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سی وهشتمین نفری بودم که رجوی حلقه ازدواج را از دستم درآورد
گزارش جامع اینترسپت درباره مناسبات درونی در گروهک منافقین
 مقدمهمؤسسه رند در سال  2009گزارشی را درباره وضعیت اعضای منافقین در کمپ اشرف ،اولین پایگاه منافقین در عراق،
منتشر کرد .این گزارش که با عنوان «سازمان مجاهدین خلق در عراق؛ معمای سیاسی» منتشر شد ،عنوان میکند که تا
 70درصد از اعضای منافقین علیرغم میل باطنی خود در آنجا نگهداشته میشدند 1.جرمیا گولکا ،نویسنده این گزارش،
در گفتگو با مینتپرسنیوز بیان کرده است« :در اردوگاههای مجاهدین خلق ،مجموعهای از هنجارها وجود دارد که همگی
از مصادیق کالسیک نظریات درباره فرقهها محسوب میشوند .از این قبیل میتوان به محرومیت از خواب ،پروژههای کار
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اجباری ،تجرد اجباری ،طالق اجباری و تفکیک جنسیتی اشاره کرد».

بر اساس گزارش رند ،در کمپ اشرف ،بستگان و همسران سابق در مجموعههای جداگانه نگهداری میشدند و مجاز به
دیدن یکدیگر نبودند« :مردان و زنان در اردوگاههای مجاهدین خلق به صورت سختگیرانهای جدا از هم هستند .محل
زندگی آنها بر اساس جنسیت جداسازی میشود و در دیگر ساختمانها ،خطوطی در وسط راهرو رسم میشوند و آنها را
به دو قسمت مردان و زنان تقسیم میکنند .مردان و زنان در سطح رهبری از تماس با یکدیگر ممنوع میباشند؛ مگر اینکه
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آنها به صورت رسمی و موردی اجازه دریافت کنند».

براساس این گزارش ،برای اعمال یکسری مقررات نظامی جدید ،اعضای رسمی منافقین نهتنها محل زندگیشان بر حسب
جنسیت جداسازی میشود ،بلکه از همسرانشان طالق داده میشوند ،در تجرد کامل نگهداشته میشوند و حتی ارتباطاتشان
با دوستان و خانوادهشان ،هم در داخل و هم در خارج از تشکیالت قطع میشود« :دوستی نزدیک را به عنوان «روابط آزاد»
در نظر میگیرند و به شدت ممنوع است .اعضا تنها میتوانند با فرمانده واحد خود ،آن هم در موارد خاص ،آزادانه در ارتباط
باشند و برای هر نوع ارتباط دیگری اجازه فرماندهان الزم است .خبرچینان بر مکالمات میان اعضای گروه نظارت میکنند.
در بسیاری از موارد ،به خانوادههای منافقین در ایران گفته میشود که بستگانشان فوت کرده یا کشته شدهاند».
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الیزابت روبین ،نویسنده سابق نیویورک تایمز ،در آوریل  2011در مأموریتی از کمپ اشرف بازدید داشت .او مشاهداتش از
خصوصیات فرقهگون داخل اردوگاه را اینگونه توصیف میکند« :در کمپ اشرف40 ،متری شمال بغداد و نزدیکی مرز ایران،
 3400نفر از اعضای نظامی گروه در فضایی حدود  14مایل مربع از بیابان بایر در انزوای کامل بهسر میبرند .دسترسی به
اینترنت ،تلفن و اطالعات مربوط به جهان خارج ممنوع است .پوسترهای خانم رجوی با چشمان سبز و لب خندان همه جا
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آویخته است .وقتی وارد اردوگاه اشرف شدم ،فکر کردم وارد دنیای تخیلی زنانی شدهام که مثل زنبورهای عسل کارگر
مشغول به کارند .در همهجا ،زنان با لباس کامالً یکسان ،یونیفرمهای خاکی و روسریهای سبز تیره ،در کامیونهایی سفید
به این طرف و آن طرف میروند؛ گویی در کارخانهای در چین مائوئی مشغول به کارند».
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مسعود بنیصدر ،از عضو ارشد سابق منافقین که پیشتر معرفی شد ،بر فرقهبودن این گروه صحه میگذازد« :بر روی اعضا
شستوشوی ذهنی انجام میشد؛ بهنحوی که شخصیت خود را از دست میدادند و نگاهی سیاه و سفید به جهان پیدا
میکردند .تاجاییکه به دست خودشان ،ارتباطشان را با خانواده قطع میکردند .در کمپ اشرف در روزهای آخر صحبتهایی
مطرح شد .به یاد دارم که باید شخصیت قبلیمان را در یک ستون و شخصیت جدیدمان را در ستونی دیگر یادداشت
میکردیم .مردی را به خاطر دارم که نوشتهاش را در جمع میخواند« :برادرم در سفارت ایران در لندن کار میکند .قبالً او
را بهعنوان برادرم دوست داشتم ،ولی اآلن از او متنفرم و دشمن خود میدانم .اگر الزم باشد ،آمادهام همین فردا او را
بکشم ».و همه او را تشویق کردند».
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سازمان دیدهبان حقوق بشر در سال  2005در گزارشی درباره کنترل فرقهگون گروهک منافقین بر اعضای خود ،به مجازات
شدید اعضایی که اعتراض خود را اعالم کنند یا بخواهند گروه را ترک کنند ،به مثابه موارد نقض حقوق بشر اشاره میکند:
«اعضاء معترض در مقابل دیگران آورده میشوند و مجبور به خودانتقادی و اعالم پشیمانی از اقدامات و افکار خود هستند.
از آنها انتظار میرود که بگویند در سازمان باقی خواهند ماند .به محض اینکه کسی افکار خود را بیان کند یا از سازمان
انتقاد کند ،مخاطبان بیرحمانه با کلمات نامناسب و خشن به او حمله میکنند .هر کسی که جرأت درخواست خروج از
سازمان را بکند ،بالفاصله برچسب همکاری با دولت ایران را به او میزنند که از نظر روانی بسیار ویرانگر است».
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ریک راس ،کارشناس آمریکایی امور فرقهها و مدیرمؤسس مرکز آموزش امور فرقهای در مصاحبه با هابیلیان بیان کرده
است که منافقین تمامی ویژگیهای یک فرقه را داراست« :به نظر من سازمان مجاهدین خلق از نظر ساختار ،سازوکار و
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رفتار همه معیارهای اصلی یک فرقه مخرب را دارد».

دو دهه پس از انتشار گزارش مؤسسه رند ،پایگاه آمریکایی اینترسپت گزارش مفصل دیگری را درباره مناسبات درونی در
داخل گروهک منافقین منتشر کرده است .در این گزارش که جامعترین سند انتشاریافته درباره کیفیت روابط و مناسبات
در درون فرقه رجوی تا کنون است ،مرتضی حسین و متیو کول ،دو خبرنگار مطرح اینترسپت مصاحبههایی را با شش تن
از اعضای جداشده منافقین ،ازجمله تعدادی از کادر ارشد این گروهک ترتیب دادهاند .آنچه در ادامه میآید ،ترجمه متن
کامل گزارش اینترسپت است که در اختیار خوانندگان هابیلیان قرار میگیرد.

 | 3بنیاد هابیلیان | www.habilian.ir

رضا صادقی در پاریس11 ،ژوئن2020

در یک بعد از ظهر گرم تابستانی در سال  ،2006رضا صادقی در مقر مجاهدین خلق در عراق به یکی از دوستان قدیمی
خود برخورد .آنها بیش از یک دهه همدیگر را ندیده بودند .صادقی دوستش را که تازه از کانادا رسیده بود ،قدمزنان در
میان اردوگاهی خشک و بیابانی ،موسوم به کمپ اشرف ،مشایعت میکرد .او از اینکه یکی از دوستان قدیمیاش را میدید،
خوشحال بود ،اما سؤالی هم داشت که همه ذهن و حواسش را درگیر کرده بود.
صادقی تمام زندگی خود را وقف مجاهدین خلق کرده بود .درجایگاه یک کهنهسرباز سازمان با  26سال سابقه ،بیش از یک
دهه میشد که از اردوگاه اشرف خارج نشده بود .در طول این سالها او هیچ ارتباطی با خانوادهاش نداشت و از آنها بیخبر
بود .رهبری مجاهدین خلق او و سایر افراد ساکن اردوگاه اشرف را مجبور کرده بود که حتی نزدیکترین خویشاوندان خود
را رها کنند .دردناکترین آنها برای صادقی ترک پسرش ،پل بود که حاال شانزده سال داشت .او از زمان ورود به عراق،
دیگر نتوانسته بود پسرش را ببیند یا با او صحبت کند.
همانطور که صادقی و دوست قدیمیاش در اردوگاه قدمزنان میرفتند ،دو نفر از اعضای مجاهدین با فاصله آنها را
میپاییدند .صادقی کمی سریعتر راه رفت و به دوستش رساند طوری صحبت کند که آن دو بو نبرند .باألخره در گوشهای
میان ساختمانها در گوش دوستش گفت« :پل چطور است؟»
صادقی کمی پس از انقالب ایران ،اوایل دهه  1980برای اولین بار با مجاهدین خلق آشنا شد؛ هنگامی که رهبر این گروه،
مسعود رجوی ،برای شرکت در یک مراسم یادبود خصوصی ،به خانه همسایه صادقی در اصفهان آمده بود .رجوی آمده بود
تا درباره ویژگیهای شخصیتی برادر بزرگتر دوست صمیمی صاقی صحبت کند .برادر بزرگتر دوست صادقی که چندسال

4|The Intercept
قبل به طرز مشکوکی مرده بود ،برای او فردی ستودنی بود .شاه در انقالب  1979سرنگون شده بود و مجاهدین خلق
[بهزعم خود] در این سرنگونی نقش داشتند .دیگر نیازی به مخفیکاری نبود .رجوی آمده بود تا به خانواده دوستش و
همسایگان بگوید که آن برادر ،یک شهید مجاهدین خلق بوده و وقتی آنها هنوز یک گروه زیرزمینی بودند ،برای محافظت
از رجوی و رهبری مجاهدین خلق در مقابل یک کودتای داخلی ،جان باخته است .شعارهای این گروه درباره آزادی و
دموکراسی به دل صادقی نشست و او مبارزات مسلحانه آنها را قهرمانانه تلقی کرد.

