها را آتش زدم تا شايد چند

تا سنگ را گرم آرده به داخل خانه ببرم ، هنوز شعله هاي آتش خاموش نشده 

 نفر ٣بود آه رئيس زندانبانان سازمان مجاهدين خلق ايران محسن رضايي با 

 .همراه سر رسيد 

 نفره مرا زير ۴بدون مقدمه شروع به فحش دادن آرد و تا من آمدم جواب بدهم 

آهاي : " سال بيشتر نداشت داد مي زد  ٨مشت و لگد گرفتند ، دخترم شراره 

 .ولي داد و فرياد بچه به جايي نرسيد ." باباي منو آشتن آمك آنيد 



 ٢٣

در نهايت بچه خودشو روي من انداخت تا شايد دست از آتك آاري من بردارند 

، ولي آقاي محسن رضايي در برابر چشمان گريان و مات زده همسرم آه بيمار 

كم و نوزاد تازه به دنيا آمده به زدن ادامه دادند و هر بود و هم چنين دختر آوچ

چه آنها التماس آردند آه بيش از اين مرا آتك نزنند ، ولي التماس خانواده 

 .بجايي نرسيد 

يكي دوبار شراره خودش را روي من انداخت تا شايد به خاطر او محسن 

زمين پرت رضايي آوتاه بيايد ولي هر بار شراره خردسال را گرفته و روي 

مي آردند ، آنروز من را در مقابل چشمان حيرت زده همسر و شراره آوچك و 

شهاب آه هنوز چند روز از تولدش نگذشته بود آن قدر آتك زدند آه تمام سر و 

 .صورتم خون آلود شده بود 

سعيد به همراه ساير خانواده ها به اردوگاه مرگ رمادي تبعيد شد ، سعيد به 

 فرزندش شبانه از اردوگاه مرگ رمادي فرار آرده و خود را همراه همسر و دو

  .به آشور اردن مي رسانند 

 به آنها اجازه   مرزي  پليس  اردن  دولتي  نيروهاي  به  خود  معرفي ازپس 

 .ورود نمي دهد 

پروانه پس از باخبر شدن جريان آه مي بايست دوباره به اردوگاه مرگ رمادي 

نتحار مي زند و به عنوان اعتراض به قوانين ضد عراق برگردند دست به ا

انساني دولت اردن رگ دستش را مي برد و درخواست مي آند آه موضوع را 

 .به سفارت فرانسه اطالع بدهند و اين هم پاسپورت من است 

ولي مأمورين دولت اردن در جواب مي گويند آه اين فرمان پادشاه اردن و 

لق ايران و دولت عراق مي باشد آه هر چه خواست رهبري سازمان مجاهدين خ

زودتر شما را برگردانيم و اين چنين تصميم گرفته مي شود و دوباره به رمادي 

بر مي گردانند و سعيد به خاطر خروج غير قانوني از خاك عراق محكوم به يك 

 .ماه زندان مي شود و اينك اين خانواده در آشور آلمان به سر مي برند 

 :عالي جناب 
حتمًا مي دانيد هر مادري قبل و بعد از زايمان به رسيدگي ويژه نياز دارد ، 

