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 درآورد حلقه ازدواج را از دستم یرجوبودم که  ینفر نیوهشتمیس

 نیقگروهک مناف در یدرباره مناسبات درونجامع اینترسپت گزارش 

 

 مقدمه -

اول  ن یمنافق  یاعضا  ت یرا درباره وضع  یگزارش   2009رند در سال    ؤسسهم در عراق،    ن یمنافق  گاهیپا  ن یدر کمپ اشرف، 

که تا    کند ی منتشر شد، عنوان م   «یاس یس   ی خلق در عراق؛ معما  نیگزارش که با عنوان »سازمان مجاهد   نیمنتشر کرد. ا

گزارش،    ن یا  سنده یگولکا، نو  ایجرم   1. شدند ی داشته م نگه   آنجا خود در    ی باطن  ل یم  رغمی عل  ن یمنافق  ی درصد از اعضا  70

 ی از هنجارها وجود دارد که همگ   یاخلق، مجموعه   نیمجاهد   یهاکرده است: »در اردوگاه   انی ب  وزینپرس نت یدر گفتگو با م

کار    یهاپروژه   اب،از خو  تیبه محروم   توانی م  لیقب  نی. از اشوند یها محسوب مدرباره فرقه   ات ینظر  کیکالس   قیاز مصاد

  2« .اشاره کرد یتیجنس ک یو تفک  یطالق اجبار ،یتجرد اجبار  ،یاجبار

و مجاز به    شدند ی م  یجداگانه نگهدار  یهااساس گزارش رند، در کمپ اشرف، بستگان و همسران سابق در مجموعه   بر

جدا از هم هستند. محل    یارانه یگخلق به صورت سخت  نیمجاهد   یهاو زنان در اردوگاه   مردان»  :نبودند   گریکد ی  دنید

ها را  و آن  شوند ی در وسط راهرو رسم م  یها، خطوطساختمان  گری و در د  شودیم  یجداساز  تیها بر اساس جنسآن   یزندگ

  نکه یمگر ا  باشند؛ی ممنوع م  گریکد ی تماس با    زا  یدر سطح رهبر . مردان و زنان  کنند ی م  میبه دو قسمت مردان و زنان تقس

  3« .کنند  افت یاجازه در یو مورد  یها به صورت رسمآن

بر حسب   شانیتنها محل زندگنه   نی منافق  یرسم  یاعضا  د،یجد   ی مقررات نظام   یسرکیاعمال    یگزارش، برا  نیا  براساس 

ارتباطاتشان   یو حت  شوند ی داشته مدر تجرد کامل نگه   شوند،ی بلکه از همسرانشان طالق داده م  شود،یم  یجداساز  تیجنس

را به عنوان »روابط آزاد«    کینزد   یدوست »   :شودی قطع م  التیاز تشک  رج شان، هم در داخل و هم در خابا دوستان و خانواده 

فرمانده واحد خود، آن هم در موارد خاص، آزادانه در ارتباط  با    توانند ی و به شدت ممنوع است. اعضا تنها م  رند یگی در نظر م

کنند.  ی گروه نظارت م   ی اعضا انیبر مکالمات م نان یاجازه فرماندهان الزم است. خبرچ ی گریهر نوع ارتباط د ی باشند و برا

  4«.اند کشته شده  ایکه بستگانشان فوت کرده  شودی گفته م  رانیدر ا ن یمنافق یهااز موارد، به خانواده ی اریدر بس

داشت. او مشاهداتش از    د یاز کمپ اشرف بازد یتی در مأمور  2011 لیدر آور مز،یتا  ورکیویسابق ن سنده ینو ن، یروب زابتیال

  ران،یمرز ا  ی کیشمال بغداد و نزد  یمتر 40کمپ اشرف،    در »  :کند ی م  ف یتوص  گونه ن یگون داخل اردوگاه را افرقه   اتیخصوص

به    ی. دسترس برند یسر مکامل به   یدر انزوا  ریبا  ابانیمربع از ب  لی ما  14حدود    یی گروه در فضا  ینظام  ینفر از اعضا  3400

همه جا    ندانبا چشمان سبز و لب خ  یخانم رجو  یتلفن و اطالعات مربوط به جهان خارج ممنوع است. پوسترها  نترنت،یا
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عسل کارگر    ی ام که مثل زنبورهاشده   ی زنان  ی لیتخ  یایوارد اردوگاه اشرف شدم، فکر کردم وارد دن  ی ت. وقتاس   ختهیآو

  د یسف  ییهاون یدر کام  ره، یسبز ت  یها ی و روسر   ی خاک  یهافرم یونی   کسان، یجا، زنان با لباس کامالً  مشغول به کارند. در همه 

  5«.مشغول به کارند   یمائوئ نیدر چ یادر کارخانه   ییگو روند؛ی طرف و آن طرف م نیبه ا

اعضا   ی رو  بر» :گذازدی گروه صحه م  نیبودن اشد، بر فرقه   یمعرف  شتریکه پ  نیاز عضو ارشد سابق منافق  صدر،ی بن  مسعود

 دا یبه جهان پ  د یو سف  اهیس   یو نگاه  دادند ی خود را از دست م   تیکه شخص  ینحوبه  شد؛ی انجام م  یذهن  یشووشست

 یی هاآخر صحبت  ی. در کمپ اشرف در روزهاکردند ی دست خودشان، ارتباطشان را با خانواده قطع مبه    کهییجا. تاکردند ی م

به   با   ادیمطرح شد.   ادداشتی  گر ید  ی را در ستون  دمانی جد   تیستون و شخص  کیرا در    مانی قبل   تیشخص  د یدارم که 

. قبالً او  کند ی در لندن کار م  ران ی: »برادرم در سفارت اخواند ی اش را در جمع مرا به خاطر دارم که نوشته  ی . مردمیکردی م

به  ول را  برادرم دوست داشتم،  او متنفرم و دشمن خود م   یعنوان  از  ادانمی اآلن  آماده   گر .  باشد،  او را    نیام همالزم  فردا 

  6«.کردند  ق یبکشم.« و همه او را تشو

خود، به مجازات   یبر اعضا  نیگون گروهک منافقدرباره کنترل فرقه   یدر گزارش   2005حقوق بشر در سال    بانده ید  سازمان

  :کند یبخواهند گروه را ترک کنند، به مثابه موارد نقض حقوق بشر اشاره م   ا یکه اعتراض خود را اعالم کنند    ییاعضا  د یشد 

از اقدامات و افکار خود هستند.  یمانیو اعالم پش  یو مجبور به خودانتقاد  شوند ی آورده م گرانیمعترض در مقابل د اعضاء»

از سازمان    ایکند    انیافکار خود را ب  یسک  کهن یخواهند ماند. به محض ا  یدر سازمان باق  ند یکه بگو   رودی ها انتظار ماز آن

که جرأت درخواست خروج از    ی. هر کسکنند ی کلمات نامناسب و خشن به او حمله م  اب  رحمانهی انتقاد کند، مخاطبان ب

  7«.است رانگریو  اریبس یکه از نظر روان  زنند ی را به او م رانی با دولت ا یسازمان را بکند، بالفاصله برچسب همکار

کرده    انی ب  ان یلیدر مصاحبه با هاب  یامرکز آموزش امور فرقه   رمؤسسیها و مد امور فرقه   ییکایراس، کارشناس آمر  کیر

خلق از نظر ساختار، سازوکار و    نیفرقه را داراست: »به نظر من سازمان مجاهد   کی  یهای ژگی و  یتمام  نیاست که منافق 

 8« .فرقه مخرب را دارد کی  یاصل یهاار یرفتار همه مع

پایگاه آمریکایی اینترسپت گزارش مفصل دیگری را درباره مناسبات درونی در  دو دهه پس از انتشار گزارش مؤسسه رند،  

کیفیت روابط و مناسبات سند انتشاریافته درباره  ترین  در این گزارش که جامع داخل گروهک منافقین منتشر کرده است.  

هایی را با شش تن  مرتضی حسین و متیو کول، دو خبرنگار مطرح اینترسپت مصاحبه است، تا کنون  فرقه رجوی  در درون  

آید، ترجمه متن  آنچه در ادامه می اند.  ترتیب داده   تعدادی از کادر ارشد این گروهک ه منافقین، ازجمله  جداشد اعضای  از  

 گیرد. کامل گزارش اینترسپت است که در اختیار خوانندگان هابیلیان قرار می 
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 2020ژوئن11رضا صادقی در پاریس، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

به یکی از دوستان قدیمی  در عراق    در مقر مجاهدین خلقرضا صادقی    ،2006ز ظهر گرم تابستانی در سال  بعد اک  یدر  

در    زنانقدم از کانادا رسیده بود،    تازه را ندیده بودند. صادقی دوستش را که  همدیگر  بیش از یک دهه  ها  آن  . برخورد  خود 

دید،  اش را میاز اینکه یکی از دوستان قدیمی او    .کردمیمشایعت    ،اشرفموسوم به کمپ    ،خشک و بیابانیمیان اردوگاهی  

 که همه ذهن و حواسش را درگیر کرده بود. اما سؤالی هم داشت ، خوشحال بود

سال سابقه، بیش از یک    26سرباز سازمان با  یک کهنه درجایگاه  زندگی خود را وقف مجاهدین خلق کرده بود.    تمامصادقی  

خبر  ها بیو از آن  اش نداشتخانواده با    یها او هیچ ارتباطبود. در طول این سالنشده    خارجاردوگاه اشرف  از  که  شد  دهه می 

ویشاوندان خود  مجاهدین خلق او و سایر افراد ساکن اردوگاه اشرف را مجبور کرده بود که حتی نزدیکترین خ  رهبری .  بود

سال داشت. او از زمان ورود به عراق،  شانزده  حاال  بود که    پل ها برای صادقی ترک پسرش،  ترین آن کنند. دردناک رها  را  

 دیگر نتوانسته بود پسرش را ببیند یا با او صحبت کند. 