دیدار مسعود رجوی با صدام در عراق ،ژوئن 1968
مجاهدین خلق فعالیت خود را بهصورت جنبش انقالبی شبهنظامی با شعار برقراری دموکراسی و حقوق بشر در ایران آغاز
کرد .هرچند ،طی چهار دهه گذشته ،به گروهی مرموز و فرقهگون تبدیل شده است که به نسخهای اسالمیشبهنظامی از
فرقه کلیسای ساینتولوژی شباهت دارد .مجاهدین خلق بمبگذاری ،خرابکاری و قتل را در در کارنامه خودْ دارد .همچنین
براساس گزارشات ،این گروه از زمان تأسیس خود در سال  ،1963صدها یا حتی هزاران ایرانی و همچنین تعدادی
انگشتشمار آمریکایی را به قتل رسانده است.
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ایاالت متحده از سال  1997تا  2012سازمان مجاهدین خلق را در فهرست گروههای تروریستی خارجی قرار داده بود ،اما
این گروه که زمانی مخالف مداخله آمریکا در ایران بود ،کامالً تغییر موضع داد و به یک نیروی نیابتی مناسب برای دشمنان
جمهوری اسالمی تبدیل شد؛ علیالخصوص برای نومحافظهکاران آمریکایی ،کشورهای حوزه خلیج فارس و اسرائیل .رهبران
مجاهدین خلق با شماری از سیاستمداران برجسته آمریکایی رابطه نزدیکی دارند .ازجمله این افرادْ جان بولتون ،مشاور
پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ ،و وکیل شخصی رئیس جمهور ،رودی جولیانی ،هستند که هر دو درازای دریافت مبالغی
پول ،در تجمعات این گروه سخنرانی کردهاند.
با وجود آسیبی که مجاهدین خلق به ایرانیان و دیگران وارد کرده است ،بزرگترین قربانی این گروه شاید کسی نباشد جز
خود اعضای آن .مصاحبههای انجامشده با شش تن از جداشدگان از سازمان در اروپا ،نشان میدهد که مجاهدین خلق
بسیاری از اعضای خود را زندانی ،سربهنیست و شکنجه کرده است .ازجمله این اقدامات میتوان به مجبورکردن دهها تن از
زنان سازمان به برقراری رابطه جنسی با رجوی و عقیمسازی پزشکی خود اشاره کرد .هدف از دستور اخیر این بوده است
تا اعضا بتوانند خود را کاملتر وقف رهبری سازمان و آرمان او کنند.
در جریان اشغال عراق توسط ایاالت متحده ،دیدبان حقوق بشر و مؤسسه رند چندتا از اولین گزارشها را درباره رفتار
مجاهدین با اعضای زاویهدار و شرایط سرکوبگرایانه حاکم در اردوگاه اشرف به زبان انگلیسی منتشر کردند؛ بااینحال،
مصاحبههای انجامشده در این پرونده با شش تن از اعضای جداشده مجاهدین خلق  ،ازجمله چند نفر از مسئولین ارشد
وقت سازمان ،تا به امروز جامعترین گزارش از کیفیت زندگی در سازمان مجاهدین خلق و خارج از آن به حساب میآید؛
گزارشی که روایتگر تنهایی اعضای جداشده از سازمان در دنیایی ناآشنا و تالش آنها برای جمعکردن دوباره تکههای
زندگی قبلی خود است.

جداشدگان از سازمان برای بیان سختیهایی که در سازمان متحمل شدند ،طنز تلخی را
بهکار میبرند« :تنها افرادی میتوانند بفهمند ما چه کشیدهایم که خود از اعضای سابق
سازمان باشند».
عیسی آزاده ،از اعضای ارشد سازمان که در سال  ،2014بعد از  34سال حضور در سازمان ،آنجا را ترک کرده ،میگوید:
«نمیدانستم زندهام یا مرده .با خودم فکر میکردم که آیا اشتباه کردهام؟ وقتی برای اولینبار به اینترنت دسترسی پیدا
کردم ،حقیقت را دیدم .درباره فرقهها جستجو کردم و متوجه شدم که مثل ربات بودهایم».
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رضا صادقی در کمپ اشرف ،مقر منافقین در سال 2006

رضا صادقی در سال  ،1980پس از سقوط شاه ،در حالی که هنوز دبیرستانی بود ،به سازمان پیوست .او یک سال بعد بهجرم
عضویت در مجاهدین خلق دستگیر و در نهایت به پنج سال زندان محکوم شد .صادقی پس از آزادی از زندان در سال
 ،1986به کانادا گریخت .او دوباره با مجاهدین خلق ،که اعضای آن مجبور به ترک ایران شده بودند و در سرتاسر جهان
پراکنده بودند ،ارتباط برقرار کرد و وظایف جدیدی از جمله جمعآوری کمکهای مالی برای این گروه را برعهده گرفت .او
در کانادا ازدواج کرد و پل دو سال بعد متولد شد .صادقی قبلاز نقل مکان به لسآنجلس ،با خانوادهاش در تورنتو زندگی
میکرد و در تمام آن مدت به مجاهدین در اجرای نبرد مذبوحانه بینالمللی خود برای سرنگونی دولت ایران و بازپسگیری
میراث انقالبی که اعتقاد داشتند [آیت اهلل] خمینی از آنها دریغ کرده ،کمک میکرد.
در سال  ،1996صادقی برای آموزش نظامی اجباری ششماهه به کمپ اشرف ،اردوگاه وسیع این گروه در شمال شرقی
عراق ،سفر کرد .بااینکه مجاهدین خلق کارهای تبلیغاتی و اطالعاتی هم انجام میدادند ،اما پیشۀ اصلی آن نظامیگری
بود .عضویت در گروه مستلزم فراگیری آموزشهای گسترده ،از مهارتهای تسلیحاتی و ساخت بمب گرفته تا کار با تانک
تی ،55بود.
صادقی در زمان حضور در عراق ،تصمیم گرفت پل را که آن زمان تقریباً پنج سال داشت و در کانادا متولد شده بود ،به پدر
و مادر خودش در ایران بسپارد .پل هرگز تا آن زمان پدربزرگ و مادربزرگ خود و حتی ایران را ندیده بود .برنامه صادقی
این بود که به مدت شش ماه آموزش ببینzد ،بعد پل را پس بگیرد و به آمریکا برگردد؛ جایی که چندین سال را بهمنظور
جمعآوری پول برای رهبری مجاهدین خلق ،که در اروپا مستقر است ،در آنجا سپری کرده بود.
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هرچند ،با پایان دوره آموزشی ،گروه از صادقی خواست تا شش ماه دیگر بماند .او را برای آموزش ماموریتهای ترور در
داخل ایران انتخاب کرده بودند :مهارتهای جنگی و خرابکارانه که بهگفته فرماندهانش به آزادی زودهنگام کشورش کمک
میکرد .فرمانده صادقی در تشکیالت به او گفت که پل را برای زندگی با مادرش به تورنتو میفرستند .مادر پل یک زن
کانادایی بود و صادقی مدتی پس از بهدنیاآمدن پسرش از او طالق گرفته بود .بهاین ترتیب ،صادقی حاضر شد مدت بیشتری
در کمپ اشرف بماند.
در سازمان مجاهدین خلق سلسلهمراتب سختگیرانهای حاکم است و اعضا اجازه ندارند با وابستگان خود در خارج از گروه
ارتباط برقرار کنند .تماس تلفنی ،نامه و عمالً امکان دسترسی به جهان خارج از اردوگاه  3.300هکتاری ممنوع بود؛ به
استثناء اوایل  ،2003زمانی که سربازان آمریکایی پایگاه کوچکی را داخل اردوگاه اشرف تصرف کرده بودند  ،گروه زیر نظر
داشتند.
پس از سقوط صدامحسین ،پایگاه مجاهدین خلق در اشرف به معضلی برای دولت آمریکا تبدیل شده بود .گروهی تقریباً
 3500نفره از تبعیدشدگان ایرانی ،که برچسب تروریست بر پیشانی آن حک شده بود و دیگر کسی در داخل عراق به آن
خوشامد نمیگفت .آنها در واقع پناهجویانی بیوطن بودند که جایی برای رفتن نداشتند .ایاالت متحده توافقی با مجاهدین
خلق کرد که براساس آن این گروه را خلع سالح کرده ،از آن در برابر ایرانیها یا شیعیان عراقی محافظت میکردند.
آمریکاییها همچنین به اعضای فراری از گروه را بهنحوی که دخالت آشکار در امور داخلی این گروه تلقی نشود ،جا میدادند.
آنها این افراد را در محلی موسوم به «پایگاه نگهداری و محفاظت موقت» نگه میداشتند .این پایگاه منطقهای تحت
حفاظت ارتش آمریکا بود که بعدها کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد آن را درجایگاه محل نگهداری پناهجویان
بهرسمیت شناخت.