سازمان مجاهدين خلق ايران از دادن شير خشك به نوزادان خودداري مي آرده 

و با اين عمل مادران را تحت فشار روحي قرار مي داد تا مادران در مقابل 

 .رهبري رجوي زانو زده و درخواست عفو و بخشش آنند 



 ٢۴

ه علت عدم رسيدگي به مادران اغلب بعد از يك هفته شيرشان خشك مي شد و ب

مادران مجبور بودند با شيره خرما آب شربت درست آنند تا شايد آودآانشان را 

از مرگ نجات دهند ، سازمان مجاهدين خلق ايران از دادن مالقات به خانواده 

ن در امر نظافت و ها خودداري مي آرد و مانع از اين مي شد آه شوهرانشا

 .رسيدگي به همسرانشان آمك آنند 

 : قرارگاه اشرف واقع در عراق ١٣٧٠سال * 

نگذشته بود   ساعت از زمان تولد نوزادش ٣خانم ديگري به نام مريم آه هنوز 

آه او را به زندان اسكان منتقل مي آنند و بدون سرپرست و هيچگونه امكانات 

 به خاطر سوء تغذيه و عدم رسيدگي بهداشت او را زنداني مي آنند، آودك وي

 .و درمان دچار بيماري فلج اطفال مي شود 

 : قرارگاه اشرف واقع در عراق ١٣٧٠سال * 

 ساعت بعد از زمان تولد فرزندش با حالتي وحشيانه ۴خانم ديگري با نام زهرا 

توسط مأموران سازمان مجاهدين خلق از روي تخت بيمارستان بيرون آشيده 

شود ، صحنه بقدري دردناك و تكان دهنده بوده آه آارآنان بيمارستان مي 

 .عراقي اعتراض مي آنند 

ولي زندانبانان سازمان مجاهدين خلق ايران در جواب آارآنان عراقي مي گويند 

اين خانم از نسل خميني است ، خميني را مي شناسيد ، خميني همان آسي بود 

 .  آشت آه بچه هاي شما را در جبهه ها مي

بعد از انتقال خانم زهرا به زندان اسكان او را بدون هيچگونه امكانات بهداشتي 

و غذايي رها مي آنند و حتي به ساير زندانيان و اعضاي جدا شده اجازه مالقات 

 .و رسيدگي را نمي دهند 

توضيح اين آه شوهر خانم مريم و خانم زهرا جزو آساني بودند آه رهبري و 

 نكرده بودند ، لذا از نظر آنها طبق گفته آقاي رجوي اين خانم ها رجوي را قبول

 .آوفي بودند و جرم آوفي بودن اعدام است يا زندان 

 : قرارگاه اشرف واقع در خاك عراق ١٣٧٠سال * 

آقايي به نام فرخ اهل خوزستان ايران از لشگر محبوبه جمشيدي عضو شوراي 

اين آه وفاداري خودش را به رهبري سازمان مجاهدين خلق ايران براي 

رهبري سازمان نشان بدهد به زندان اسكان مراجعه آرده و همسر خود را در 

 .برابر چشمان فرزند خردسالش به زير مشت و لگد گرفته و آتك مي زند 



 ٢۵

تمامي آساني آه رهبري و آقاي رجوي را قبول نداشتند بايد از دست شوهران 

 خوردند و متحمل تهمت جنسي و فحش انقالب آرده در حضور جمع سيلي مي

مي شدند و همچنين آقاياني آه رهبري رجوي را قبول نداشتن توسط همسران 

 .خود سيلي مي خوردند و متحمل تهمت جنسي و فحش مي شدند 

 :سرنوشت آودآان در سازمان مجاهدين خلق ايران * 

ران دو در تقسيم بندي نهايي آودآان درون روابط سازمان مجاهدين خلق اي

 :طيف بودند 

آودآاني آه پدر و مادرانشان را در جنگ با رژيم جمهوري  .١
 . اسالمي از دست داده بودند 

آودآاني آه به همراه پدر و مادر به سازمان مجاهدين خلق  .٢
 . ايران پيوسته بودند 

 :نحوه رسيدگي و آموزش آودآان حول دو تا مسئله شكل گرفته بود 

ط مبارزه با شرايطي آه به آنها اين آودآان به خاطر شراي .١
تحميل شده بود مي بايست در قرارگاه هاي نظامي سازمان 
مجاهدين خلق ايران زندگي مي آردند ، يعني زندگي جمعي 
داشتند و از رسيدگي و سرپرستي و همچنين از عواطف پدر و 