قدیمیهمان دوست  و  که صادقی  در  طور  دو  رفتند می   زنانقدم  اردوگاهاش  آن نفر  ،  فاصله  با  مجاهدین  اعضای  را  از  ها 

ای  خره در گوشه. باألبو نبرند   که آن دوطوری صحبت کند   رساند و به دوستش    راه رفت تر  . صادقی کمی سریع پاییدند می 

 چطور است؟« پل: »گفتها در گوش دوستش میان ساختمان

،  گروه   ن یکه رهبر ا یهنگام ؛آشنا شد  خلق  نیاهد مجبا  برای اولین بار  1980اوایل دهه   ،رانی پس از انقالب ا یکمی  صادق

آمده بود   ی . رجوآمده بوددر اصفهان   صادقی ه یبه خانه همسا ،ی خصوص  ادبودییک مراسم  شرکت در ی، برایمسعود رجو 

که چندسال صادقی    تر دوستبرادر بزرگ .  کند صحبت  صاقی    صمیمی  برادر بزرگتر دوست های شخصیتی  ویژگی   درباره تا  



4 | T h e  I n t e r c e p t  

 

 1968با صدام در عراق، ژوئن  یمسعود رجو  دارید

 خلق  نیو مجاهد   سرنگون شده بود  1979شاه در انقالب  فردی ستودنی بود.  او  قبل به طرز مشکوکی مرده بود، برای  

و  دوستش    بود تا به خانواده   آمده  ی. رجو نبودکاری  مخفی   بهنیازی    گرید  .داشتند   نقش  در این سرنگونیزعم خود[  ]به 

  محافظت   برای ،  بودند   ین یرزمیگروه ز  ک یها هنوز  آن   ی وقت  وخلق بوده    نیمجاهد   د یشه  کی  ،برادر   آنکه    د یبگو  گانیاهمس

باخت  ، یداخل  ی کودتایک    در مقابلخلق    نیمجاهد   ی و رهبر  ی از رجو و    یآزاد   دربارهگروه    نیا  شعارهای.  ه استجان 

 کرد.  ی تلق مانانه را قهر هاو او مبارزات مسلحانه آن نشست یصادق دل  به  یدموکراس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آغاز  در ایران  حقوق بشر  برقراری دموکراسی و    شعاربا    نظامیشبه جنبش انقالبی  صورت  به فعالیت خود را    خلق  نیمجاهد 

از  نظامی  شبهاسالمی   اینسخه به  که  است  شده    تبدیلگون  فرقه و    مرموز   ی، به گروه دهه گذشته  چهار  ی ط  . هرچند،کرد

  همچنین. را در در کارنامه خودْ دارد و قتل خرابکاری  ،یگذارخلق بمب نید . مجاهداردشباهت  کلیسای ساینتولوژی فرقه 

گزارشات، تأس   گروه این    براساس  زمان  سال  خود    سیاز  ا  یحت  ایصدها  ،  1963در  همچن  یرانیهزاران  ی  تعداد  نیو 

 .به قتل رسانده است را  ییکایآمرشمار انگشت
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اما   ،داده بود  قرار یخارج ی ستیترور  هایفهرست گروه   درخلق را    نیسازمان مجاهد  2012تا   1997متحده از سال  االتیا

دشمنان   ی برا  مناسب  ی نیابتیروین یک  و به    دادتغییر موضع    کامالً،  بود  ران یدر ا  کایمخالف مداخله آمر  یگروه که زمان  نیا

  انرهبر.  لیفارس و اسرائ  ج یحوزه خل  ی ، کشورهاییکایکاران آمرنومحافظه   الخصوص برای علی  جمهوری اسالمی تبدیل شد؛

مشاور    ، جان بولتوناین افرادْ  ازجمله    .دارند رابطه نزدیکی    ییکایبرجسته آمر  اناستمداریس   شماری ازبا    خلق  نیمجاهد 

  لغی امبدریافت  ای  هر دو درازکه هستند ، جولیانی، رودی جمهور  سیرئ  یشخص لیو وک ،دونالد ترامپ ی مل تیامن نیشیپ

 . اند سخنرانی کرده گروه این تجمعات ، در پول

جز    نباشد کسی    شاید بزرگترین قربانی این گروه  به ایرانیان و دیگران وارد کرده است،  مجاهدین خلق  با وجود آسیبی که  

خلق   نیکه مجاهد دهد  در اروپا، نشان می   از سازمان  جداشدگانتن از  با شش  شده  انجامی  هامصاحبه .  آنخود اعضای  

تن از  ها  ردن ده کمجبور توان به  این اقدامات می ازجمله    .کرده استو شکنجه    نیستسربه ،  زندانیخود را  اعضای  از    یاریبس

خود اشاره کرد. هدف از دستور اخیر این بوده است    یپزشک  یسازم یو عق   یبا رجو  یرابطه جنسبرقراری  به    زنان سازمان

 کنند.   او آرمان و سازمان  یرهبر  وقف تر بتوانند خود را کامل اعضا تا 

اولین  چند رند    مؤسسه و    دیدبان حقوق بشر ،  متحده  االتیا  توسط اشغال عراق  در جریان   از  رفتار  را درباره    هاگزارش تا 

زاویه با    نیمجاهد  اردوگاه    حاکم  یانه سرکوبگرا  ط یشرا  و   دار اعضای  کردند   یسیانگل  زبان   به   اشرف در  حال، بااین؛  منتشر 

ارشد مسئولین  از  نفر    جمله چند ، از اعضای جداشده مجاهدین خلق  با شش تن از  در این پرونده  شده  انجام های  مصاحبه 

  ؛ آید به حساب می  از آن خارج  خلق و    نیمجاهد سازمان  در    یزندگکیفیت  از    گزارش   نیترتا به امروز جامع سازمان،  وقت  

 های تکه دوباره  کردن  ها برای جمع آن تالش    و   ناآشنا  یی ایدر دن  از سازمان   اعضای جداشدهگر تنهایی  روایت گزارشی که  

 . است ی خودقبل یزندگ

را  ی تلخ  طنز، متحمل شدندکه در سازمان  یهایسختی  بیانبرای  از سازمان جداشدگان

اعضای سابق   که خود از ایمچه کشیده  ما بفهمندتوانند می  تنها افرادی: »برندمیکار به

 « . باشندسازمان 

:  گوید می ،  هرا ترک کرد   جا، آن سازمان  حضور در  سال  34، بعد از  2014عیسی آزاده، از اعضای ارشد سازمان که در سال  

بار به اینترنت دسترسی پیدا  وقتی برای اولین م؟  اه کردم که آیا اشتباه کردفکر می   م یا مرده. با خود ام  دانستم زنده نمی»

 یم.« اه ربات بودمثل متوجه شدم که جستجو کردم و  هافرقه کردم، حقیقت را دیدم. درباره 
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 2006در سال    ن یدر کمپ اشرف، مقر منافق  یرضا صادق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جرم به او یک سال بعد  .  پیوستسازمان  به    ،دبیرستانی بود در حالی که هنوز  ،  پس از سقوط شاه  ،1980رضا صادقی در سال  

زندان در سال   آزادی ازپس از  صادقی  .  سال زندان محکوم شد   پنجدستگیر و در نهایت به  خلق    عضویت در مجاهدین

سرتاسر جهان در  شده بودند و    ایران    ترک ه  مجبور ب که اعضای آن  ،  با مجاهدین خلق  دوباره  او  .، به کانادا گریخت1986

  او  .عهده گرفتربهای مالی برای این گروه را آوری کمک از جمله جمع  وظایف جدیدید و کرقرار  برارتباط ، پراکنده بودند 

تورنتو زندگی    اش در خانواده با  ،  آنجلسلس   به از نقل مکان  قبلصادقی   د.ش   متولد دو سال بعد    پل  د و ازدواج کر  در کانادا

گیری  برای سرنگونی دولت ایران و بازپس خود  المللی  بین مذبوحانه  نبرد  اجرای    دربه مجاهدین  آن مدت    تمام در    و  کردمی 

 .کردمی کمک  ،  کرده  دریغ هاآن از خمینی ]آیت اهلل[ اعتقاد داشتند میراث انقالبی که 

شمال شرقی  ن گروه در  ای  وسیع   اردوگاه،  اشرف  کمپ ماهه به  ششاجباری  نظامی    ، صادقی برای آموزش 1996در سال  

  گری نظامی    آن اصلی    پیشۀ اما  ،  دادند انجام می   هم   مجاهدین خلق کارهای تبلیغاتی و اطالعاتی که  بااین د.  سفر کر  ،عراق

 تانکتا کار با گرفته های تسلیحاتی و ساخت بمب ، از مهارت گسترده هایآموزش فراگیری  مستلزم در گروه   عضویت بود.

 .بود، 55تی 

پدر  ، به  داشت و در کانادا متولد شده بود  سال   پنج تقریباً  آن زمان  که  را    پل ، تصمیم گرفت  در عراقدر زمان حضور  صادقی  

صادقی  برنامه   بود.  را ندیدهایران  و حتی  پدربزرگ و مادربزرگ خود    آن زمان   تا  هرگز  پلبسپارد.  در ایران    و مادر خودش 

  منظور به را چندین سال ؛ جایی که گردد بر و به آمریکا   پس بگیردرا  پل  بعد د، zبه مدت شش ماه آموزش ببین این بود که

   در آنجا سپری کرده بود. ، استکه در اروپا مستقر   ، آوری پول برای رهبری مجاهدین خلقجمع
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 گروهک، پادگان اشرف   یابراز ارادت به رهبر  ی برا  نی گروهک منافق  ی صف اعضا

ر در  های تروماموریت برای آموزش  را    او د.صادقی خواست تا شش ماه دیگر بمان، گروه از  دوره آموزشی  هرچند، با پایان

کشورش کمک   زودهنگام  به آزادی   شفرماندهانگفته  به که    انهو خرابکار  یهای جنگ مهارت  :بودند   کرده داخل ایران انتخاب  

یک زن    پلفرستند. مادر  می ندگی با مادرش به تورنتو  برای ز  را  پلگفت که    اوبه    در تشکیالتصادقی    فرمانده  .درکمی 

  ی بیشتراین ترتیب، صادقی حاضر شد مدت  به .  ه بودگرفت طالق  او  دنیاآمدن پسرش از  به پس از    مدتیصادقی  و    بود   کانادایی

 . بماند  در کمپ اشرف

خارج از گروه  خود در    وابستگاناعضا اجازه ندارند با    حاکم است  و   ایگیرانه سخت مراتب  مجاهدین خلق سلسلهدر سازمان  

به    ؛ممنوع بود  هکتاری  3.300امکان دسترسی به جهان خارج از اردوگاه    و عمالً  نامه  ،تلفنیتماس  .  ند ارتباط برقرار کن

گروه زیر نظر  ، کرده بودند تصرف داخل اردوگاه اشرف  را  یکه سربازان آمریکایی پایگاه کوچک زمانی، 2003 اوایل استثناء

 داشتند. 