صف اعضای گروهک منافقین برای ابراز ارادت به رهبری گروهک ،پادگان اشرف
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«دیگر کارت تمام است .تو را زیر خاک میکنیم و هیچکس نمیفهمد چه بالیی سرت آمده».
صادقی درطول ده سالی که در اردوگاه اشرف بهسر برد ،بهندرت خبری از پل دریافت میکرد؛ چون صحبتکردن اعضا
درباره خانواده یا دوستانی که عضو مجاهدین نبودند ،ممنوع بود .وقتی صادقی از پسرش خبر میگرفت ،همیشه به او
میگفتند حال فرزندش خوب است و همراه همسر سابقش در تورنتو زندگی میکند و هر ماه صدها دالر از گروه کمک
مالی دریافت میکند.
حاال دوست قدیمیاش از تورنتو به صادقی چیز دیگری گفته بود که محال به نظر میرسید .او گفته بود که پسرش هرگز
به کانادا نیامده و اصالً ایران را ترک نکرده است و توسط والدین صادقی در ایران بزرگ میشود .همسر سابق کانادایی او با
این باور که صادقی پسرش را ربوده ،گزارشی به مقامات کانادایی ارائه کرده بود .پل توسط پلیس رویالماونت کانادا به
عنوان گمشده اعالم شده بود .حتی عکس او را روی کارتنهای شیر در کانادا چاپ کرده بودند ،به این امید که یک نفر او
را شناسایی کند و به مادرش برگرداند.
صادقی ناباورانه پاسخ داده بود« :نه! او در کاناداست ».ولی دوستش با اطمینان گفت که اشتباه میکند و ادامه داد که حتی
مقامات کانادایی درباره صادقی و پسرش با وی مصاحبه کردهاند.
صادقی مکالمه با دوستش را نیمهکاره رها کرد و به سمت دفتر فرماندهاش بهراه افتاد .او به فرماندهاش گفت میخواهد
برای برگرداندن پسرش سازمان را ترک کند .صادقی به او گفت که میخواهد به سربازان آمریکایی در اردوگاه بیابانی
اسپارتان بپیوندد؛ محلی که برای افرادی که قصد فرار داشتند ساخته شده بود.
همانجا فرماندهاش گروهی از اعضای مجاهدین را برای بازداشت او فراخواند .ناگهان حدود ده نفر از دوستان صادقی او را
گرفتند و کشانکشان بهسمت وانت تویوتایی بردند که در آن نزدیکی پارک بود .صادقی در حالیکه مقاومت میکرد،
احساس کرد یکی از انگشتان دستش شکسته .او را عقب وانت انداختند پرت کردند و وزنشان را روی او انداختند .وانت
شروع به حرکت کرد .یکی از اسیرکنندگان صادقی به او گفت « :دیگر کارت تمام است .تو را زیر خاک میکنیم و هیچکس
نمیفهمد چه بالیی سرت آمده ».سربهنیستشدن و حبس انفرادی در اردوگاه اشرف غیرمعمول نبود و صادقی مطمئن بود
که اعدام خواهد شد.
صادقی تنها شانسی که برای زندهماندن به ذهنش رسید ابن بود که با لگد پنجره وانت را بشکند  ،به این امید که سروصدایش
باعث جلب توجه شود .درحالیکه آن چند نفر تالش میکردند او را مهار کنند  ،صادقی پایش را محکم به شیشه کوبید.
پنجره نشکست ،اما همزمان که وانت سرعت خود را برای پیچیدن به سمت جاده اصلی اردوگاه کم کرد ،دو سرباز آمریکایی
که با خودروی هامووی در حال گشتزنی در جاده بودند ،نزدیک شدند.
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سربازان وانت را متوقف کردند و به همه دستور دادند پیاده شوند .افراد از روی صادقی بلند شدند و او خودش را باال آورد
و به انگلیسی به آمریکاییها گفت« :من میخواهم مجاهدین را ترک کنم و به کمک شما نیاز دارم ».آمریکاییها صادقی
را از سیمخاردار گذراندند و به مقر نظامی خود در اردوگاه بردند.
هنگامی که داخل شدند ،صادقی بالفاصله درخواست کرد که تماس تلفنی بگیرد .او هنوز شماره تلفن برادرش را که در
کانادا زندگی می کرد ،داشت .با او تماس گرفت و شماره پدر و مادرشان در ایران را خواست؛ پس از مدتها و بدون هیچ
خبری ،پدر و مادرش حتی نمیدانستند او زنده است یا مرده .صادقی میگوید« :وقتی مادرم تلفن را برداشت ،فقط توانستم
بگویم سالم .نمیدانستم دیگر چه باید بگویم .مادرم صدای من را تشخیص داد و شروع به گریه کرد».

مراسم ازدواج مسعود و مریم رجوی در مقرّ منافقین در اورسوزواز ،حومه شمالغربی پاریس19 ،ژوئن1985

در بخش اعظم حیات خود ،مجاهدین خلق همچون یک دولتچه توتالیتاریستی عمل کرده که افراد بیرونی امکان نفوذ به
آن را نداشتهاند .افراد کمی گروه را ترک کردهاند و هنوز هم کمتر کسی میتواند آزادانه با افراد داخل سازمان صحبت کند.
اما از زمان اخراج از عراق در سال  2013ا ز عراق خارج شدند و و نقل مکان  ،با شکلگیری جریانی مستمر از جداشدگان
از گروه شروع به ترسیم تصویر کاملتری از آن سالهای ازدسترفته کردهاند .صادقی ،آزاده و چهار عضو بلندپایه سابق
مجاهدین خلق که اکنون در اروپا زندگی میکنند ،در گفتگو با اینترسپت جزئیات جدیدی از تاریخچه و عملیات مجاهدین
خلق و همچنین زندگی عجیبوغریب و غمانگیز هزاران نفر از افراد گرفتار در دام مجاهدین را آشکار میکند.
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این اعضای سابق ،زندگی یک عضو معمولی مجاهدین خلق را کابوسوار توأم با شکنجه روانی و جسمی ،پارانویا ،جدایی
اجباری از خانواده و تلقین ایدئولوژیک توصیف کردهاند .به برخی از اعضای زن مجاهدین خلق دستور داده شده تا رحم
خود را با عمل جراحی بردارند تا تعهد خود را به سازمان ثابت کنند .مجاهدین خلق یک سازمان بسیار سرّی است و
امکان بررسی مستقل همه ابعاد داستان اعضای فراری امکانپذیر نبود .بااینحال ،پنج نفر از آنها موافقت کردند که
خاطراتشان از تجربیات خود از داخل سازمان را ثبت کنند؛ این تجربیات به طور گستردهای بین سایر اعضای سابق سازمان
شایع بوده و تأیید شده است .همچنین اسناد مخفی اطالعاتی ایرانی بهدستآمده توسط اینترسپت ،شامل اطالعات
طبقهبندیشده ادعای آنان را تأیید میکند .روایات آنها حکایت از سازمانی وحشی دارد که دهها سال است هزاران نفر را
در حالت بردهداری جسمی و روانی نگه داشته؛ سازمانی که در ابتدا یک جنبش سیاسی مردمی بود و در انحرافی آشکار به
یک فرقه عجیب و وحشتناک تبدیل شد که تحت انقیاد کامل رهبری صاحب قدرت مطلقه قرار گرفت.
سازمان مجاهدین خلق در بخش اعظم تاریخچه خود تحت رهبری مسعود رجوی بوده است ،دانشجوی شکمگنده و
سیبیلوی وقت دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود که بعداً خود را به عنوان یک انقالبی تمامعیار معرفی کرد .از ابتدا رفتار
این گروه توأم با خشونت بود .در دهه  ،1970مجاهدین خلق تعدادی از مقامات ایرانی و افراد خارجی را در ایران ترور
کردند که در میان آنها چندین آمریکایی نیز بودند.
بسیاری از اعضای مجاهدین خلق در ایران کشته و زندانی شدند و آنهایی که زنده ماندند ،متواری شدند .در طی این تبعید
طوالنی و عجیبوغریب بود که این گروه به فرقهایای تمام عیار حول محور شخص رجوی تبدیل شد و پس از ناپدید شدن
او در سال  ،2003همسرش مریم جای او را گرفت .مسعود رجوی به باور بسیاری مرده است ،اما اکثر جداشدگان مجاهدین
خلق که با اینترسپت صحبت کردند ،اذعان کردند که از سرنوشت وی مطمئن نیستند .برخی حدس میزدند رجوی هنوز
زنده است و گروه را به طور پنهانی کنترل میکند؛ موضوعی که حاکیاز تأثیر روانشناختی عمیق او بر اعضاست.