 . مادر بدور بودند 
مسئله تعليم و تربيت بچه ها در مدارس سازمان فقط جنبه  .٢

شستشوي مغزي داشت ، براي آودآان نه آموزش علمي و نه 
 . تربيت سالم وجود داشت 

از جمله به آودك خردسال آموزش مي دادند تا بيايد صحنه آشته شدن پدر و 

مادرش را در جمع توضيح بدهد و شعار ايران رجوي ، رجوي ايران به او ياد 

 .مي دادند ، از درس علمي و تربيتي خبري نبود 

 دوم آودآاني بودند آه پدر و مادرانشان در قيد حيات بودند به آنها آموزش بخش

داده مي شد آه پدر و مادر شما مسعود و مريم هستند ، لذا شخصيت آودك با 



 ٢۶

اين نوع آموزش شكل مي گرفت و بعد از مدتي رابطه اش با پدر و مادر قطع 

 .مي شد 

هدين خلق آموزش داده مي در مدارس فقط سرودهاي سازمان و حماسه هاي مجا

شد ، آودك در يك پروسه آوتاه مدت انساني انتقام جو و تحقير شده بار مي آمد 

و فقط يك چيز بلد بود آن هم اين آه چطور مي شود آدم آشت و چطور مي شود 

از دشمنان رهبري سازمان انتقام گرفت ، دستگاه آموزشي از آودك معصوم يك 

 .حقير شده مي ساخت انسان بي رحم و خونريز و ت

همين بچه ها در جريان جنگ آويت به خارج از عراق اعزام شدند ، سازمان 

در لشگرها نشست مي گذاشت و از پدران و مادران مي خواست تا جگر گوشه 

 .هايشان را به سازمان تحويل بدهد ، تعدادي قبول آردند و تعدادي قبول نكردند 

اق آنها را بين هواداران مختلف تقسيم پس از اعزام آودآان به خارج از عر

آردند و به آنها گفتند بعد از جنگ بچه ها را پس مي گيرند ، در اين رابطه پس 

از پايان يافتن جنگ آويت تعدادي خواستند بچه ها را پس بدهند ولي سازمان 

قبول نكرد و پس نگرفت ، در ميان اين بچه ها تعدادي هم شيرخواره وجود 

 . ساله هم وجود داشت ١٧ ساله و ١۶ ساله ، ٣ه ،  سال٢داشت ، 

 :فضاي پايگاه موسوي در شهر آلن آلمان محل استقرار و آودآستان بچه ها * 

پايگاه موسوي آپارتمان دو طبقه اي است در شهر آلن ، توضيح اين آه اين 

پايگاه خانه نيست بلكه پايگاه سياسي تبليغي سازمان مجاهدين خلق ايران مي 

 . نفر نگهداري مي شوند ١۶ و گاهي تا ٨ الي ٧ ، بچه ها در هر اتاق باشد

در پايگاه موسوي در شهر آلن آلمان زندگي بچه ها آماآان مانند زندگي در 

قرارگاه هاي سازمان و آامًال تشكيالتي مثل بغداد رفتار مي شود ، بچه ها 

مچنين اجراي صبحگاه دارند ، سرود مسعود و مريم برايشان پخش مي شود و ه

شامگاه آه جزو آار روزانه آنها مي باشد ، خانمي به نام اعظم مسئول بچه ها 

 .بوده است 

دخترهاي بزرگ بايد روسري سر بكنند ، نوارهاي موسيقي و ويدئويي سازمان 

را فقط بايد گوش بدهند و تماشا بكنند ، اجازه ديدن برنامه هاي تلويزيوني را 

 .از مقررات تنبيه بدني مي شوند ندارند و در صورت تخلف 

بچه ها از محيط بيرون و بخصوص از پدر و مادرانشان آامًال قطع هستند ، نه 

نامه اي دريافت مي آنند و نه مي توانند نامه اي به پدر و مادرانشان آه در 
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آشور عراق هستند بنويسند و همچنين از مالقات با پدران و مادران در سطح 