تقریباً  گروهی  شده بود.  تبدیل  برای دولت آمریکا    یمعضل به  پایگاه مجاهدین خلق در اشرف  حسین،  پس از سقوط صدام

که برچسب تروریست بر پیشانی آن حک شده بود و دیگر کسی در داخل عراق به آن    ،ایرانی  گانتبعیدشد نفره از    3500

با مجاهدین   یایاالت متحده توافق   .د نداشتنای رفتن  جایی برکه  وطن بودند  بی   یپناهجویانها در واقع  گفت. آن خوشامد نمی

کرد  آن    که   خلق  کردهبراساس  را خلع سالح  گروه  آن   ، این  کردند.  می محافظت    عراقی شیعیان  یا    های ایران  برابر در    از 

دادند.  جا می،  تلقی نشود  دخالت آشکار در امور داخلی این گروه نحوی که  به اعضای فراری از گروه را به همچنین  ها  آمریکایی 

را  آن افراد  این  به  ها  نگه می موقتحفاظت  مو    نگهداریپایگاه  »در محلی موسوم  پایگاه  داشتند.  «  تحت    ایمنطقه این 

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد آن را درجایگاه محل نگهداری پناهجویان  که بعدها  بود    آمریکا  حفاظت ارتش

 رسمیت شناخت. به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 | T h e  I n t e r c e p t  

 

  «بالیی سرت آمده.چه فهمد کس نمی و هیچ  کنیمزیر خاک می  را  . تو کارت تمام استدیگر  »

اعضا کردن  ؛ چون صحبت کرد می دریافت    پل  از   ندرت خبری به ،  سر بردبه اشرف  اردوگاه  سالی که در    ده رطول  صادقی د

نبودند   درباره یا دوستانی که عضو مجاهدین  بود  ، خانواده  او  گرفتخبر می از پسرش  صادقی  وقتی   .ممنوع  به  ، همیشه 

کمک  از گروه  صدها دالر  هر ماه  و    د نکدر تورنتو زندگی می   شهمسر سابق   و همراه  خوب است  فرزندش   حالگفتند  می 

 .د نکدریافت می مالی 

  هرگز پسرش    که بود    ه گفت  او .رسید به نظر می   محال گفته بود که    دیگری   از تورنتو به صادقی چیز   اش حاال دوست قدیمی 

با   اوهمسر سابق کانادایی  . دوش بزرگ می ایران والدین صادقی در  و توسط   استایران را ترک نکرده  اصالًو   نیامده کانادا   به

ب   ، را ربوده  ش صادقی پسرکه    این باور  دا به  کانا  ماونترویال توسط پلیس    پل .  مقامات کانادایی ارائه کرده بود  ه گزارشی 

او   کرده بودند، به این امید که یک نفر  شیر در کانادا چاپ   هایروی کارتن را عکس او  حتیه بود. د اعالم ش گمشده عنوان  

 . کند و به مادرش برگرداند  شناساییرا 

حتی  که  و ادامه داد    کند اشتباه می   که   با اطمینان گفت  شدوستولی    ت.«او در کاناداس   !نه»:  ه بودناباورانه پاسخ دادصادقی  

 .اند صادقی و پسرش با وی مصاحبه کرده  دربارهمقامات کانادایی 

خواهد می گفت    اش فرمانده به    او.  راه افتادبه   اش رها کرد و به سمت دفتر فرمانده کاره  مکالمه با دوستش را نیمه صادقی  

را ترک کند. صادقی  پسرش    رگرداندن ببرای   او گفت که می سازمان  آمریک  خواهد به  بیابانی به سربازان  اردوگاه  در  ایی 

 که قصد فرار داشتند ساخته شده بود.  افرادی برای که  محلی  بپیوندد؛  اسپارتان

صادقی او را    دوستان حدود ده نفر از   ناگهان  .فراخواند   او گروهی از اعضای مجاهدین را برای بازداشت  اش  فرمانده جا  همان

و  به کشان   گرفتند  تویوتاسمت  کشان  آکبردند    یی وانت  در  نزدیکی  ه  مقاومت میدر حالی صادقی  .  بودپارک  ن  کرد،  که 

  وانت   .و وزنشان را روی او انداختند پرت کردند  انداختند  عقب وانت    رااو  .  هش شکستان دستانگشتیکی از  احساس کرد  

کس  و هیچ   کنیم زیر خاک می   را   . توکارت تمام استدیگر    » گفت:    او صادقی به    کنندگانیکی از اسیر د.کر  حرکت شروع به  

طمئن بود  انفرادی در اردوگاه اشرف غیرمعمول نبود و صادقی محبس  و    شدننیستسربه  «بالیی سرت آمده.چه  فهمد  نمی

  .که اعدام خواهد شد 

صدایش سروامید که  این  به  ،    ماندن به ذهنش رسید ابن بود که با لگد پنجره وانت را بشکند زندهصادقی تنها شانسی که برای  

.  به شیشه کوبید محکم  را    شپایصادقی  ،    کردند او را مهار کنند آن چند نفر تالش می   که درحالی  .توجه شودجلب  باعث  

 دو سرباز آمریکایی   ، کم کردبه سمت جاده اصلی اردوگاه    خود را برای پیچیدنسرعت    که وانت زمان  اما هم   ،شکستن  پنجره

 .ند بودند، نزدیک شد ده  زنی در جادر حال گشتوی  وهام  ی خودرو با که 
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 1985ژوئن19 س، ی پار  ی غربدر اورسوزواز، حومه شمال  ن یدر مقرّ منافق  یرجو  م یمراسم ازدواج مسعود و مر

اال آورد  شدند و او خودش را ب  بلند صادقی  روی  از    د پیاده شوند. افراد متوقف کردند و به همه دستور دادنرا    وانت سربازان  

ها صادقی  آمریکایی .«  مبه کمک شما نیاز دارو    م خواهم مجاهدین را ترک کنمن می »  ها گفت: به انگلیسی به آمریکایی و  

 . بردند  خود در اردوگاه نظامی  به مقر  گذراندند و خاردار را از سیم 

او هنوز شماره تلفن برادرش را که در  .  بالفاصله درخواست کرد که تماس تلفنی بگیرد  ی، صادقند هنگامی که داخل شد 

هیچ بدون    ها ومدت از    پسست؛  خوا  را  با او تماس گرفت و شماره پدر و مادرشان در ایران ت.  ، داش کانادا زندگی می کرد

توانستم    فقط ،  لفن را برداشتوقتی مادرم ت»د:  گویصادقی می  .زنده است یا مرده  او ند  ستدانحتی نمی  پدر و مادرش   ، خبری

 « .صدای من را تشخیص داد و شروع به گریه کردچه باید بگویم. مادرم  دیگر  دانستمنمی  .م سالمویبگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

به  نفوذ  توتالیتاریستی عمل کرده که افراد بیرونی امکان    چهیک دولت  همچون  مجاهدین خلق  حیات خود،بخش اعظم  در  

  .صحبت کند   سازمان   آزادانه با افراد داخل   د توانی مکمتر کسی  هنوز هم  و    اند ه گروه را ترک کرد  . افراد کمی اند آن را نداشته 

از جداشدگان  ریانی مستمر  گیری جبا شکل ،    نقل مکانو    و  ند ز عراق خارج شد   ا   2013در سال    اخراج از عراق    زمان اما از  

 ادقی، آزاده و چهار عضو بلندپایه سابقص  .ند اکرده رفته  دستهای ازاز آن سال   یترتصویر کامل   ترسیمشروع به    از گروه  

مجاهدین و عملیات    چه تاریخ  از جزئیات جدیدی  اینترسپت   بادر گفتگو    ،کنند در اروپا زندگی می   اکنون ه  ک  مجاهدین خلق

 .کند را آشکار می  مجاهدیندر دام  از افراد گرفتار  انگیز هزاران نفرغم و غریب وهمچنین زندگی عجیبخلق و 
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 2012ژوئن23  ن، ی از تجمعات منافق  یکی  هیفرانسه در حاش  لپنتیدر و  یانیجول ی با رود یرجو  میمر   یگفتگو

، جدایی  ، پارانویاشکنجه روانی و جسمی  با توأم    وارزندگی یک عضو معمولی مجاهدین خلق را کابوس   ، این اعضای سابق

  رحم به برخی از اعضای زن مجاهدین خلق دستور داده شده تا    .اند کرده اجباری از خانواده و تلقین ایدئولوژیک توصیف  

است و  ی  ّ سرهدین خلق یک سازمان بسیار  مجا.  د نتا تعهد خود را به سازمان ثابت کن  بردارند جراحی  با عمل  خود را  

مستقل   بررسی  فراری اع  داستان   ابعادمه  هامکان  آن این با  .نبودپذیر  امکان  ضای  از  نفر  پنج  که حال،  کردند  موافقت    ها 

ای بین سایر اعضای سابق سازمان  به طور گسترده   این تجربیات  ؛ را ثبت کنند خاطراتشان از تجربیات خود از داخل سازمان  

ت و  بوده  است.  أشایع  شده  اطالعاتهمچنین  یید  مخفی  توسط دستبه   ی  ایران  یاسناد   اطالعات  شامل اینترسپت،   آمده 

ت هزاران نفر را  ها سال اس دارد که ده  وحشی یاز سازمانحکایت  ها  آن   روایات .کند را تأیید می   ان ی آنادعاشده  بندیطبقه 

به  در انحرافی آشکار  و    بودیک جنبش سیاسی مردمی  در ابتدا  سازمانی که    ؛داشتهداری جسمی و روانی نگه  در حالت برده 

 .قرار گرفتصاحب قدرت مطلقه  یرهبر  کامل انقیاد تحت  که تبدیل شد  عجیب و وحشتناک یک فرقه 

مجاهدین خلق خودتاریخاعظم    بخشدر    سازمان  رهبری    چه  است،    رجویمسعود  تحت  و  شکم   دانشجویبوده  گنده 

  رفتار   از ابتدا.  معرفی کردعیار  تمام   انقالبی خود را به عنوان یک    اً بعد که  بود    حقوق دانشگاه تهرانکده  دانشوقت  بیلوی یس 

در ایران ترور    افراد خارجی را، مجاهدین خلق تعدادی از مقامات ایرانی و  1970  در دهه  .بود   خشونت  باتوأم    این گروه

 .بودند ها چندین آمریکایی نیز در میان آن که   کردند 

در طی این تبعید  .  متواری شدند   ند،که زنده ماند   هاییآن  و  د کشته و زندانی شدن  بسیاری از اعضای مجاهدین خلق در ایران

 تبدیل شد و پس از ناپدید شدن  رجویعیار حول محور شخص    ای تمامای فرقه بود که این گروه به    وغریبعجیب طوالنی و  

مجاهدین   جداشدگان، اما اکثر  مرده استبسیاری  باور  به  مسعود رجوی  جای او را گرفت.    ، همسرش مریم2003در سال    او

هنوز   رجوی  زدند می   حدس برخی   د.ه از سرنوشت وی مطمئن نیستنک کردند    اذعان   ،صحبت کردند  اینترسپت خلق که با

  عمیق او بر اعضاست.تأثیر روانشناختی از که حاکی  ؛ موضوعیکند زنده است و گروه را به طور پنهانی کنترل می 
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 اند.«ها بوده برای اسرائیلی ناپذیرانکار یاسرمایه هاست که مجاهدین خلق مدت »

  کارزار بخشی از یک   در قالب ابتدا   است:کرده در واشنگتن  خود  گریالبی های فعالیت خرج  صدها هزار دالر  مجاهدین خلق

برای  و بعداً برای ایجاد اعتبار    آمریکا  وزارت خارجه های تروریستی  سازمان   فهرستکردن خود از  خارج آمیز برای  موفقیت

بنابه  که   تروریسم وزارت امور خارجه اوبامادنیل بنجامین، مقام ارشد ضد  .جایگزین برای دولت ایرانگزینه  در جایگاه خود 

هدف  »: گوید باره می دراین،  داشت  های تروریستیاز لیست سازمان مجاهدین خلق کردن  جایگاه خود نقش مهمی در خارج

مخالفت این سازمان با دولت ایران    و  بودارتش آمریکا از عراق    هنگام خروجوضعیت این گروه    تعیین تکلیفاز این کار،  

  هوادار دارند،چقدر  ها در داخل ایران  دانیم آن ما نمی »:  ه استگفت اینترسپته با  در مصاحبوی  «  ربطی به این مسئله ندارد.