گفتگوی مریم رجوی با رودی جولیانی در ویلپنت فرانسه در حاشیه یکی از تجمعات منافقین23 ،ژوئن2012
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«مجاهدین خلق مدتهاست که سرمایهای انکارناپذیر برای اسرائیلیها بودهاند».
مجاهدین خلق صدها هزار دالر خرج فعالیتهای البیگری خود در واشنگتن کردهاست :ابتدا در قالب بخشی از یک کارزار
موفقیتآمیز برای خارجکردن خود از فهرست سازمانهای تروریستی وزارت خارجه آمریکا و بعداً برای ایجاد اعتبار برای
خود در جایگاه گزینه جایگزین برای دولت ایران .دنیل بنجامین ،مقام ارشد ضدتروریسم وزارت امور خارجه اوباما که بنابه
جایگاه خود نقش مهمی در خارجکردن مجاهدین خلق از لیست سازمانهای تروریستی داشت ،دراینباره میگوید« :هدف
از این کار ،تعیین تکلیف وضعیت این گروه هنگام خروج ارتش آمریکا از عراق بود و مخالفت این سازمان با دولت ایران
ربطی به این مسئله ندارد ».وی در مصاحبه با اینترسپت گفته است« :ما نمیدانیم آنها در داخل ایران چقدر هوادار دارند،
اما مطمئناً خیلی کم هستند .تاریخچه آنها بسیار وحشتناک است و هیچ چیز باعث نمیشود کسی فکر کند که آنها
روزی به شیوه خوبی بر ایران حکومت خواهند کرد».
از آن زمان ،این گروه عالوه بر بولتون و جولیانی ،لیست بلندوباالیی از حامیان آمریکایی را برای خود دستوپا کرده است.
از آن جمله میتوان به هوارد دین ،نامزد سابق ریاست جمهوری ،و سناتور باب منندز از میان دموکراتها اشاره کرد .گفته
میشود مایکل موکازی ،دادستان کل پیشین و یکی از وکالی فعلی دونالد ترامپ ،با اینکه از سال  2017البیگری برای
مجاهدین خلق را آغاز کرده ،تازه پاییز  2019در جایگاه البیگر این گروه ثبتنام کرده است .طبق گزارشها  ،جولیانی نیز
در نشست اول موکازی با گروه شرکت کرده است ).بنجامین اضافه میکند« :این گروه در بین مقامات عالیرتبه هم دشمنان
و هم دوستانی دارد ؛ [هرچند] دوستانش را بیشتر با پول خریده است ».وی ادامه میدهد« :فکر میکنم هرکسی که به
ایدئولوژی مجاهدین خلق و گذشتهاش نگاه کند ،این ایده را که آنها نقش اساسی در اداره ایران داشته باشند ،با وحشت
و انزجار پس میزند .گذشته گروه جای هیچ حرفی را باقی نمیگذارد ،آنها دستانشان به خون آمریکاییها آغشته است».
منابع بودجه مجاهدین خلق هنوز ناشناخته است؛ اما اعتقاد بر این است که این گروه برای تأمین مخارج پایگاه بزرگ خود
در آلبانی و تأمین هزینه تجمعات و اقدامات البیگرانه خود در سراسر غرب ،از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بودجه
دریافت میکند .ترکی الفیصل آل سعود ،شاهزاده مستبد سعودی و رئیس سابق سازمان اطالعات عربستان ،از مهمانان
سرشناس در گردهماییهای مجاهدین خلق بودهاست .مجاهدین خلق مظنون به ارتباط با سرویسهای اطالعاتی اسرائیل
و عربستان سعودی است که هر دوی آنها از دشمنان قسمخورده ایران هستند .یک مقام ارشد اطالعاتی سابق آمریکا در
تماس با اینترسپت ،گزارشهای موجود مبنیبر دستداشتن اعضای مجاهدین خلق در ترور دانشمندان هستهای ایران به
دست اسرائیل را تأیید کرده است.
این مقام ارشد اطالعاتی سابق گفته است« :مجاهدین خلق مدتهاست که سرمایهای انکارناپذیر برای اسرائیلیها بودهاند».
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عیسی آزاده در پاریس ،ژوئن 2020
عیسی آزاده افسر عالیرتبه نظامی و اطالعاتی سابق مجاهدین خلق است .او مردی است چهارشانه با  188سانتیمتر قد،
ریش پرفسوری و عینک .همه اعضای مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف باید دورههای سخت آموزشنظامی را طی میکردند.
آزاده با اینکه که اکنون  61سال دارد ،هنوز میتواند مأموریتهای ترور و خرابکاری که برای آن آموزش دیده بود ،را انجام
دهد.
آزاده ،مانند رضا صادقی ،در جوانی به مجاهدین خلق پیوست .پس از یک دوره سرخوردگی فزاینده از آنچه وی به عنوان
تمامیتخواهی این گروه میدید ،باالخر در سال  2014از گروه جدا شد .او پس از یک عمر فداکاری برای جنبش ،سرانجام
فهمید که در چنگ سازمانی تمامیتخواه گرفتار شده است که ظاهراً هیچ نیتی برای برقراری حقوقبشر و دمکراسی در
ایران ندارد.
آزاده در مالقاتی که پاییز سال گذشته با او در کلن آلمان داشتیم ،گفت « :مجاهدین خلق را خیلی دوست داشتم .همه
آمال و آرزوهایم را در این سازمان میدیدم .اما وقتی در جریان اموری قرار گرفتم که دیگران از آن بیخبر بودند ،فهمیدم
فرقی بین استالین و مسعود رجوی وجود ندارد».

«اگر به رجوی شک دارید ،یعنی به خدا شک دارید».
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او میگوید« :برای اعضای مجاهدین خلق ،رجوی درست پس از خدا بود .این چیزی بود که آنها به ما حقنه کرده بودند.
دقیقه به دقیقه ،ماه به ماه ،سال به سال ،آنها این موضوع را در ذهن ما میکاشتند که اگر به رجوی شک دارید ،یعنی به
خدا شک دارید».
آزاده یکی از مبارزان خیابانی مجاهدین خلق در سالهای ابتدایی پساز انقالب ایران بود .هنگام پیوستن او به گروه ،جنگی
در ایران بین جناحهای انقالبی که رژیم شاه را شکست داده بودند ،در جریان بود .این مبارزه آیتاهلل خمینی و یارانش را
در برابر گروههای چپ و اسالمی مانند مجاهدین خلق قرار داد .آن مبارزات خیلی زود ،از خود انقالب خونینتر شدند.
در تابستان  ،1981نیروهای مجاهدین خلق که اکنون شورشیان تأثیرگذاری در ایران بودند ،در یک ساختمان دولتی بمب
کار گذاشتند که باعث کشتهشدن بیش از هفتاد نفر شد .تمایل روزافزون مجاهدین به ارتکاب خشونت در کنار سایر
جنبشهای مخالف ،حامیان آنها را در ایران روزبهروز کمتر میکرد؛ اما تصمیم خارجازانتظار آنها برای همراهشدن با
صدامحسین در جریان جنگ ایران و عراق بود که دیگر جایی برای مجاهدین خلق در ایران باقی نگذاشت.

ادای احترام شهروند ایرانی به مزار یکی از شهدای واقعه بمبگذاری منافقین در دفتر حزب جمهوری اسالمی در بهشت زهرا6 ،فوریه2014

در سال  ،1986هزاران نیروی مجاهدین خلق ،از جمله آزاده ،در خاک عراق در اردوگاه اشرف سازماندهی مجدد شدند.
جنگ علیه ایران در ششمین سال خود بود و تا به حال صدها هزار نفر از دو طرف ،در این جنگ وحشیانه که به سبک
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جنگ جهانی اول سنگربندی در آن حرف اول را میزد و در آن رژیم عراق از سالحهای شیمیایی استفاده میکرد ،کشته
شده بودند.
در بحبوحه این درگیری تلخ ،رهبری مجاهدین خلق در توافقنامهای با صدام متعهد شد هفت هزار عضو خود را برای
جنگیدن در جبهه عراق سازماندهی کند .آزاده از همان ابتدا خود را در خطوط مقدم مجاهدین یافت .در سال  ،1988او
در عملیات مرصاد ،تهاجم مجاهدین خلق به ایران باهدف تسخیر کرمانشاه و یکی از آخرین عملیات جنگ ،شرکت کرد.
واحدهای مجاهدین با تانک ،سالح ،تجهیزات سنگین و پشتیبانی هوایی که از طرف صدام مهیا شده بود ،توانستند تقریباً
 200کیلومتر در داخل خاک ایران پیشروی کنند؛ اما با پیشروی و اشغال بیشتر ،دریافتند که سپاه پاسداران ایران آنها را
به سمت کمین سوق داده است .هزاران عضو مجاهدین خلق طی حمالت هوایی که تانکها و وسایل نقلیه سنگین آنها را
در بزرگراههای باز نزدیک کرمانشاه هدف گرفته بودند ،کشته شدند.
آزاده از این عملیات جان سالم به در برد؛ اما مجاهدین خلق تارومار شد .سازمان هزاران کادر وفادار را در نبردی بیهدف
قربانی کرده بود و امید آن برای رسیدن به قدرت در ایران با استفاده از قوه قهریه محو شده بود .در همین برهه ،تبدیل
مجاهدین خلق به یک فرقه به سرعت شروع شد .آزاده و دیگران ،قتل عام همرزمان خود را در عملیاتی بیمعنی با مجوز
رجوی به چشم دیدند؛ اما پیشاز آنکه بتوانند آن فاجعه را فراموش کنند ،مجموعه جدیدی از دستورالعملها صادر شد
که زندگی آنها را اساساً دگرگون میکرد .رجوی در سخنرانیای در اردوگاه اشرف در سال  1989گفت« :زمان یک «انقالب
ایدئولوژیک» در مجاهدین خلق فرا رسیده است».