 .حروم هستند اروپا و آمريكا م

سازمان بچه ها را به عنوان گروگان در پيش خود نگهداشته تا مبادا پدر و 

 تا اين ١٣۶٩مادران جدا شده از سازمان دست به افشاگري بزنند ، از سال 

 اين آودآان از سرنوشت پدر و مادر خود بي ١٣٧۴تاريخ يعني شهريور 

 .اطالع هستند 

ه بچه ها تحميل مي آنند آه مادر و پدر شما اين محدوديت ها را به اين عنوان ب

در حال مبارزه با رژيم خميني هستند و نبايد وقت آنها را بگيريد ، شما بايد 

 .آاري آنيد آه انرژي آنها آزاد شود 

بچه ها از پول توجيبي محروم هستند ، حتي حقوقي آه دولت آلمان به عنوان 

ان مصرف تبليغ عكس مريم حقوق ثابت براي بچه ها پرداخت مي آند سازم

 .رجوي و مسعود رجوي و تبليغ سياسي خودش مي آند 

فشارها به حدي است آه بچه ها براي بر آوردن نيازهاي آودآانه خود از 

فروشگاه ها دزدي مي آنند ، سازمان از بچه ها تحت عنوان قربانيان جنگ 

ردم اروپا و ايران و عراق نام مي برد و با نشان دادن چند قطعه عكس به م

آمريكا و در مواردي به نمايش گذاشتن بچه ها در معابر عمومي اقدام به جمع 

 .آوري پول مي آند و اين پول ها صرف تبليغات سازماني مي شود 

بچه ها در داخل پايگاه ها لباس فرم ارتش مجاهدين آه زيتوني رنگ است مي 

 همچنين داخل قرارگاه پوشند ، البته براي بيرون آمدن لباس عوض مي آنند و

هاي سازمان مجاهدين مستقر در خاك عراق هميشه لباس فرم زيتوني رنگ 

 .ارتش مجاهدين را به تن مي آنند 

در يك مورد براي جشن سالگرد انقالب ايدئولوژيك ازدواج مسعود و مريم 

خانمي به نام اعظم مسئول پايگاه موسوي در شهر آلن آلمان بچه ها را به 

عمومي شهر برد تا از آنجا يعني از روي قبرها گل ها را بدزدند و قبرستان 

 .براي مراسم جشن مريم و مسعود بياورند 

يك مورد يكي از دختران آارش به ديوانگي آشيده به نام گلستانه پيراموند ، * 

وي مدتها در بيمارستان رواني شهر هامبورگ آلمان تحت درمان و معالجه بوده 

 .ختالل مشاعر شده است و آامًال دچار ا
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گلستانه پيراموند سه خواهر و برادرش را در راه مبارزه براي آزادي مردم 