ها آن کسی فکر کند که    شودوحشتناک است و هیچ چیز باعث نمی  ها بسیارآن   چه یخ. تارهستند خیلی کم  اما مطمئناً  

 .« د کردنبر ایران حکومت خواهشیوه خوبی به روزی 

وپا کرده است.  را برای خود دست آمریکایی    حامیاناز    بلندوباالییاین گروه عالوه بر بولتون و جولیانی، لیست    ،از آن زمان

گفته   اشاره کرد. هادموکرات از میان سناتور باب منندز و   ،نامزد سابق ریاست جمهوری ،هوارد دینتوان به می جمله آن  از 

برای    گری البی  2017سال    از کهبا این  دونالد ترامپ، فعلی  یکی از وکالی  و    پیشین دادستان کل    ، زیامایکل موکشود  می 

  نیز   ها ، جولیانیگزارش طبق  نام کرده است.  گر این گروه ثبتدر جایگاه البی  2019پاییز  ، تازه  آغاز کردهرا   مجاهدین خلق

دشمنان هم  رتبه  عالی مقامات  بین    در  این گروه»:  کند اضافه می بنجامین    ت.(گروه شرکت کرده اس با    یزاموک  اول  نشستدر  

که به    هرکسیکنم  فکر می »:  دهد میادامه  وی  .«  با پول خریده استبیشتر  ]هرچند[ دوستانش را    ؛   و هم دوستانی دارد

با وحشت   ،ران داشته باشند اداره ایها نقش اساسی در  آن این ایده را که  نگاه کند،  اش  ایدئولوژی مجاهدین خلق و گذشته

 «آغشته است. هاخون آمریکایی دستانشان به ها آن گذارد، زند. گذشته گروه جای هیچ حرفی را باقی نمی پس می و انزجار 

خود    بزرگ   پایگاه  تأمین مخارج اما اعتقاد بر این است که این گروه برای    ست؛جه مجاهدین خلق هنوز ناشناخته امنابع بود

  بودجه   از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس   ،در سراسر غربخود    گرانهالبی  اقداماتو    تجمعات  هزینهدر آلبانی و تأمین  

ان مهماناز    ، عربستان  سازمان اطالعاترئیس سابق    و سعودی    مستبد شاهزاده  ،  ترکی الفیصل آل سعود  .ند کدریافت می 

های اطالعاتی اسرائیل با سرویس ارتباط  مظنون به  مجاهدین خلق    .ستاه بود   مجاهدین خلق   هایگردهماییدر    سرشناس 

در  آمریکا  سابق  یک مقام ارشد اطالعاتی  د.  نهستایران    خوردهقسم  اندشمن  از  هانآ  یهر دوکه   است  و عربستان سعودی

به    ای ایراندر ترور دانشمندان هسته اعضای مجاهدین خلق  داشتن  دست بر  مبنی موجود   هایگزارش  ،اینترسپتبا  تماس  

 .کرده استتأیید  را   اسرائیلدست 

 اند.«ها بوده برای اسرائیلی   ناپذیرانکار  یاسرمایه هاست که  مجاهدین خلق مدت »:  ه استگفت سابق    یاین مقام ارشد اطالعات

https://theintercept.com/2015/02/26/long-march-yellow/
https://www.nbcnews.com/politics/justice-department/giuliani-s-work-iranian-group-bloody-past-could-lead-more-n1067766
https://www.nbcnews.com/politics/justice-department/giuliani-s-work-iranian-group-bloody-past-could-lead-more-n1067766
https://www.nbcnews.com/politics/justice-department/giuliani-s-work-iranian-group-bloody-past-could-lead-more-n1067766
https://www.haaretz.com/1.5183498
https://www.haaretz.com/1.5183498
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 2020ژوئن  س، یآزاده در پار یسیع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

متر قد،  سانتی  188با  چهارشانه  است  مردی  او  .  است  مجاهدین خلقسابق   تبه نظامی و اطالعاتیرافسر عالی   عیسی آزاده

.  کردند را طی می نظامی  آموزش   های سختدوره اعضای مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف باید    همه .  و عینکپرفسوری    ریش

  انجامرا    ،ترور و خرابکاری که برای آن آموزش دیده بود های  موریتأمتواند  می ، هنوز  دارد  سال  61  که اکنونکه  با این آزاده  

 .دهد 

ه عنوان  ب وی  پس از یک دوره سرخوردگی فزاینده از آنچه  .  مانند رضا صادقی، در جوانی به مجاهدین خلق پیوست  ، آزاده

پس از یک عمر فداکاری برای جنبش، سرانجام    او.  از گروه جدا شد   2014باالخر در سال  د،  دیاین گروه می   خواهیتمامیت

  در بشر و دمکراسی  حقوق   برقراریبرای    نیتیهیچ    است که ظاهراًگرفتار شده  خواه  تمامیت فهمید که در چنگ سازمانی  

 .نداردایران 

همه    .مجاهدین خلق را خیلی دوست داشتم  : »، گفتداشتیمدر کلن آلمان  با او  گذشته  سال  پاییز  که    یمالقاتآزاده در  

فهمیدم  ،بودند خبر  بی از آن  دیگران  که  در جریان اموری قرار گرفتم  اما وقتی   .دیدممی آرزوهایم را در این سازمان آمال و  

 « .وجود نداردبین استالین و مسعود رجوی   فرقی 

 .« به خدا شک دارید  یعنیاگر به رجوی شک دارید، »
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 2014هی فور6در بهشت زهرا،  ی اسالم یدر دفتر حزب جمهور  نی منافق یگذارواقعه بمب  یاز شهدا  یکی به مزار  ی رانی احترام شهروند ا یادا

بودند.  به ما حقنه کرده  ها  که آن   بودی  این چیز .  رجوی درست پس از خدا بود  ،»برای اعضای مجاهدین خلق:  گوید می او  

به   یعنیاگر به رجوی شک دارید،   که کاشتند می این موضوع را در ذهن ما  هادقیقه به دقیقه، ماه به ماه، سال به سال، آن 

 .« خدا شک دارید 

 ی ، جنگ به گروه  او  هنگام پیوستن  .بود از انقالب ایران  های ابتدایی پسدر سال مجاهدین خلق    یآزاده یکی از مبارزان خیابان

خمینی و یارانش را  اهلل  آیت این مبارزه   بود.یم شاه را شکست داده بودند، در جریان  های انقالبی که رژبین جناح   در ایران

  .تر شدند از خود انقالب خونین  ،خیلی زود مبارزات آن  د.مجاهدین خلق قرار داهای چپ و اسالمی مانند  در برابر گروه 

بمب  یک ساختمان دولتی در ، در ایران بودند گذاری  تأثیر شورشیان که اکنون  مجاهدین خلق   نیروهای، 1981در تابستان  

گذاشتند  از  کشته باعث    که  کار  بیش  ش   هفتاد شدن  روزافزون  د.  نفر  ارتکاب خشونت  مجاهدینتمایل  سایر   به  کنار  در 

ایران ر ، حامیان آنهای مخالفجنبش برای  آن  ازانتظارخارج   اما تصمیم  کرد؛وزبهروز کمتر می ها را در  با   شدنهمراه ها 

 در ایران باقی نگذاشت.  مجاهدین خلق برای  جاییدیگر جنگ ایران و عراق بود که   جریان حسین در صدام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

د. اردوگاه اشرف سازماندهی مجدد شدنمجاهدین خلق، از جمله آزاده، در خاک عراق در    نیروی، هزاران  1986در سال  

وحشیانه  که به سبک جنگ  در این    ، دو طرف  ازصدها هزار نفر    تا به حال   و  بوددر ششمین سال خود  جنگ علیه ایران  
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کشته    ، کردمی ی استفاده  های شیمیایسالح عراق از    آن رژیم  در  و  زدسنگربندی در آن حرف اول را می جنگ جهانی اول  

 . شده بودند 

تلخ، رهبری مجاهدین با صدام متعهد شد هفت هزار نامهتوافق در  خلق    در بحبوحه این درگیری  خود را برای    عضو   ای 

، او  1988در سال   م مجاهدین یافت.خود را در خطوط مقد   از همان ابتدا  ادهآزدهی کند.  یدن در جبهه عراق سازمانجنگ 

.  کت کردشر  ، به ایران باهدف تسخیر کرمانشاه و یکی از آخرین عملیات جنگ  مجاهدین خلقتهاجم  در عملیات مرصاد،  

شده بود، توانستند تقریباً    مهیاسنگین و پشتیبانی هوایی که از طرف صدام    تجهیزات   سالح، واحدهای مجاهدین با تانک،  

ها را  ، دریافتند که سپاه پاسداران ایران آنپیشروی و اشغال بیشتر با  اما  پیشروی کنند؛  ایران    در داخل خاک کیلومتر    200

  ها راآنها و وسایل نقلیه سنگین  تانکطی حمالت هوایی که    هزاران عضو مجاهدین خلق.  کمین سوق داده است  سمت  به

 .کشته شدند هدف گرفته بودند،  های باز نزدیک کرمانشاه در بزرگراه 

هدف  در نبردی بی  هزاران کادر وفادار را  . سازمانشد   تاروماراما مجاهدین خلق    ؛ ز این عملیات جان سالم به در بردآزاده ا