«من سیوهشتمین نفری بودم که مسعود رجوی شخصاً حلقه ازدواج را از دستم درآورد».
آزاده میگوید« :رجوی به ما گفت که شما باید کامالً از خانواده خود جدا شوید ».رهبری سازمان به دستیاران خود گفت
که خانواده سم اصلی برای آنهاست و اگر خواهر و برادر یا سایر نزدیکانشان به اردوگاه اشرف بیایند ،اعضای مجاهدین
خلق موظف به کشتن آنها هستند .آزاده شوکه شده بود .او میگوید« :زمانی ،خانواده برای مجاهدین مایه افتخار بود ،ولی
یک دفعه رجوی اعالم کرد که خانواده سم و مایه شرم است».
چند سال قبل ،رجوی به معاونش مهدی ابریشمچی دستور داده بود که همسرش مریم را طالق دهد و سپس خودش با او
ازدواج کند .اکنون زمان آن رسیده بود که کل مجاهدین خلق این قدم را بردارند و همسرانشان را طالق دهند .به علت جو
روانی که طرفداران رجوی در آن قرار داشتند ،آزاده و بسیاری دیگر این دستور را بیچونو چرا قبول کردند .او میگوید:
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«من سیوهشتمین نفری بودم که مسعود رجوی شخصاً حلقه ازدواج را از دستم درآورد ».در آن زمان همسرش در شهر
کرمان در ایران زندگی میکرد.
آزاده سخن رجوی را به یاد میآورد که به آنها گفت« :به زنان فکر نکنید .این زندگی شما نیست .شما یک هدف و تنها
یک هدف دارید؛ پیروی از هرچه من میگویم و سرنگونی دولت ایران».
هنگام پایان جنگ ایران و عراق در سال  ،1988حدود  3500عضو مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف زندگی میکردند .در
این پایگاه که به عنوان سکوی پرتاب مجاهدین برای آزادسازی ایران در نظر گرفته شده بود ،اعضا اعضا موظف بودند بر
یکدیگر نظارت داشته باشند و در جلسات خودانتقادی
سفتوسخت شرکت کنند .نیروهای مجاهدین خلق از
خازجشدن از کمپ ،برقراری ارتباط با دنیای خارج یا حتی
گشتن در داخل اردوگاه اشرف بدون اجازه رجوی ممنوع
شده بودند .طبق مصاحبههایی که تمامی جداشدگان با
اینترسپت داشتند ،هیچکس حتی آنهایی که دو دهه در
اردوگاه زندگی کرده بودند ،کل آن را ندیده بودند.
سربهنیستشدن اعضای زاویهدار نیز به اتهام بیاعتمادی به
رجوی و انقالبش ،مرسوم شده بود.
آزاده با مشی مخفیکارانه سازمان و اهتمام آن به جداسازی
اعضا از جهان خارج به مشکل خورده بود .او با تعجب
میپرسید« :اگر ما دغدغه آزادی و دموکراسی داریم ،چرا
باید بترسیم از اینکه به مردم متفرقه اجازه ورود به سازمان
را بدهیم؟»
حاکمیت ترس درحال سایهافکندن بر سر اردوگاه اشرف بود.
حتی آزاده که به دستور رجوی حلقه ازدواجش را از دست

عیسی آزاده ،در جریان یکی از عملیاتهای منافقین در داخل ایران در سال 1985

درآورده بود ،خود را در معرض خطر میدید.
بهگفته جداشدگان ،در سال اول بعد از پایان جنگ ایران و عراق ،هفتصد نفر در اردوگاه اشرف بازداشت شدند .آنها به
سلولهای انفرادی منتقل شدند و در آنجا به مدت چند ماه بدون هیچ نوع ارتباطی با افراد دیگر ،حبس شدند .بهگفته
آزاده ،به سایر اعضا میگفتند که بازداشتشدهها برای انجام عملیات و آموزش رفتهاند .او شک کرده بود که آنها دروغ
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میگویند .آزاده فرمانده ارشد بود که در ستاد عملیاتی کار میکرد و دستورات مربوط به عملیات و آموزش باید از زیر دست
او عبور میکردند .وقتی که او بهصورت اتفاقی یکی از بازداشتیها را دید ،مأموران را پنهانی دنبال کرد تا ببیند او را کجا
میبرند .آنها فرد بازداشتی را به ساختمانی که از آن به عنوان زندان استفاده میشد ،تحویل دادند .بهگفته آزاده ،معلوم
بود که این دستگیریها برای ایجاد رعب و وحشت انجام میشده است.

رجوی گونه آزاده را میبوسد و به او میگوید« :تو فرزند سازمان هستی»
آزاده آشفته و پریشان شده بود .او پیامی را که برای رهبری (رجوی) فرستاده بود ،بهیاد میآورد[ « :به رجوی] نامه نوشتم
و به او گفتم که ما جوانان ،برای آزادی و دموکراسی به این سازمان آمدهایم .دولت ایران ما را اعدام و شکنجه میکرد .فرق
شما و دولت ایران چیست؟»
سه روز بعد آزاده خود یکی از ناپدیدشدگان شد .او میگوید« :شب آمدند و من را چشم بسته و دستبندزده به زندان
انداختند ».او توسط فرماندهان مجاهدین خلق مورد بازجویی ،ضربوشتم و شکنجه قرار گرفت .پس از چهار ماه حبس در
سلول انفرادی ،او را از سلول تاریکش بیرون آوردند تا با رجوی در ساختمان دیگری در پایگاه ،مالقات کند .آزاده به یاد
میآورد که رجوی به او گفت که مأمورین اطالعاتی ایران به مجاهدین خلق نفوذ کردهاند و او هم دستور داده بود تا آنها
را پیدا کنند و افزود که برخی اعدام و برخی دیگر آزاد شدهاند .رجوی به او گفته بود« :حتی اگر هزار نفر جان خود را از
دست بدهند ،قابل مقایسه با مریم رجوی نیستند و هیچ ارزشی ندارند».
پس از آن ،مسعود رجوی و آزاده با هم ناهار خوردند و رجوی به او گفت« :شتر دیدی ،ندیدی ».آزاده درباره پیام رجوی
توضیح میدهد« :این یعنی اگر یک فنجان چایی وجود دارد ،بگویید هیچ فنجان چاییای وجود ندارد ».بعد رجوی گونه
آزاده را میبوسد و به او میگوید« :تو فرزند سازمان هستی».
آزاده بهسختی میتوانست آنچه را که اتفاق افتاده بود درک کند ،اما کمی احساس آرامش و وجد میکرد .بهگفته او ،تعداد
بیشتری از اعضای مجاهدین خلق در هفتههای بعد آزاد شدند ،اما عدهای دیگر هم هرگز دیده نشدند .به نظر میرسید همه
را بخشیده بودند و تنها اتفاقی که افتاده بود ،قویترشدن سلطه رجوی بر اعضا بود.
یکی از مهمترین نکات در خصوص مجاهدین خلق ،نقش پررنگ زنان در این گروه است .بر خالف دولت ایران ،جایی که
زنان کمتر در جایگاههای رهبری قرار میگیرند ،مجاهدین خلق نشان داده به نیروهای زن اهمیت ویژهای میدهد .مجاهدین
همچنین ادعا میکنند که برابری جنسیتی و حقوق زنان ،یکی دیگر از تضادهای این گروه با روحانیت حاکم بر ایران است.
امروز ناصیه این سازمان مریم رجوی است که پس از ازدواج با مسعود در سال  1985برجسته شد .سران فرماندهان نظامی
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مجاهدین خلق -که بهسختی به  120نفر میشوند -زن هستند« .شورای عالی مجاهدین خلق» ،که ظاهراً یک نهاد مهم
تصمیم گیری است 24 ،عضو دارد که همگی زن هستند.
هرچند به گفته دو نفر از جداشدگان زن ،اهمیت صوری زنان در این گروه بیشتر از اینکه به برابری مربوط باشد ،از تمایل
روزافزون رهبران این گروه برای کنترل نیروها نشأت میگیرد .به اعتقاد آنها ،آنچه که قدرتیافتن زنان در سازمان به نظر
میرسد ،بیشتر ناظر بر سرکوب مردانی است که بهزعم مسعود رجوی و اطرافیانش تهدید جدیتری تلقی میشوند .همچنین
این مسئله با تالش رهبران مجاهدین برای ترساندن و کنترل کردن زنان سازمان از این طریق ،ارتباط دارد.