 ١٣۶٨ايران از دست داده است ، وي را در جريان انقالب ايدئولوژيك دوم سال 

جدايش ) طالق هاي اجباري ( از شوهرش تحت نام طالق هاي ايدئولوژيك 

 .اني شد آردند و در نتيجه دچار اختالالت رو

 ساله فرزند عباس بابك نيا ؛ بهاره در جريان جنگ آويت ١٩بهاره بابك نيا * 

به پايگاه موسوي در شهر آلن آلمان فرستاده شده در حالي آه پدرش عباس بابك 

نيا قبًال از سازمان جدا شده و در آشور هلند بسر مي برد ، سازمان از دادن 

 .بهاره به پدرش امتناع مي آرد 

 بهاره در آن موقع هنوز در بغداد و در صفوف مجاهدين بود ، طبق آخرين مادر

خبر بهاره همراه با يك خانم ديگر از مجاهدين آه در پايگاه موسوي آلن بسر 

 . مي برد ، هر دو طبق يك برنامه ريزي مشترك از اين پايگاه فرار مي آنند 

سر مي برد و سپس با بهاره چند روزي را نزد يك خانواده شرافتمند ايراني ب

پدرش تماس مي گيرد ، بهاره اآنون نزد پدرش در آشور هلند زندگي مي آند ، 

آخرين خبر اينكه مادر بهاره نيز در اثر فشارهاي وارده سازمان بر وي از 

 .سازمان مجاهدين جدا شده و به فرزندان و همسرش پيوسته است 

ادرش جدا آرده و در بغداد  ساله را از پدر و م١۴مورد ديگر آسيه تقوايي 

سال ( نگهداشتند ، مهدي تقوايي از اعضاي بسيار قديمي سازمان است ، 

وي تا چند سال پيش در قسمتهاي مختلف سازمان بخصوص بخش  ) ١٣٧٢

 .راديو صداي مجاهد فعاليت مي آرد 

وي در جريان جنگ آويت موضع انتقادي پيدا مي آند و همسر و يك دختر و 

 ساله ١۴به اردوگاه رمادي در آشور عراق مي فرستند ، ولي آسيه دامادش را 

را شستشوي مغزي داده به نحوي آه آسيه به پدر و مادر خود توهين آرده و 

 .مي گويد من نه پدر دارم و نه مادر ، پدر من مسعود و مادر من مريم است 

تقوايي و مجاهدين از تحويل دادن آسيه به والدينش خودداري مي آنند ، مهدي 

همسرش هم اآنون جدا شده و در انگلستان بسر مي برد و آسيه در قرارگاه هاي 

 .سازمان رجوي در بغداد 
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 : سرنوشت فرزندان آقاي شمس حائري  
 همسر آقاي مهدي شمس حائري جدا ١٣۶٩در جريان طالق هاي اجباري سال 