 تبدیل،  همین برههدر    .شده بود  محو آن برای رسیدن به قدرت در ایران با استفاده از قوه قهریه    قربانی کرده بود و امید 

  با مجوز   معنیخود را در عملیاتی بی   رزمانقتل عام هم آزاده و دیگران،  شروع شد.  مجاهدین خلق به یک فرقه به سرعت  

شد   صادر ها  کنند، مجموعه جدیدی از دستورالعمل   فراموش فاجعه را  آن  بتوانند  که  آن از  پیشاما    ؛د نه چشم دید برجوی  

انقالب  »زمان یک  »گفت:    1989در اردوگاه اشرف در سال    ایرجوی در سخنرانی .کرددگرگون می   اساساًها را  که زندگی آن 

 است.« فرا رسیده در مجاهدین خلق  « ایدئولوژیک

  درآورد.« دستم حلقه ازدواج را از نفری بودم که مسعود رجوی شخصاً  وهشتمینسی من »

خود گفت   دستیاران به  ی سازمانرهبر جدا شوید.«  رجوی به ما گفت که شما باید کامالً از خانواده خود  »:  گوید می آزاده  

اعضای مجاهدین شان به اردوگاه اشرف بیایند،  برادر یا سایر نزدیکان  و اگر خواهر و   ستهاآن  برای   که خانواده سم اصلی 

ولی  ،  بود  افتخار  مایه  خانواده برای مجاهدین  زمانی،»:  گوید می   اوده بود.  آزاده شوکه ش هستند.  ها  آن   نخلق موظف به کشت

 .«است شرم مایه  و سم رجوی اعالم کرد که خانواده یک دفعه 

دهد و سپس خودش با او    چی دستور داده بود که همسرش مریم را طالقچند سال قبل، رجوی به معاونش مهدی ابریشم 

  جو    . به علتو همسرانشان را طالق دهند   که کل مجاهدین خلق این قدم را بردارند ه بود  اکنون زمان آن رسید  د.ازدواج کن

:  گوید می   او   .قبول کردند   و چرا چون بی ، آزاده و بسیاری دیگر این دستور را  روانی که طرفداران رجوی در آن قرار داشتند 
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  در آن زمان همسرش در شهر  درآورد.«  دستم حلقه ازدواج را از  نفری بودم که مسعود رجوی شخصاً    وهشتمینسی من  »

 .کردزندگی می  ایراندر   کرمان

تنها شما یک هدف و  .  زندگی شما نیست  این.  به زنان فکر نکنید »  گفت:ها  به آن که    آورد به یاد میرا  رجوی  سخن  آزاده  

 .« گویم و سرنگونی دولت ایرانمن می پیروی از هرچه  ؛یک هدف دارید 

در    .کردند عضو مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف زندگی می   3500، حدود  1988پایان جنگ ایران و عراق در سال   هنگام

  بر  موظف بودند اعضا  اعضا  ،  در نظر گرفته شده بود  پرتاب مجاهدین برای آزادسازی ایران  سکویبه عنوان  که  این پایگاه  

داشته  نظارت    ی انتقاد خودجلسات  در  و    باشند   یکدیگر 

کنند سفت شرکت  از    نیروهای.  وسخت  خلق  مجاهدین 

، برقراری ارتباط با دنیای خارج یا حتی  کمپشدن از  خازج

ممنوع  داخل  در    گشتن رجوی  اجازه  بدون  اشرف  اردوگاه 

بودند.  شد  تمامی  مصاحبه طبق  ه  که  با   جداشدگانهایی 

هایی که دو دهه در  کس حتی آن هیچ،  اینترسپت داشتند 

بودند،   کرده  زندگی  بودند. اردوگاه  ندیده  را  آن  کل 

اعتمادی به  م بی نیز به اتها  دارزاویه   یاعضا  شدننیستسربه

 .مرسوم شده بودش، رجوی و انقالب

و اهتمام آن به جداسازی  سازمان  کارانه  مشی مخفی   باآزاده  

او  بود  خورده   مشکلبه     خارج جهان  از  اعضا   تعجب .  با 

ما:  پرسید می  دموکراسی    دغدغه  »اگر  و  چرا داریمآزادی   ،

به سازمان  اجازه ورود    متفرقه   از اینکه به مردم   بترسیم   باید 

 بدهیم؟« را 

  .بوداردوگاه اشرف  بر سر  افکندن  حال سایه درحاکمیت ترس  

آزاده که به دستور رجوی حلقه ازدواجش را از دست حتی  

 دید.درآورده بود، خود را در معرض خطر می 

ها به  آند.  نفر در اردوگاه اشرف بازداشت شدن  هفتصد از پایان جنگ ایران و عراق،    اول بعد   ، در سالجداشدگانگفته  به 

گفته  به  حبس شدند.،  با افراد دیگرنوع ارتباطی    بدون هیچمنتقل شدند و در آنجا به مدت چند ماه    انفرادی های  سلول

ها دروغ  آن بود که    شک کردهاو  .  اند رفته آموزش    وبرای انجام عملیات  ها  شدهگفتند که بازداشت ، به سایر اعضا می آزاده

 1985در سال  رانیدر داخل ا نیمنافق هایاتیاز عمل یکی  انیآزاده، در جر  یس یع   
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آموزش باید از زیر دست  رات مربوط به عملیات و  دستو د وکرد بود که در ستاد عملیاتی کار می فرمانده ارش   آزادهگویند.  می 

را کجا  او      تا ببیند را پنهانی دنبال کرد مأموران  ها را دید،  یکی از بازداشتیصورت اتفاقی  او به   وقتی که د.دنکراو عبور می 

  معلوم   ، آزادهگفته  به .  تحویل دادند   شد، می به ساختمانی که از آن به عنوان زندان استفاده  بازداشتی را    فرد ها  آن برند.  می 

 .است شدهایجاد رعب و وحشت انجام میها برای دستگیری   اینکه   بود

« هستیفرزند سازمان  تو »:  گوید می و به او  د بوس را می آزاده گونه رجوی    

نوشتم  نامه  ]به رجوی[    »:  آوردیاد می به ،  بود   فرستاده   )رجوی(  ی که برای رهبر را  پیامی    او   .آشفته و پریشان شده بودآزاده  

  فرق .  کردمی دولت ایران ما را اعدام و شکنجه    .ایمبرای آزادی و دموکراسی به این سازمان آمده   ، و به او گفتم که ما جوانان

 « ت؟شما و دولت ایران چیس

به زندان  زده  بند بسته و دست چشم  من را    و   شب آمدند »:  گوید می   او   .شدگان شد یکی از ناپدید خود  سه روز بعد آزاده  

در    حبس  پس از چهار ماه.  وشتم و شکنجه قرار گرفتضرب خلق مورد بازجویی،    توسط فرماندهان مجاهدین  اود.«  انداختن

آزاده به یاد    .مالقات کند   ،تا با رجوی در ساختمان دیگری در پایگاه  ند بیرون آوردش  ، او را از سلول تاریکسلول انفرادی

ها  آن تادستور داده بود او هم  اند و  مأمورین اطالعاتی ایران به مجاهدین خلق نفوذ کرده   که  رجوی به او گفت   آورد که می 

نفر جان خود را از    هزارحتی اگر  »:  ه بودگفت به او  رجوی    .اند را پیدا کنند و افزود که برخی اعدام و برخی دیگر آزاد شده

 «.ارند هیچ ارزشی ند قابل مقایسه با مریم رجوی نیستند و  دست بدهند،

آزاده درباره پیام رجوی  دیدی، ندیدی.«  شتر  به او گفت: »و رجوی    خوردند پس از آن، مسعود رجوی و آزاده با هم ناهار  

گونه  رجوی    بعد .«  وجود ندارد  اییی وجود دارد، بگویید هیچ فنجان چا  ی فنجان چاییک  اگر    یعنی این  »:  دهد می توضیح  

 «.هستیفرزند سازمان  تو »: گوید می و به او  د بوس را می آزاده 

تعداد  ،  اوگفته  به  .کردو وجد می   مشارآاحساس  کمی  اما    ،را که اتفاق افتاده بود درک کند   توانست آنچهسختی می به آزاده  

رسید همه  به نظر می دیده نشدند.  هرگز  هم  ای دیگر  اما عده  ،آزاد شدند   بعد های  بیشتری از اعضای مجاهدین خلق در هفته 

 .بوداعضا رجوی بر  سلطه شدن ترقوی بودند و تنها اتفاقی که افتاده بود، بخشیده را 

بر خالف دولت ایران، جایی که    .زنان در این گروه است  پررنگنقش  مجاهدین خلق،    خصوصدر    نکاتترین  مهم  یکی از

 دهد. مجاهدین ای می اهمیت ویژه زن    نیروهای  به  نشان داده ، مجاهدین خلق  گیرند قرار می رهبری    هایجایگاهدر    کمترزنان  

 .ایران است  بر  حاکم  تیکی دیگر از تضادهای این گروه با روحانی  ،ند که برابری جنسیتی و حقوق زناننکهمچنین ادعا می 

نظامی    نهاد فرمان  سرانشد.    برجسته  1985این سازمان مریم رجوی است که پس از ازدواج با مسعود در سال    ناصیه امروز  
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ظاهراً یک نهاد مهم  که  ،  «مجاهدین خلق شورای عالی».  زن هستند   -شوند می نفر    120  به  سختیبه که  -  مجاهدین خلق

 که همگی زن هستند. عضو دارد  24، است تصمیم گیری 

تمایل از    ،که به برابری مربوط باشد بیشتر از این زنان در این گروه    صوری  اهمیتزن،    جداشدگاناز  نفر  دو  به گفته    هرچند 

زنان در سازمان به نظر  یافتن  که قدرتآنچه    ،هاآن به اعتقاد  .  گیردنشأت می کنترل نیروها    برایگروه  رهبران این  روزافزون  

همچنین  .  شوند تلقی می   ی ترتهدید جدی  ش مسعود رجوی و اطرافیانزعم  به که    است   یسرکوب مردان  ناظر بر ، بیشتر  رسد می 

 این مسئله با تالش رهبران مجاهدین برای ترساندن و کنترل کردن زنان سازمان از این طریق، ارتباط دارد. 