«فشار شدیدی به زنان مجاهدین خلق برای شروع روابط جنسی با رجوی وجود داشت ،برای اینکه
تعهد خود را به رهبر و گروه نشان دهند».
بتول سلطانی یکی از فرماندهان مجاهدین خلق و عضو شورای عالی این گروه بود .او موهای قهوهای دارد ،عینک میزند و
به آرامی صحبت میکند .هنگام مالقات با او در کلن ،مشخص بود که به راحتی با جامعه خو گرفته .شورای عالی بر کارهای
تمام کسانی که در اردوگاه اشرف زندگی میکردند ،کنترل داشت .آنها میتوانستند علیه کسانی که اقدامی در مخالفت با
رجوی انجام میدهند ،حکم به طرد ،انزوا و حبس صادر کنند .سلطانی میگوید« :اما وقتی قرار بود تصمیمات مهمتری
گرفته شود ،شورا هیچ قدرت واقعی نداشت .این فقط یک نمایش و وسیلهای بود برای استفاده از زنان بهمنظور کنترل
بیشتر بر مردانی که ممکن بود رقیب مسعود رجوی در مجاهدین شوند».
او در دهه  1980به دنبال شوهرش ،که شیفته گروه و رهبرش شده بود ،به مجاهدین خلق پیوست .توجیه سلطانی از این
تصمیم این بود که با آن بتواند خانوادهاش را کنار هم نگه دارد .هرچند ،زمانی که شروع به زندگی در اردوگاه اشرف کردند،
ماهیت فرقهای این گروه مشخص شد .رابطه او با همسرش به سرعت رو به وخامت گذاشت .هردوی آنها توسط کادر ارشد
گروه در معرض آنچه وی «شستشوی مغزی» توصیف میکند ،قرار داشتند .آنها را همچنین از لحاظ رتبه سازمانی از هم
جدا کرده بودند و بر روابط بین آنها نظارت میشد.
در سال  ،1991فرماندهان مجاهدین خلق دو فرزند خردسال سلطانی را که یکی  6ماه و دیگری  5سال داشت ،به هلند و
سوئد فرستادند تا پیش اعضای مجاهدین خلق زندگی کنند .این تصمیمی بود که او توان مخالفت با آن را نداشت .در
دنیای بسته و منزوی مجاهدین خلق ،مسعود رجوی به طور مؤثری به محوریت عبادت تبدیل شده بود .اعضا یادگرفته
بودند که همزمان از او بترسند و دوستش داشته باشند و از بسیاری از اعضای زن انتضار میرفت که به طور فیزیکی این
عشق را ابراز کنند.
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سلطانی میگوید« :مریم رجوی بارها به عنوان یک عضو معمولی زن پیش ما میآمد و از ما میپرسید که چرا ما درخواست
ندادهایم که رهبر خود را در رختخواب مالقات کنیم ».وی ادامه میدهد« :فشار شدیدی به زنان مجاهدین خلق برای شروع
روابط جنسی با رجوی وجود داشت ،برای اینکه تعهد خود را به رهبر و گروه نشان دهند».
بهزودی این فشار علنیتر شد .اعضای زن مجاهدین خلق به طور دورهای آویزهایی از جنس فلز را که صورت رجوی روی
آن حک شده بود و نشانه ای از احضار شدن به تخت رجوی بود ،به گردن خود می آویختند .سلطانی در سال  1997آویز
خود را دریافت کرد و خیلی زود با رجوی وارد رابطه جنسی شد .براساس گفتههای سلطانی و سایر جداشدهها  ،بیش از
چهارصد عضو زن این گروه وارد رابطه جنسی با رجوی داشتهاند.
شوهر سلطانی ،مردی به نام حسین مرادی ،هنوز هم عضو مجاهدین خلق است و در آلبانی زندگی میکند .سلطانی در
صحبتهایش سعی میکند خود را از از زندگی گذشتهاش جدا کند ،اما هنوز نسبت به آنچه مجاهدین خلق با خانوادهاش
انجام داد ،کینه دارد .او از زمان ترک گروه ،سعی کرده تا روابط خود با فرزندانش را دوباره بسازد .فرزندانی که اکنون در
اوایل بیستسالگیشان هستند ،و از اینکه درک نمیکنند چرا مادرشان چند دهه آنها را تنها گذاشته ،عصبانی هستند.
سلطانی میگوید« :سعی میکنم به آنها بگویم که ما مثل روبات بودیم و شستشوی مغزی شده بودیم .هر کاری که مسعود
رجوی به ما میگفت ،انجام میدادیم و باور نمیکردیم که انتخاب دیگری داریم ».وی گفت« :فرزندانم از من میپرسند که
چرا هیچوقت حتی در روز تولدشان ،تماس نگرفتم .درک این موضوع برای آنها دشوار است».

بتول سلطانی در پاریس ،ژوئن 2020
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یکی دیگر از اعضای زن شورای عالی اردوگاه اشرف ،که طبق توافق با اینترسپت قرار شد «سیما» معرفی شود ،گفته است
که در دهه  1980به مجاهدین خلق پیوست و در سال  2014آن را ترک کرد .برخالف سایر اعضای سابق ،سیما خواست
که از اسم واقعیاش استفاده نشود؛ زیرا میترسید که اعضای فعلی مجاهدین از او انتقام بگیرند .او اکنون در یک کشور
اروپایی در خفا زندگی میکند و پذیرفت تا در مکانی که دیگر حامیان محلی این گروه نتوانند او را ببینند ،مصاحبه کند.
او در تالش برای توضیح ترس خود میگوید« :شما باید سازمان و جنگ روانیای را که علیه شما به راه میاندازد،
بشناسید .آنها شخصیت شما را ترور میکنند و شما نزدیکترین دوستان خود را از دست خواهید داد .حتی خانواده شما
دیگر به شما اعتماد نمیکنند و این دلیل ترس ماست».

« ما هر ماه کیسههای پر از دینار عراقی دریافت میکردیم».
سیما پس از سرخوردگی از جنبشهای چپ که به نظر میرسید در مقابله با شاه یا جمهوری اسالمی مردد هستند ،به
مجاهدین خلق پیوست .هرچند ،بهگفته او ،برخالف سایر اعضا ،هرگز احساس تعهد کامل به ایدئولوژی گروه نداشت .پس
از گرفتارشدن در سازمان ،یافتن راهی برای بازگشت به زندگی قبلیاش سخت شده بود .اعضای مجاهدین خلق توسط
رژیم ایران اعدام شدند .او با یکی از اعضا ازدواج کرد و وقتی این گروه به اردوگاه اشرف نقل مکان کردند ،فهمید که جای
دیگری برای رفتن ندارد .آن موقع ،جهان خارج از کنترل رجوی ،برای او هم غیرواقعی و هم ترسناک بود.
سیما مانند سایر اعضای مجاهدین خلق ،سالها در اردوگاه اشرف مشغول آموزش نظامی و آمادهسازی برای حمله نظامی
به ایران بود؛ حملهای اجتنابناپذیر که قرار بود رجوی را به کرسی رهبری کشور بنشاند .آنها نقشه مسیرهای حمله
احتمالی به ایران را بررسی میکردند و مشغول آموزشهای تسلیحاتی و اطالعاتی الزم به نیروهای خود بودند .پولهای
زیادی نیز در کار بود که اکثراً توسط دستگاههای اطالعاتی رژیم صدام تأمین میشد .سیما از جمله کسانی بود که مدیریت
مالی این گروه را در سالهای منتهیبه حمله آمریکا به عراق در  2003برعهده داشت.
سیما میگوید« :من بودجه مربوط به صد نفر بخش خود را مدیریت میکردم .ما هر ماه کیسههای پر از دینار عراقی دریافت
میکردیم ».با گذشت سالها  ،او شروع به بحث کالمی و مجادله با سایر اعضا کرد .در مقابل ،سازمان او را تحتنظر قرار
داد و مجبور به شرکت در جلسات طاقتفرسای خودانتقادی کرد که او آن جلسات را شکنجه روحی توصیف میکند .حدود
سال  ،2000سیما در آستانه شکست روحی بود .او برای فرار از اردوگاه اشرف همراه با یک زن دیگر نقشهای ترتیب داد.
آنها نقشه خروج خود را با جزئیات دقیق ترسیم کردند ،اما آن زن او را به رهبران مجاهدین خلق تحویل داد .سیما به
عنوان مجازات ،تحت فشار شدیدتر و شکنجه روحی قرار گرفت.
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فرمانده یکی از واحدهای زرهی منافقین در زرهپوش برزیلی کاسکاول در کمپ اشرف ،شمال بغداد 28آوریل2003

سیما بخش زیادی از چهارده سال آینده را در بخشی از اردوگاه اشرف محصور شد و قادر نبود آزادانه به اینسو و آنسو
برود .او نیز مانند بتول سلطانی ،از سؤاستفاده شدید روانیجنسی رجوی خبر میدهد ،که به نظر وی ،ابزاری اساسی برای
کنترل نیروهای زن سازمان بوده است .سیما میگوید« :سالها قبل در  ،1995رجوی به هر زن در سازمان یک آویز داد و
گفت که همه ما با او در ارتباط هستیم و با هیچ مرد دیگری ارتباط نخواهیم داشت ».او مجبور شد از شوهرش طالق بگیرد
و مانند سلطانی سرانجام وارد رابطه جنسی با رجوی شد.
حدود سال  ،1998حتی یک دستورالعمل شدیدتر از رجوی به اعضای زن سازمان داده شد .آنطور که سلطانی به یاد
میآورد ،رجوی به اعضای گروه گفت « :موانعی را میبینم که مانع رسیدن ما به اهدافمان و رسیدن به پیروزی شده است.
امید به آینده مانع ما شده است .میخواهیم هر نوع امید به آینده را از ذهن شما حذف کنیم .شما یا با ما هستید یا نه!»
عقیمسازی وسیلهای برای تمرکز ذهن زنان بود .سلطانی تعریف میکند« :آنها گفتند که رحم باعث شده که زنان به این
فکر باشند که روزی مادر میشوند و به زندگی خانگی برمیگردند .بنابراین ،برای زنان وقت ویزیت گرفتند تا آنها را در
گروههای بیست یا سی نفره برای هیسترکتومی(بیرون آوردن رحم) بفرستند».
وقت ویزیت برای زنان در بیمارستان مجاهدین خلق واقع در اردوگاه اشرف ترتیب داده شد .این عمل توسط یک عضو زن
مجاهدین خلق که به عنوان پزشک آموزش دیده بود ،با کمک یک پزشک محلی عراقی انجام میشد .در ابتدا سلطانی
مقاومت کرد؛ اما فشار به حدی بود که بالخره مقاومتش شکسته شد و موافقت کرد که او هم وقت ویزیت بگیرد .او میگوید:
«در واقع آنها آنقدر استداللهای مختلف برای رفتن به بیمارستان برای من آوردند که مجبور شدم بروم».
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بهگفته سلطانی ،وی سرانجام در سال  2006پس از تعیین وقت برای عمل جراحی ،قبل از اینکه عمل جراحی انجام شود،
از مجاهدین جدا شد و فرار کرد .رجوی در جلسهای که سلطانی حضور داشت ،از پزشک پرسیده بود« :چند زن به قلعه
رسیدهاند؟» به گفته سلطانی ،معنای این جمله رجوی این بود« :زنانی که آخرین بقایای زندگی جنسی خود را رها کرده و
تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند» و پزشک پاسخ داد که تاکنون پنجاه مورد وجود داشته است.