رد و اهانت آرد شده و بدترين توهين ها را بنا بر دستور شخص رجوي به او آ

 از سازمان جدا شده و پس ١٣٧٠به شخصيت انساني او ، شمس حائري سال 

از گذراندن زندان در قرارگاه اشرف رئيس زندانبانان محسن رضايي همراه 

مهدي خدايي صفت براي او در زندان شهرداري قرارگاه اشرف واقع در آشور 

 .غ آردند عراق دادگاه تشكيل دادند و حكم اعدام او را ابال

آقاي شمس حائري سپس به اردوگاه مرگ رمادي تبعيد شد و از طريق صليب 

 سال است آقاي شمس حائري ۴سرخ جهاني به آشور هلند پناهنده شد ، بيش از 

 .از مالقات با فرزندانش محروم مي باشد 

سازمان به حدي فرزندان او را شستشوي مغزي آرده آه دو طفل به هنگام 

در حضور وآيل مدافع آقاي حائري به او توهين مي آنند و بدترين ديدار اوليه 

 .ناسزاها را گفته و اعالم مي آنند پدر و مادر ما مسعود و مريم هستند نه شما 

 سال بيشتر ندارد و طي حكم دادگاه قرار بود ١۴اين در حالي است آه آودك 

رزندان او در هر ما شمس حائري فرزندان خود را مالقات آند در حال حاضر ف

آشور فرانسه مي باشند و سازمان بدون اطالع دولت آلمان اقدام به اين جابجايي 

 . سال است از سرنوشت فرزندان خود بي خبر مي باشند ٢آرده است و ضمنًا 

 :فردي به نام مهناز منيرزاده مستقر در آشور هلند * 

ندان خود بي خبر  سال است آه از سرنوشت فرز۴خانم مهناز منيرزاده بيش از 

 طفل خردسالش را ٢مي باشند ، طي اين مدت هر چه با سازمان تماس گرفته 

به او تحويل نمي دهند ، تنها جوابي آه گرفته گويا فرزندانش در يكي از 

 .شهرهاي آمريكا هستند 

سازمان براي سرپوش گذاشتن بر جنايات مرتكب شده در زندان هايش در 

ا گروگان گيري فرزندان مي خواهند افشاگري آشور عراق از اين طريق ب

 .اعضاي جدا شده را آنترل بكند 

 .چماق داري مسعود رجوي را محكوم مي آنيم * 

بر اساس گزارشات دريافتي پس از افشاي زندانهاي سازمان مجاهدين خلق 

ايران توسط اعضاي معترض در خارج آشور و ابراز انزجار و محكوميتي آه 



 ٣٠

ون در تبعيد و همچنين سازمان ميدل ايست واچ صورت گرفت از جانب اپوزيسي

 ؛

رهبري سازمان مجاهدين خلق ايران سياست اتهام سازي و ترور شخصيتي و 

تهديد و چماق داري را به مثابه حلقه مكمل سرآوب درون تشكيالتي و برون 

تشكيالتي در آشورهاي ترآيه ، آلمان ، هلند ، فرانسه ، دانمارك ، سوئد ، 

 .يس ، فنالند عليه اعضاي معترض و افشا آنندگان زندانهايش به آار گرفت سو

 تا امروز اعضاي جدا شده از طرف سازمان تحت ١٣٧٠از خرداد ماه سال * 

 شهر ١٣٧٠تعقيب و مراقبت و تهديد و ضرب و شتم واقع شده اند ، تيرماه سال 

مراه فرزند آلن آلمان عضو سابق سازمان به نام علي رضا پورنظري به ه

آوچكش موسي مورد حمله و هجوم چماق داران سازمان مجاهدين واقع مي 

 .شود 

ولي با هشياري و آمك همسايگان مراتب را به پليس اطالع مي دهند و چماق 

 تن از ٣داران سازمان قبل از آمدن پليس صحنه را ترك مي آنند ، تا به حال 

ر آشور هلند با سازمان همكاري چماق داران شناسايي شده اند آه هم اآنون د

 .مي آنند 

 تن از افراد چماق دار با نقاب وارد صحنه مي شوند ولي سر ٢توضيح اينكه 

 .تيم عمليات سرآوب و اختناق بدون نقاب وارد صحنه مي شود 

 دانشگاه شهر آلن آلمان عضو سابق سازمان با نام مستعار ١٣٧٠تيرماه سال * 

ن از چماق داران سازمان مجاهدين خلق ايران  ت٣رضا مورد حمله و هجوم 

واقع مي شود ، رضا در اين درگيري مجروح مي شود و چماق داران با 

 تن از ٣خوشحالي صحنه را ترك مي آنند ، طبق شناسايي به دست آمده اين 

 .انجمن سازمان مجاهدين خلق مستقر در آشور هلند اعزام شده بودند 

هلند ، دو تن از زندانيان از بند رسته و عضو  آشور ١٣٧٠اسفند ماه سال * 

سابق سازمان مجاهدين خلق ايران مستقر در آشور عراق مورد حمله و دشنام 

چماق داران سازمان مجاهدين خلق واقع مي شوند و درگيري متقابل صورت 

 .مي گيرد 

 آشور انگلستان ، عضو سابق سازمان مجاهدين خلق و ١٣٧٠اسفند ماه سال * 

دانيان آزاد شده از زندانهاي سازمان در آشور عراق به جرم مصاحبه با از زن

 .راديو بي بي سي در لندن مورد حمله و هجوم و ضرب و شتم واقع مي شود 



 ٣١

 آشور فرانسه ، خانم شروين صميمي فرد ١٣٧١سوم فروردين ماه سال * 