  برای اینکه  ،با رجوی وجود داشتبرای شروع روابط جنسی  مجاهدین خلق فشار شدیدی به زنان»

 دهند.« تعهد خود را به رهبر و گروه نشان 

  و زند می  عینک ،دارد  ایموهای قهوه او  .بوداین گروه مجاهدین خلق و عضو شورای عالی  انفرماندهیکی از  بتول سلطانی

کارهای  شورای عالی بر  با جامعه خو گرفته.  به راحتی  مشخص بود که  هنگام مالقات با او در کلن،    .کند صحبت می   آرامیبه  

علیه کسانی که اقدامی در مخالفت با  توانستند ی ها مآن کنترل داشت.  کردند، کسانی که در اردوگاه اشرف زندگی می  تمام

  تری تصمیمات مهمقرار بود  اما وقتی  »  : گوید می سلطانی  صادر کنند.  طرد، انزوا و حبس  دهند، حکم به  رجوی انجام می 

کنترل    منظوربه برای استفاده از زنان  بود  ای  نمایش و وسیله   یک این فقط  .  ، شورا هیچ قدرت واقعی نداشتگرفته شود

 .«رقیب مسعود رجوی در مجاهدین شوند  بودکه ممکن  ی مردانبر  بیشتر 

این  از  سلطانی توجیه   .بود، به مجاهدین خلق پیوست ش شدهبرگروه و ره  شیفتهبه دنبال شوهرش، که  1980او در دهه 

که شروع به زندگی در اردوگاه اشرف کردند،    زمانیهرچند،  کنار هم نگه دارد.    را  اش خانواده   بتواند آن    با این بود که  تصمیم  

ارشد   توسط کادر  هاآن ی  دوهرامت گذاشت.  رابطه او با همسرش به سرعت رو به وخ  .این گروه مشخص شد   ایماهیت فرقه 

لحاظ رتبه سازمانی از هم  ها را همچنین از  آن کند، قرار داشتند. توصیف می  « شستشوی مغزیدر معرض آنچه وی »گروه 

 شد. ها نظارت می جدا کرده بودند و بر روابط بین آن 

به هلند و   ،سال داشت 5دیگری و  ماه 6یکی   کهدو فرزند خردسال سلطانی را  مجاهدین خلق ، فرماندهان1991در سال 

با  این تصمیمی بود که   .زندگی کنند   اعضای مجاهدین خلقپیش  تا    فرستادند   سوئد  در   .را نداشتآن  او توان مخالفت 

یادگرفته    اعضا.  عبادت تبدیل شده بود  محوریت به    ی مجاهدین خلق، مسعود رجوی به طور مؤثر  بسته و منزویدنیای  

این  ی  رفت که به طور فیزیکبترسند و دوستش داشته باشند و از بسیاری از اعضای زن انتضار می از او    زمانبودند که هم 

 .عشق را ابراز کنند 
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 2020ژوئن   س،یدر پار  یبتول سلطان

درخواست پرسید که چرا ما  می و از ما    آمد پیش ما می معمولی زن    عضو   یک   مریم رجوی بارها به عنوان» :  گوید می   یسلطان

برای شروع   مجاهدین خلق فشار شدیدی به زنان»:  دهد ادامه می ی  رختخواب مالقات کنیم.« وکه رهبر خود را در    ایمنداده

 دهند.«تعهد خود را به رهبر و گروه نشان  برای اینکه  ،با رجوی وجود داشتروابط جنسی 

روی  صورت رجوی  که  را    فلز از جنس    یای آویزهایاعضای زن مجاهدین خلق به طور دوره شد.    ترعلنی این فشار  زودی  به 

آویز    1997انی در سال  سلطند.  آویخت  خود می گردن  رجوی بود، به نشانه ای از احضار شدن به تخت    و   شده بود حک  آن  

بیش از    ،ها  های سلطانی و سایر جداشده گفته براساس  .  رابطه جنسی شد   وارد را دریافت کرد و خیلی زود با رجوی    خود 

 .اند داشتهبا رجوی  رابطه جنسی  واردعضو زن این گروه  چهارصد 

در    سلطانی.  کند ین خلق است و در آلبانی زندگی می مجاهد   عضوشوهر سلطانی، مردی به نام حسین مرادی، هنوز هم  

اش  ین خلق با خانوادهنسبت به آنچه مجاهد   هنوزاما  ،  جدا  کند اش  از زندگی گذشته از  خود را  کند  هایش سعی می صحبت

که اکنون در  فرزندانی      . دوباره بسازدرا    با فرزندانشخود    تا روابط رده  از زمان ترک گروه، سعی کاو  کینه دارد.  ،  انجام داد 

 .عصبانی هستند  ،تنها گذاشتهها را آن  چند دههچرا مادرشان  کنند درک نمی که  از این و هستند،  شانسالگیبیست اوایل 

هر کاری که مسعود   شده بودیم.شستشوی مغزی    و  بودیمروبات    مثل ها بگویم که ما  کنم به آن سعی می »گوید:  سلطانی می 

پرسند که  از من می فرزندانم  »وی گفت:  .«  داریمکردیم که انتخاب دیگری  نمی   باور   و  دادیم میانجام    ، گفتمی رجوی به ما  

 .«دشوار است هااین موضوع برای آن درک  .تماس نگرفتم دشان،حتی در روز تول وقت هیچچرا 
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است  ه ، گفت شود معرفی  «سیما» قرار شد  اینترسپت طبق توافق با اعضای زن شورای عالی اردوگاه اشرف، کهیکی دیگر از 

، سیما خواست آن را ترک کرد. برخالف سایر اعضای سابق  2014در سال  و   به مجاهدین خلق پیوست  1980در دهه   که

او اکنون در یک کشور    از او انتقام بگیرند.اعضای فعلی مجاهدین    که  ترسید می زیرا    ؛استفاده نشود  اش که از اسم واقعی 

 . کند  مصاحبه نتوانند او را ببینند،  این گروه محلی   حامیانکه دیگر  مکانی  در  تا پذیرفت کند و زندگی می   خفااروپایی در 

خود   ترس  توضیح  برای  تالش  در  جنگ»:  گوید می او  و  سازمان  باید  ش را    ایروانی   شما  علیه  راهما  که  ،  اندازدمی   به 

حتی خانواده شما   .کنند و شما نزدیکترین دوستان خود را از دست خواهید دادها شخصیت شما را ترور می آن .بشناسید 

 .« ترس ماستاین دلیل   و کنند به شما اعتماد نمی دیگر 

 .«کردیمهای پر از دینار عراقی دریافت می ما هر ماه کیسه  »

، به  مردد هستند مقابله با شاه یا جمهوری اسالمی    دررسید  های چپ که به نظر می سیما پس از سرخوردگی از جنبش

پس  .  نداشتبه ایدئولوژی گروه    کامل  ، هرگز احساس تعهد سایر اعضابرخالف    ، اوگفته  هرچند، به .  مجاهدین خلق پیوست

اعضای مجاهدین خلق توسط .  بود  سخت شده  اش قبلی   از گرفتارشدن در سازمان، یافتن راهی برای بازگشت به زندگی

ازدواج کرد و وقتی این گروه به اردوگاه اشرف نقل مکان کردند، فهمید که جای    یکی از اعضااو با  .  ایران اعدام شدند رژیم  

 .هم غیرواقعی و هم ترسناک بودبرای او  ،خارج از کنترل رجوی ، جهان آن موقع  .دیگری برای رفتن ندارد

حمله نظامی  برای    سازینظامی و آماده   آموزش   مشغول ها در اردوگاه اشرف  سال   ،ما مانند سایر اعضای مجاهدین خلقسی

بود ایران  بود   ناپذیراجتناب  ایحمله ؛  به  قرار  به    که  بنشاند رجوی را  نقشهآن .کرسی رهبری کشور  مسیرهای حمله    ها 

های  پول.  یروهای خود بودند الزم به نو اطالعاتی    تسلیحاتی   هایآموزش مشغول  و    کردند بررسی میرا  به ایران  احتمالی  

سیما از جمله کسانی بود که مدیریت    .شد های اطالعاتی رژیم صدام تأمین می توسط دستگاه   اکثراً که  بود    در کارزیادی نیز  

 .داشت برعهده 2003حمله آمریکا به عراق در  بهمنتهی های مالی این گروه را در سال 

های پر از دینار عراقی دریافت  ما هر ماه کیسه   .کردمبخش خود را مدیریت می   صد نفر    بودجه مربوط به من  » :  گوید می سیما  

نظر قرار  تحت او را    سازمان ،  مقابلدر  .  کردبا سایر اعضا  و مجادله  کالمی  بحث  شروع به  او  ،    هابا گذشت سال   .« کردیممی 

حدود  کند.  او آن جلسات را شکنجه روحی توصیف می کرد که  انتقادی  خود  فرسایطاقتدر جلسات  شرکت  داد و مجبور به  

  .ای ترتیب دادنقشه   یک زن دیگرهمراه با  او برای فرار از اردوگاه اشرف  .  بودروحی  شکست    آستانه ، سیما در  2000سال  

به  سیما    .دادتحویل  زن او را به رهبران مجاهدین خلق  آن  اما    ، د را با جزئیات دقیق ترسیم کردند خروج خونقشه  ها  آن

 .و شکنجه روحی قرار گرفت ترتحت فشار شدید عنوان مجازات، 
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سو  آنسو و  اینبه    آزادانهشد و قادر نبود  از اردوگاه اشرف محصور    ی در بخش  رابخش زیادی از چهارده سال آینده  سیما  

ابزاری اساسی برای    ، که به نظر وی،  دهد خبر می رجوی  جنسی  شدید روانی سؤاستفاده  از    ،بتول سلطانی مانند   نیز  او   برود.