من زندگی واقعی خارج از مجاهدین خلق را از یاد برده بودم
بهگفته سیما ،پس از درخواستهای زیاد رهبران مجاهدین خلق سرانجام او در سال  2011موافقت کرده که تخمدانهایش
را با عمل جراحی خارج کنند .او میگوید« :وقتی شستشوی مغزی شوید ،هرکاری که بگویند ،میکنید .هر عملیات نظامی
که بگویند ،انجام میدهید .میروید و با رهبر خود رابطه جنسی برقرار میکنید .اطالعات و افراد را میفروشید .ما تحت
نظارت دائم رهبری بودیم».
بهگفته سیما ،وقتی او سرانجام گروه را ترک کرد« ،مثل یک گمشده» بود .سازمان ملل دیداری بین او و برادرش ترتیب
داد ،برادری که او را بهمدت سی سال ندیده بود .ابتدا او تمایلی به بغلکردن یا بوسیدن برادرش نداشت و با نزدیکترین
خویشاوندش بیگانه شده بود .برادرش به او نشان داد که چگونه خرید کند و از پول استفاده کند.
سیما میگوید « :حدود سی سال چیزی شبیه به آن را تجربه نکرده بودیم .من زندگی واقعی خارج از مجاهدین خلق را از
یاد برده بودم ».اکنون در اوایل دهه ششم زندگیاش ،او از همسرش جدا شده است و هیچ خانوادهای جز برادرش که در
کشور اروپایی همسایه کشور او زندگی میکند ،ندارد .او متکی به حمایتی است که دولت برای پناهندگان در نظر گرفته.
در اوقات فراغت ،او به زبان فارسی از تجربیاتش در مجاهدین خلق مینویسد« :آنها زندگی مرا نابود کردند».
هنگامی که سیما برای اولین بار علیه سازمان صحبت کرد ،اعضای فعلی از او درخواست مالقات کردند .آنها چند هزار
یورو به او پیشنهاد دادند تا از سازمان انتقاد نکند؛ ولی سیما میگوید او پیشنهاداتشان را رد کرده است .او به آنها گفته:
«شما نمیتوانید چیزی را که از دست دادم ،خانواده و شوهرم را به من برگردانید .شما نمیتوانید هیچچیز را برگردانید».
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علی حسیننژاد ،عضو سابق منافقین ،در وینسنس ،حومه پاریس9 ،مارس2020

ازبین همه جدا شدگان مجاهدین خلق که با آنها مصاحبه داشتیم ،علی حسیننژاد مسنترین فرد بود و بیشتر عمرش را
در سازمان گذارنده بود .وی در سال  1970به عنوان دانشجو به تحصیل ادبیات عرب مشغول شد .سرتاسر زندگی بزرگسالی
او و همچنین زندگی خویشاوندان نزدیکش ،تحت کنترل مجاهدین خلق بود .دو برادر وی نیز عضو مجاهدین خلق بودند.
درسال  1975در دوران دبیرستان ،به علت ارتباطش با مجاهدین دستگیر شد و یک سال را در زندان گذراند .همسرش با
نام مستعار طیبه در سال  1978به سازمان پیوست .آنها دو دختر به نام های زینب و مونا داشتند.
در سال  ،1981هنگامی که دولت ایران مجاهدین خلق را سازمانی ممنوعه اعالم کرد ،حسیننژاد و خانوادهاش تصمیم به
فرار از ایران گرفتند .زینب چهارساله بود؛ اما مونا تازه متولد شده بود و برای اینکه به تبعید برود ،بسیار کوچک بود .علی،
طیبه و زینب به اروپا گریختند و مونا را به مادر حسیننژاد در ایران سپردند .آنها به مدت سه سال ،بین ترکیه و یونان و
اسپانیا جابهجا میشدند و سرانجام در فرانسه مستقر شدند ،جایی که مجاهدین خلق مقر خود در تبعید را بنیان نهادند.
طیبه فرمانده قرارگاه «حومه پاریس» مجاهدین خلق شد.
سپس در سال  ،1986این سه نفر دوباره مجبور به جابهجایی ،اینبار به اردوگاه اشرف شدند .مانند آزاده ،حسیننژاد و
همسر و یکی از برادراناش در عملیات مرصاد شرکت داشتند؛ عملیات شکستخوردهای که در آن مجاهدین به دنبال
تصرف یک شهر ایرانی(کرمانشاه) برای صدام در جنگ ایران و عراق بودند .حسیننژاد زنده ماند؛ اما همسر و برادرش کشته
شدند و جشدشان هرگز تحویل داده نشد.
حسیننژاد به اشرف بازگشت .زینب دهساله ،میپرسید مادرش کجاست .او که نمیتوانست حقیقت را بگوید ،گفت مادرش
به ایران مهاجرت کرده است .حسیننژاد که بهلحاظ روحی ویران شده بود ،در نهایت زینب را به فرانسه بازگرداند .او در
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آنجا در قرارگاه مجاهدین خلقواقع در حومه پاریس زندگی میکرد .زینب بعداً از یکی از اعضای مجاهدین در فرانسه فهمید
که مادرش در داخل ایران کشته شده است.

اگر میدانستیم قرار است در طول جنگ [ایران و عراق] جاسوسی ایران را بکنیم ،هیچ وقت چنین
تصمیمی نمیگرفتیم .اگر میدانستم که قرار است از صدامحسین درازای دادن اطالعات پول دریافت
کنیم ،هرگز وارد سازمان نمیشدم.
حاال همسر و دو برادر حسیننژاد کشته شده بودند .یک فرزندش در فرانسه و فرزند دیگرش در ایران بود که از سههفتگیاش
او را ندیده بود .با این اوصاف ،باز هم به مجاهدین خلق وفادار ماند .وی در اشرف ماند و مترجم عربی رجوی شد.
اکنون حسیننژاد نزدیک هفتاد سال دارد و با شانههای قوزکرده ،خستهتر و حتی مسنتر از سنش به نظر میرسد .او با
نگاهی به گذشته میگوید که آنچه در مورد رجوی و مجاهدین خلق میدانست ،او را اذیت میکرده ،اما احساس کرده که
نمیتواند آنجا را ترک کند .حسیننژاد به ما گفت« :من همیشه با این مسئله که یک نفر تا ابد در قدرت باشد مشکل
داشتهام ».و بعد بیان کرد که فشار روحی بیامان ،او را در این گروه نگه میداشت.
حسیننژاد به عنوان مترجم رجوی ،به اطالعات حساسی در مورد عملیاتهای مجاهدین خلق دسترسی داشت .از آغاز
حضور مجاهدین در عراق ،این گروه برای دستگاههای اطالعاتی صدام و در کنار او علیه ایران کار میکرد .حسیننژاد
میگوید« :حتی در دوره صدام ،مجاهدین خلق در ایران برای او جاسوسی میکردند .این موضوع از نظر من یک نقطه
تاریک بزرگ بود ».هرچند ،تعداد کمی از افراد داخل گروه از آن خبر داشتند.
بههرترتیب ،خدمات مجاهدین خلق برای صدام و عراق ،هر شانسی را برای حمایت گسترده از آنان در ایران ،از بین برد.
جداشدگان به ما گفتند که حتی در سالهای اولیه ،این گروه مشی محرمانه داشت و کامالً سلسله مراتبی عمل میکرد.
درحالیکه اعضای مجاهدین خلق مشغول کمک به عراقیها برای حذف روحانیون در ایران بودند ،افراد معدودی در این
سازمان از رابطه بسیار نزدیک صدام و رجوی خبرداشتند.
صادقی میگوید« :ما بهخاطر آزادی ،دموکراسی و استقالل به مجاهدین خلق پیوستیم .اما اگر میدانستیم قرار است در
طول جنگ [ایران و عراق] جاسوسی دولت ایران را بکنیم ،هیچ وقت چنین تصمیمی نمیگرفتیم .اگر میدانستم که قرار
است از صدامحسین درازای دادن اطالعات پول دریافت کنیم ،هرگز وارد سازمان نمیشدم ».پس از حمله ایاالت متحده به
عراق در سال  ،2003آمریکاییها مجاهدین خلق را خلع سالح کردند و گروه بیشتر بر روی کارهای تبلیغاتی و پروپاگاندا
متمرکز شد .حسیننژاد مأمور شد تا به برنامه گروه برای «مداخله در امور عراق» کمک کند .در آن زمان ،زینب به عراق
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برگشته ،آموزشهای نظامی الزم را طی کرده بود .استرس روانی و انزوا در اردوگاه شروع به فرسودن حسیننژاد کرد .با
وجود اینکه هر دو در همان اردوگاه زندگی میکردند ،او اجازه داشت تنها سالی یکبار زینب را ببیند .او همچنین از روز
فرار از ایران ،مونا ،دختر کوچکترش ،را ندیده بود.