عضو سابق سازمان مجاهدين خلق ايران به جرم افشاي زندانهاي سازمان 

مجاهدين خلق ايران مستقر در خاك عراق در پونتو از شمال شهر پاريس مورد 

حمله و تهاجم واقع مي شود آه خانم شروين شديدًا مورد ضرب و شتم قرار 

 .گرفته و مجروح مي شود 

 آشور هلند ، عضو سابق سازمان مجاهدين خلق ايران آقاي هادي ١٣٧٣سال * 

 تن از چماق ۴الب و مغلوب توسط  حائري نويسنده آتاب ارتجاع غ شمس

داران سازمان مجاهدين خلق ايران مورد حمله و هجوم و ضرب و شتم واقع 

مي شود نامبرده بارها و بارها توسط سازمان از طريق تلفن تهديد به مرگ شده 

 .است 

 آشور هلند عضو سابق سازمان مجاهدين خلق ايران آقاي امراهللا ١٣٧٢سال * 

زندانيان زندانهاي سازمان مجاهدين خلق ايران مستقر در خاك ابراهيمي يكي از 

عراق توسط چماق داران سازمان مورد حمله و ضرب و شتم واقع مي شود 

 .نامبرده بارها و بارها توسط سازمان از طريق تلفن تهديد به مرگ شده است 

 شهر آلن آلمان خانمي با نام مستعار شهين عضو سابق مجاهدين ١٣٧٢سال * 

 نفر از چماق داران سازمان مجاهدين خلق ايران ۴ر مرآز شهر آلن توسط د

 .مورد ضرب و شتم واقع مي شود 

 شهر فرانكفورت آلمان ، عضو سابق سازمان مجاهدين خلق ايران ١٣٧٣سال * 

علي رضواني توسط مسئول انجمن سازمان مجاهدين خلق ايران در راين ماين 

 .هتل تهديد به مرگ مي شود 

 رضا حسيني و همسرش و به همراه حسين و مهدي از بخش حفاظت علي

رهبري سازمان مرتب نامبرده را تحت تعقيب قرار داده و در دو مورد اموال 

سياسي و منزلش مورد دستبرد واقع شده است و آماآان منزلش توسط چماق 

 .داران زير نظر مي باشد 

اي رجوي بارها توسط آقاي علي رضواني نويسنده آتاب شكنجه در زندان ه

سازمان مجاهدين خلق ايران از طريق تلفن تهديد به مرگ شده است و آخرين 

 ساعته ايرانيان مقيم ٢۴ به جرم مصاحبه با راديو ١٣٧۴بار شهريور ماه سال 

 شب تعدادي ناشناس به منزل او حمله مي آنند ولي با ٢آمريكا ساعت 
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ز رسيدن پليس منطقه را ترك مي هوشياري همسايگان مواجه مي شوند و قبل ا

 .آنند 

 آشور سوئيس ، عضو سابق سازمان مجاهدين خلق ايران با نام ١٣٧٣سال * 

 تن از چماق داران سازمان در معابر عمومي مورد حمله و ٣مراد توسط 

ضرب و شتم واقع مي شود در اين درگيري طرفين براي از بين بردن همديگر 

 .ستفاده مي آنند از سالح سرد از جمله چاقو ا

 آشور دانمارك ، آقاي جمشيد تفريشي از طرف سازمان مورد ١٣٧٣سال * 

حمله قرار مي گيرد و بنا به گفته نامبرده او ناچارًا از آشور دانمارك به آشور 

 آشور سوئد ، يك عضو سابق سازمان ١٣٧٣سال . * آلمان منتقل مي شود 

 .هديد به مرگ مي شود مجاهدين خلق توسط سازمان از طريق تلفن ت

 شهر آلن هاوزن آلمان ، يك عضو سابق سازمان مجاهدين خلق ١٣٧٣سال * 

 تن از چماق داران سازمان مجاهدين مورد ضرب و شتم ۴به نام سعيد توسط 

 .واقع مي شود 

 آشور ترآيه ، يك عضو سابق سازمان مجاهدين خلق ايران خلبان ١٣٧٣سال * 

ده اش در ترآيه مورد حمله و تهمت واقع مي شود حسن جعفري به همراه خانوا

، سازمان مجاهدين خلق ايران فرد را جاسوس رژيم به پليس معرفي مي آنند 

پس از بررسي پليس معلوم مي شود نامبرده نه تنها جاسوس نيست بلكه زنداني 

 .سازمان در خاك عراق بوده است 

مجاهدين خلق علنًا و  آشور انگلستان ، يك عضو سابق سازمان ١٣٧٣سال * 

 .تلفني تهديد به مرگ مي شود 

 شهر فرانكفورت آلمان يكي از هواداران سازمان ١٧/١١/٩۴در تاريخ * 

توسط چند تن از چماق داران سازمان ) راه آارگر ( آارگران انقالبي ايران 

مجاهدين خلق ايران در مرآز شهر مورد حمله و هجوم و ضرب و شتم 

 .ود وحشيانه واقع مي ش

و اينها تنها بخشي از آارنامه چماق داران سازمان در سطح اروپا بوده و 

 .هست 

 :عالي جناب 
سؤال اين است ، راستي نقض حقوق بشر چيست ؟ شايد ما تعريف و مفاد و 

اگر تعريفي خارج از چارچوب هاي ياد شده در ابتداي . قوانين آنرا نمي دانيم 



 ٣٣

دهيد و مشخص آنيد ، ما براي احقاق حقوق از نامه ام هست لطفًا برايم توضيح 

دست رفته مان و براي رساندن فريادهايمان بايد به آجا مراجعه آنيم و با چه 

 .سازماني بايد تماس حاصل آنيم 

  

  

 