سازمان یک آویز داد و  در ، رجوی به هر زن  1995در  قبلها سالگوید: »سیما می . سازمان بوده استزن  نیروهای کنترل 

ور شد از شوهرش طالق بگیرد  او مجب.«  ارتباط نخواهیم داشتو با هیچ مرد دیگری    هستیمبا او در ارتباط    ما  گفت که همه

 .رابطه جنسی با رجوی شد  وارد و مانند سلطانی سرانجام  

به یاد  سلطانی  طور که  آن د.  از رجوی به اعضای زن سازمان داده ش   شدیدترحتی یک دستورالعمل    ، 1998حدود سال  

. اهدافمان و رسیدن به پیروزی شده استبینم که مانع رسیدن ما به موانعی را می  » : آورد، رجوی به اعضای گروه گفتمی 

 « !شما یا با ما هستید یا نه .خواهیم هر نوع امید به آینده را از ذهن شما حذف کنیممی . است شده مانع مابه آینده  امید 

  نبه ایباعث شده که زنان  رحم  ها گفتند کهآن »: کند تعریف می سلطانی   .بودای برای تمرکز ذهن زنان سازی وسیله عقیم 

  در ها را  تا آن   برای زنان وقت ویزیت گرفتند ،  نبنابرای.  گردند میشوند و به زندگی خانگی برمی روزی مادر    که   باشند   فکر

 )بیرون آوردن رحم( بفرستند.« هیسترکتومی برای  نفره  سییا   بیستهای گروه 

توسط یک عضو زن   عملاین ترتیب داده شد. در اردوگاه اشرف واقع   مجاهدین خلق در بیمارستان وقت ویزیت برای زنان

در ابتدا سلطانی  .  شد می مجاهدین خلق که به عنوان پزشک آموزش دیده بود، با کمک یک پزشک محلی عراقی انجام  

گوید:  میاو  .  دروقت ویزیت بگی  هم او  که    کرد   موافقتو    ه شد شکستش  مقاومت  بالخره   فشار به حدی بود کهاما    ؛مقاومت کرد

   « .مجبور شدم برومه ک   آوردند برای من برای رفتن به بیمارستان  های مختلفقدر استداللنآها ن آ  در واقع»
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  ، انجام شود  جراحی  قبل از اینکه عمل، جراحیبرای عمل  تعیین وقت پس از  2006وی سرانجام در سال   ، سلطانیگفته به 

چند زن به قلعه  »  : ه بودپرسید از پزشک    ،حضور داشتنی  طاسل  کهای  رجوی در جلسه   و فرار کرد.از مجاهدین جدا شد  

  جنسی خود را رها کرده و   زندگی  بقایای زنانی که آخرین  »  معنای این جمله رجوی این بود:  ، سلطانیبه گفته    «اند؟رسیده

 .مورد وجود داشته است پنجاه پزشک پاسخ داد که تاکنون و   «تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند 

   بودم از یاد برده من زندگی واقعی خارج از مجاهدین خلق را 

 ش هایکه تخمدان  ه موافقت کرد  2011در سال  او  رانجام  اد رهبران مجاهدین خلق س های زیپس از درخواستگفته سیما،  به 

  ی نظام  اتی. هر عملکنید که بگویند، می هرکاری    ،شوید   ی مغز  یشستشو  وقتی »:  گوید می . او  خارج کنند جراحی    با عمل  را

تحت  ما   ید.فروش ی اطالعات و افراد را م   .د یکنی برقرار م  یجنس  رابطهو با رهبر خود    د یرویم   .د یدهی انجام م  که بگویند،

   .« بودیم یرهبر  دائم  نظارت

بین او و برادرش ترتیب    دیداریسازمان ملل   .بود  «مثل یک گمشده»  ، را ترک کردگروه  سرانجام  او  وقتی    ،سیماگفته  به 

نزدیکترین    باو    نداشت  برادرش   بوسیدنکردن یا  بغل او تمایلی به    ابتدا  .سال ندیده بود  سی  مدتبه را    که او برادری  داد،  

 .  استفاده کند خرید کند و از پول  به او نشان داد که چگونه ده بود. برادرش بیگانه ش ش خویشاوند 

از  من زندگی واقعی خارج از مجاهدین خلق را    .آن را تجربه نکرده بودیمچیزی شبیه به  سال    سیحدود    »:  گوید می  سیما

که در    ش ای جز برادر، او از همسرش جدا شده است و هیچ خانواده اش زندگی   ششماوایل دهه    در اکنون    «بودم.   یاد برده 

.  در نظر گرفتهرای پناهندگان  بدولت    که است  ی  به حمایت  متکیاو  .  ندارد  ،کند زندگی می همسایه کشور او  یی  کشور اروپا

 .« نابود کردند  مرا ها زندگی آن »: د نویسدر مجاهدین خلق می   شتجربیاتاز در اوقات فراغت، او به زبان فارسی 

ها چند هزار  آن .  کردند مالقات  درخواست  از او  صحبت کرد، اعضای فعلی    سازمان برای اولین بار علیه    سیماهنگامی که  

  : هگفت ها  به آن او  ه است.  رد کرد پیشنهاداتشان را  گوید او  سیما می   ولی   ؛انتقاد نکند   سازماناز    تاادند  یورو به او پیشنهاد د

 د.«برگردانی را چیزهیچتوانید شما نمی  .برگردانید به من را را که از دست دادم، خانواده و شوهرم  چیزی توانید شما نمی»
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 2020مارس9  س، ی حومه پار  نسنس، یدر و  ن، یعضو سابق منافق نژاد، نیحس  یعل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

عمرش را  بیشتر    بود وفرد  ترین  مسننژاد  ، علی حسین داشتیمبه  حمصامجاهدین خلق که با آنها    جدا شدگان ازبین همه

لی  بزرگسازندگی    سرتاسر.  مشغول شد به تحصیل ادبیات عرب    به عنوان دانشجو  1970وی در سال  در سازمان گذارنده بود.  

.  بودند مجاهدین خلق  دو برادر وی نیز عضو  .  بودمجاهدین خلق   تحت کنترل  ،خویشاوندان نزدیکشو همچنین زندگی  او  

با  ش  همسرگذراند.  در زندان  را  و یک سال   مجاهدین دستگیر شد  ارتباطش بابه علت    دوران دبیرستان،در    1975سال  در

 .ها دو دختر به نام های زینب و مونا داشتند به سازمان پیوست. آن  1978نام مستعار طیبه در سال  

تصمیم به    اش نژاد و خانواده سیناعالم کرد، ح  ممنوعه، هنگامی که دولت ایران مجاهدین خلق را سازمانی  1981در سال  

علی،  .  بود  کوچکبسیار    ،برودتبعید    به  کهبرای این   واما مونا تازه متولد شده بود    ؛بودساله  چهارزینب  .  فرار از ایران گرفتند 

یونان و    و ترکیه ها به مدت سه سال، بین  آن سپردند.  نژاد در ایران  گریختند و مونا را به مادر حسین   طیبه و زینب به اروپا

د. دنرا بنیان نهادر تبعید  خود  جایی که مجاهدین خلق مقر    ،و سرانجام در فرانسه مستقر شدند شدند  جا می بهجااسپانیا  

   .شد  مجاهدین خلق «حومه پاریس»طیبه فرمانده قرارگاه 

  و   نژادمانند آزاده، حسینشدند.    فبه اردوگاه اشر  بار، اینجاییبه مجبور به جا ، این سه نفر دوباره  1986سپس در سال  

برادران  از  به دنبال  مجاهدین  که در آن    ایخوردهشکستعملیات    ؛شرکت داشتند عملیات مرصاد  در  اش  همسر و یکی 

اما همسر و برادرش کشته    ؛نژاد زنده ماند حسین .  ند برای صدام در جنگ ایران و عراق بود  )کرمانشاه(تصرف یک شهر ایرانی

 تحویل داده نشد.   هرگز جشدشانو  شدند 

بگوید، گفت مادرش   حقیقت را  ستتواننمی که  او  .کجاست مادرش  پرسید می  ، سالهده   ب  زین. نژاد به اشرف بازگشتحسین

او در    .بازگرداند زینب را به فرانسه    در نهایت  ،لحاظ روحی ویران شده بودبه که    نژادحسین  .استمهاجرت کرده  به ایران  
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 فهمید جاهدین در فرانسه  ی از اعضای م زینب بعداً از یک.  کردمی زندگی  پاریس    واقع در حومه مجاهدین خلق   قرارگاه آنجا در  

 .که مادرش در داخل ایران کشته شده است

هیچ وقت چنین  ، را بکنیمایران  در طول جنگ ]ایران و عراق[ جاسوسیقرار است  دانستیم اگر می 

یافت  اطالعات پول در دادندرازای حسین از صدام قرار است دانستم که  اگر می رفتیم. گتصمیمی نمی 

 شدم.کنیم، هرگز وارد سازمان نمی 

 اش گیهفتسه که از    بود   در ایران   ش و فرزند دیگر  در فرانسه  ش یک فرزند   .کشته شده بودند نژاد  حسین   برادرهمسر و دو    حاال

 .ی در اشرف ماند و مترجم عربی رجوی شد ماند. و وفادار به مجاهدین خلق باز هم ، اوصافبا این بود.  ندیده او را 

با  او    .رسد ی به نظر م   تر از سنشمسن حتی    و   ترخسته کرده،  قوزهای  با شانه   سال دارد و  هفتادنزدیک  نژاد  حسین اکنون  

که    کردهاما احساس    کرده،او را اذیت می ،  دانسته در مورد رجوی و مجاهدین خلق می که آنچ  گوید می   به گذشته   ینگاه

در قدرت باشد مشکل   تا ابد   این مسئله که یک نفربا  من همیشه  »نژاد به ما گفت:  حسین.  را ترک کند   جاتواند آن نمی

 .داشتمی  او را در این گروه نگه ،امانفشار روحی بی  که  ام.« و بعد بیان کردداشته 

از آغاز  .  مجاهدین خلق دسترسی داشت  هایعملیات مورد    در  ینژاد به عنوان مترجم رجوی، به اطالعات حساس حسین

برای دستگاه مجاهدین    حضور این گروه  اطالعاتی صدام  در عراق،  او  های  ایران کار می و در کنار  نژاد  حسیند.  کرعلیه 

  نقطه یک  موضوع از نظر من  این  .  کردند جاسوسی می در ایران برای او  حتی در دوره صدام، مجاهدین خلق  »  :گوید می 

 از آن خبر داشتند. اخل گروه  تعداد کمی از افراد د هرچند، « .بزرگ بودتاریک 

از بین برد.  ،  در ایراناز آنان  ق، هر شانسی را برای حمایت گسترده  صدام و عرا  برای مجاهدین خلق    خدمات،  هرترتیببه 

.  کردعمل میو کامالً سلسله مراتبی  داشت    مشی محرمانههای اولیه، این گروه  حتی در سال  گفتند که به ما    جداشدگان

افراد معدودی در این    ،بودند در ایران    روحانیونحذف    برایها  به عراقی   مشغول کمک که اعضای مجاهدین خلق  درحالی 

 خبرداشتند.صدام و رجوی بسیار نزدیک رابطه  ازسازمان 

در  قرار است    دانستیماما اگر می .  پیوستیمآزادی، دموکراسی و استقالل به مجاهدین خلق  خاطر  به ما  »:  گوید می صادقی  

قرار  دانستم که  اگر می رفتیم.  گهیچ وقت چنین تصمیمی نمی،  را بکنیمدولت ایران    طول جنگ ]ایران و عراق[ جاسوسی

از حمله ایاالت متحده به    پس  شدم.«کنیم، هرگز وارد سازمان نمی یافت  اطالعات پول در  دادندرازای  حسین  از صداماست  

و پروپاگاندا   یتبلیغات کارهای    بر روی ها مجاهدین خلق را خلع سالح کردند و گروه بیشتر  ، آمریکایی2003عراق در سال  