اگر این واقعاً آن جنبشی است که رجوی میگوید ،پس بقیهاشکجاست؟
سرانجام ،در سال  ،2012حسیننژاد مجاهدین خلق را ترک کرد .بهگفته او ،زندگی در این گروه هزینههای جبرانناپذیری
برای سالمتیاش داشته است .او اکنون در فرانسه زندگی میکند .زینب در سال  2018مجاهدین خلق را ترک کرد و به
پاریس نقل مکان کرد و پدر و دختر دوباره به هم رسیدند.
در جریان تهیه این گزارش ،سعی کردیم با رهبران مجاهدین خلق در اورسورواز ،حومه پاریس ،جایی که حسیننژاد زمانی
در آن مشغول بود ،صحبت کنیم .در ژانویه ،یک خبرنگار به همراه یک فیلمبردار از طرف اینترسپت به مجموعه فضای باز
سازمان در خیابان مسکونی که توسط پاسگاههای نگهبانی محافظت میشدند ،نزدیک شدند .امیدوار بودیم که درمورد
ادعاهای جداشدگان از گروه با نماینده مجاهدین خلق صحبت کنیم ،درعوض نگهبانان مجاهدین خلق تالش کردند تا ما
را بازداشت کنند؛ حتی سعی داشتند سوییچ ماشینی که اجاره کرده بودیم را از جا در بیاورند و از ما بگیرند.
حسیننژاد اذعان دارد که انتخاب او برای پیوستن و ماندن در مجاهدین خلق ،زندگیاش را تباه کرده است .در یکی از
مالقاتها ،او تلفنش را برداشت و صفحه فیسبوکش را باال و پایین کرد تا ویدئویی از مالقات زینب و مونا برای اولین بار
پس از  37سال را به ما نشان دهد .در آن ،دو خواهر در حالیکه صورت یکدیگر را در دست نگه داشته بودند ،گریه
میکردند.
سازمان مجاهدین خلق با دلخوشکردن به احتمال پایین بهتصاحب قدرت در ایران ،اقداماتی را برای ضربهزدن به منافع
جمهوری اسالمی انجام داده است .ازجمله این اقدامات میتوان به ترور و بمبگذاری توسط تیمهای کوچک عملیاتی اشاره
کرد .این گروه همچنین با هدف سوقدادن ایاالت متحده و ایران به جنگی که بهزعم آنها میتواند منجر به تغییر رژیم در
ایران شود ،عملیات تبلیغاتی گستردهای را از داخل پایگاه خود در آلبانی به راه انداخته است .بهاذعان اعضای سابق مجاهدین
خلق ،رهبران این گروه کامالً مترصد به شروع این جنگ هستند.
بسیاری از اعضای مجاهدین در حال حاضر در دهههای پنجم و ششم زندگی خود بهسر میبرند .آنها دهها سال است تحت
کنترل رجویها و چند مقام ارشد دیگر ،عمر خود را دور از خانوادههایشان سپری کردهاند .با گذشت سالها ،تعدادی نیروی
جوان جذب گروه و تعدادی هم در آن متولد شدهاند .پس از سال  ،2003اعضای مجاهدین خلق مستقر در اردوگاه اشرفْ
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جذب و بهفرزندیپذیرفتن نوجوانان عراقیای که از خانوادههایشان جدا شده بودند ،را در دستور کار قرار دادند .بعضیاز
این افراد پساز طی دورههای آموزشی به عضویت گروه درآمدند .رضا صادقی اذعان دارد که پساز گذشت سالها ماهیت
سازمان را فهمیده است .وقتی او خاطرات زندگیاش را در مجاهدین خلق مرور میکند ،متوجه فریب و جبر و فساد این
گروه میشود.
وی میگوید« :به یاد دارم یک بار در گردهمایی بزرگی که قرار بود همه افراد جنبش دور هم در اردوگاه اشرف جمع شوند،
شرکت کردیم .آنها به ما گفته بودند ما صدها هزار عضو داریم و میلیونها نفر هم در ایران هوادار ما هستند[ .آن هم] در
گردهماییای که ما چند هزار نفر بیشتر نبودیم .به یاد میآورم در آن زمان چند نفر از ما با تعجب میپرسیدند اگر این
واقعاً آن جنبشی است که رجوی میگوید ،پس بقیهاش کجاست؟»

خانواده جداشدگان از گروهک منافقین در جریان کنفرانسی در بغداد در 25نوامبر.2011

در دوران پس از صدام ،مجاهدین خلق در برابر هرگونه بازدید توسط افراد خارج از کمپ مخالفت میکردند ،اما نمایندگان
صلیب سرخ و سازمان ملل گاهاً موفق میشدند به داخل اردوگاه آنها نفوذ کنند .با گذشت زمان ،اعضای آن کامالً بیوطن
بدون شدند .رهبران آنها گذرنامه ایرانی اعضای خود را –البته اگر اصالً پاسپورتی داشته باشند -نزد خود نگه داشتند که
اگر کسی به فکر ترک سازمان افتاد ،گزارش دهند آنها بدون ویزا در عراق هستند .در حقیقت ،این سازمان به کسانی که
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آنها را جداشدگان فرض میکرد ،میگفت :شما میتوانید توسط دولت عراق دوستانه به جمهوری اسالمی تحویل داده
شوید یا قاچاقی خود را به ایران برسانید؛ در هر صورت نیروهای امنیتی آنها قطعاً شما را دستگیر خواهند کرد .اینگونه
بود که اعضا باز هم حاضر میشدند در سازمان بمانند.
روزی که صادقی در سال  2006تصمیم به ترک سازمان گرفت ،در واقع اولین گام را برای تصاحب مجدد زندگیای برداشت
که روزی آن را تسلیم مجاهدین کرده بود .در ماههای بعد ،صادقی با کمک ارتش آمریکا و صلیب سرختالش کرد تا گذرنامه
خود را بگیرد و به ایران بازگردد .در تمام این مدت ،او گفت که تنها یک هدف داشته است :بازگشت پیش پسرش پل .چهار
ماه بعد ،او سوار پرواز تهران شد ،ولی به محض فرود آمدن توسط نیروهای اطالعات ایرانی بازداشت شد.
او میگوید« :آنها دو هفته من را نگه داشتند و همه نوع سؤالی از من پرسیدند ،اما فهمیدم که آنها از قبل همه چیز را
درباره من میدانستند».
صادقی پس از آزادی به خانه پدریاش در اصفهان رفت ،در همان خیابانی که اولبار با مجاهدین آشنا شده بود.
دیدار او با پل تلخ بود .او میگوید« :پسرم قرار بود شش ماه از من دور شود ،اما حاال ده سال گذشته بود .اولین سؤالی که
از من پرسید ،این بود که در این مدت کجا بودم .او نمیتوانست باور کند در قرن بیستم جایی وجود داشته باشد که آدم
نتواند از آنجا کارتپستال بفرستد یا برای تبریکگفتن تول ْد تماس بگیرد».
صادقی جوابی نداشت و شرمنده شده بود .او نمیتوانست توضیح بدهد که چگونه عضویت در مجاهدین خلق او را از
زندگیاش محروم کرده بود.
در عوض ،عزمش را جزم کرده بود پل را به کانادا برگرداند و با با مادر او مالقات کند .پل 16شانزده سال داشت و اگر ایران
میماند ،به زودی مجبور میشد به خدمت سربازی برود .صادقی قبل از اینکه پل مشمول نظاموظیفه بشود ،باید او را از
ایران بیرون میبرد؛ حتی اگر خودش نمیتوانست به همراه پسرش به کانادا برود .در حال حاضر پل به کانادا برگشته و
اخیراً ازدواج کرده است .در نهایت صادقی بهطور غیرقانونی خود را به بلژیک رساند و تا به امروز در آنجا زندگی میکند.
او در حال تالش برای رفتن به کاناداست تا بتواند در کنار پل زندگی کند.
در این میان صادقی نیز مانند دیگر جداشدگان ،همچنان پشیمان است و با زندگی جدیدش دستوپنجه نرم میکند .آنچه
از خانواده او باقی مانده ،بین ایران و غرب پخش شده است.
او میگوید« :اگر به گذشته برگردم ،هیچوقت ایران را ترک نمیکردم چون همه این سالها خانوادهام را رها کرده بودم و
حاال والدینم فوت کردهاند .دلم برایشان خیلی تنگ شده است».
صادقی هر شب ،به اشکال مختلفی کابوس زندگی گذشتهاش را میبیند .او میگوید« :یا [در ایران] داخل زندانم یا در
اردوگاه اشرف هستم و تالش میکنم فرار کنم .وقتی از خواب میپرم ،خیس عرق شدهام».
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