در آن زمان، زینب به عراق  .  کند   کمک  «مداخله در امور عراق »به برنامه گروه برای  شد تا  مور  أ مژاد  نحسین .  متمرکز شد 
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با    .نژاد کردحسین   وع به فرسودنرش استرس روانی و انزوا در اردوگاه    .های نظامی الزم را طی کرده بودآموزش ،  برگشته

از روز  همچنین    او  .بار زینب را ببیند سالی یک تنها    داشت، او اجازه  کردند زندگی می   اردوگاه   در همان   که هر دو این وجود  

 .را ندیده بود ،مونا، دختر کوچکترش   ،فرار از ایران

؟ کجاستاشه یپس بق د،یگوی م  یاست که رجو  ی واقعاً آن جنبش  نیاگر ا  

  ناپذیریهای جبران هزینه زندگی در این گروه  او،    گفتهبه .  کردنژاد مجاهدین خلق را ترک  ، حسین2012سرانجام، در سال  

مجاهدین خلق را ترک کرد و به    2018زینب در سال    .کند او اکنون در فرانسه زندگی می  اش داشته است.ی سالمت   ایبر

 .رسیدند به هم مکان کرد و پدر و دختر دوباره پاریس نقل  

زمانی  نژاد  حسین ، جایی که  حومه پاریساورسورواز،  ، سعی کردیم با رهبران مجاهدین خلق در  گزارش این  تهیه    جریاندر  

به مجموعه فضای باز  طرف اینترسپت  فیلمبردار از  به همراه یکدر ژانویه، یک خبرنگار  .، صحبت کنیمدر آن مشغول بود 

نزدیک شدند ند شد می نگهبانی محافظت  ای  هکه توسط پاسگاه  در خیابان مسکونی   سازمان که درمورد    بودیم  امیدوار.  ، 

نگهبانان مجاهدین خلق تالش کردند تا ما    درعوض   ، صحبت کنیم مجاهدین خلق  با نماینده  جداشدگان از گروه ادعاهای  

 ز ما بگیرند.او در بیاورند جا  را از  سوییچ ماشینی که اجاره کرده بودیمحتی سعی داشتند  ؛ کنند  را بازداشت

از    یدر یک  .ه استاش را تباه کردگی ن و ماندن در مجاهدین خلق، زند برای پیوست  او   که انتخاب  دارد اد اذعان  نژحسین

تا ویدئویی از مالقات زینب و مونا برای اولین بار  را باال و پایین کرد    کشو صفحه فیسبو  برداشتش را  ، او تلفنهامالقات 

از   نشان دهد.سال    37پس  ما  به  در دست  در حالی   دو خواهر،  در آن را  را  یکدیگر  بودند نگ که صورت  گریه  ه داشته   ،

 کردند.می 

زدن به منافع  ه ضرب را برای    اقداماتی  ایران،در    قدرتتصاحب  به   پاییناحتمال   بهکردن  خوش دلبا  مجاهدین خلق    سازمان

اشاره های کوچک عملیاتی  تیم توسط  گذاری  ترور و بمب   توان به می اقدامات  این    ازجمله جمهوری اسالمی انجام داده است.  

در   تواند منجر به تغییر رژیممی ها  زعم آنبه الت متحده و ایران به جنگی که  دادن ایاسوق با هدف   همچنینگروه    این   کرد.

اعضای سابق مجاهدین اذعان  به راه انداخته است.  به  پایگاه خود در آلبانی  داخل  از  را   ایگسترده  عملیات تبلیغاتیشود،  ایران  

 .جنگ هستند  اینبه شروع مترصد رهبران این گروه کامالً   ،خلق

ها سال است تحت  ها ده آن .  برند سر میبه خود  زندگی    ششم و    پنجم  هایاعضای مجاهدین در حال حاضر در دهه بسیاری از  

  نیروی   یتعداد،  هابا گذشت سال .اند سپری کرده   شانهایاز خانواده   دورعمر خود را    ،ها و چند مقام ارشد دیگرکنترل رجوی 

  مستقر در اردوگاه اشرفْ  ، اعضای مجاهدین خلق 2003پس از سال  ند.اه شد متولد    آندر    هم گروه و تعدادی جوان جذب  

https://theintercept.com/2019/06/09/heshmat-alavi-fake-iran-mek/
https://theintercept.com/2019/06/09/heshmat-alavi-fake-iran-mek/
https://theintercept.com/2019/06/09/heshmat-alavi-fake-iran-mek/
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 . 2011نوامبر25در بغداد در   یکنفرانس  انی در جر  نیخانواده جداشدگان از گروهک منافق

از بعضی .  در دستور کار قرار دادند را    ،ه بودند هایشان جدا شد که از خانوادهای  اقینوجوانان عرپذیرفتن  فرزندیو به جذب  

ماهیت  ها  سالگذشت  از  پس که  دارد    اذعانرضا صادقی  درآمدند.    گروههای آموزشی به عضویت  از طی دوره این افراد پس 

و فساد این    جبر   و   متوجه فریب کند،  اش را در مجاهدین خلق مرور می وقتی او خاطرات زندگی   . فهمیده استسازمان را  

 شود.می گروه 

  ند، جمع شودر اردوگاه اشرف  که قرار بود همه افراد جنبش دور هم    بزرگی  گردهمایی در  یک بار  به یاد دارم  »:  گوید می وی  

  در ]آن هم[    .ما هستند در ایران هوادار   همها نفر ما صدها هزار عضو داریم و میلیون به ما گفته بودند   هاآن . شرکت کردیم

اگر این    پرسیدند با تعجب می آورم در آن زمان چند نفر از ما  به یاد می بودیم.بیشتر نچند هزار نفر  که ما  ای  گردهمایی 

 «؟ستکجا اش پس بقیه ، گوید رجوی می که است  جنبشی واقعاً آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اما نمایندگان    ،کردند مخالفت می   از کمپ  افراد خارجتوسط  در دوران پس از صدام، مجاهدین خلق در برابر هرگونه بازدید  

وطن  بی  کامالً با گذشت زمان، اعضای آن  .  کنند   ها نفوذآن   اردوگاه داخل    شدند بهموفق می   گاهاًصلیب سرخ و سازمان ملل  

که    نگه داشتند نزد خود    -ه باشند داشت   ی اگر اصالً پاسپورتالبته  –ها گذرنامه ایرانی اعضای خود را رهبران آن  شدند.دون  ب

ه  کسانی کدر حقیقت، این سازمان به ها بدون ویزا در عراق هستند.  گزارش دهند آن   ، افتاد  سازماناگر کسی به فکر ترک  
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تحویل داده    جمهوری اسالمی  هتوانید توسط دولت عراق دوستانه ب شما می :  گفتکرد، می فرض می  جداشدگانها را  آن

گونه  این .  د کردنقطعاً شما را دستگیر خواه  هاامنیتی آن   نیروهایدر هر صورت    برسانید؛ ایران  خود را به    قاچاقی یا  شوید  

 مانند.بدر سازمان شدند می حاضر باز هم اعضا بود که 

برداشت  ای  مجدد زندگی   تصاحببرای  گام را  اولین  در واقع  گرفت،    سازمانتصمیم به ترک    2006در سال    روزی که صادقی 

با کمک ارتش آمریکا و صلیب سرختالش کرد تا گذرنامه  صادقی  ،  بعد های  در ماه   تسلیم مجاهدین کرده بود. آن را  که روزی  

چهار .  پلپسرش    پیشبازگشت    :ه استداشتدر تمام این مدت، او گفت که تنها یک هدف  .  و به ایران بازگردد  بگیردخود را  

 .اطالعات ایرانی بازداشت شد نیروهای به محض فرود آمدن توسط  لی و، ماه بعد، او سوار پرواز تهران شد 

ها از قبل همه چیز را  اما فهمیدم که آن   ،از من پرسیدند سؤالی  همه نوع    و  را نگه داشتند ن  ها دو هفته م آن »:  گوید می   او

 .«ند ستداندرباره من می 

 .  با مجاهدین آشنا شده بود باراول که  ی، در همان خیابانرفت  در اصفهاناش پدری به خانه  آزادیپس از صادقی 

اولین سؤالی که   . گذشته بودسال ده حاال اما  ، پسرم قرار بود شش ماه از من دور شود: »گوید می  او  .تلخ بود پل یدار او با د

جایی وجود داشته باشد که آدم  در قرن بیستم  توانست باور کند  از من پرسید، این بود که در این مدت کجا بودم. او نمی 

 .« گفتن تولْد تماس بگیردیا برای تبریک  بفرستد پستال کارت از آنجا نتواند 

نداشت جوابی  شرمنده  صادقی  مجاهدین خلق    ه چگون   که  دهد بتوضیح  توانست  نمی او   بود.شده    و  در  از  عضویت  را  او 

   . بوداش محروم کرده زندگی 

  ایران   و اگر شانزده سال داشت  16  پل .  او مالقات کند   مادر با  با  و  برگرداند  به کانادا  را    پل بود  را جزم کرده    عزمشدر عوض،  

باید او را از  ،  بشودوظیفه  ول نظام مشم  پل صادقی قبل از اینکه  به خدمت سربازی برود.  شد  به زودی مجبور می   ،ماند می 

به کانادا برگشته و    پلدر حال حاضر   برود.کانادا  به  پسرش  همراه    به  توانستنمی   خودش حتی اگر    ؛بردمی بیرون  ایران  

.  کند زندگی میجا  تا به امروز در آن   و   رساند   خود را به بلژیک طور غیرقانونی  به صادقی    . در نهایتاخیراً ازدواج کرده است

 .زندگی کند  پلکنار  در  به کاناداست تا بتواند   رفتناو در حال تالش برای 

آنچه    کند.وپنجه نرم  می دستاست و با زندگی جدیدش    یمانهمچنان پش  ،جداشدگانصادقی نیز مانند دیگر    در این میان

 .است  پخش شدهبین ایران و غرب  ،باقی مانده  او خانواده از 

م و  ه بودام را رها کرد ها خانوادههمه این سال  چون  کردمنمی ایران را ترک    وقت هیچ گردم،  گذشته براگر به  »:  گوید او می 

 برایشان خیلی تنگ شده است.«. دلم ند اه والدینم فوت کرد حاال 

یا در  م  زندانایران[ داخل  در  ]یا  گوید: »می او  بیند.  می  رااش  گذشته   مختلفی کابوس زندگی اشکال  به    ،هر شبصادقی  

 .« امشده عرق خیس پرم، می وقتی از خواب کنم فرار کنم.  هستم و تالش می اردوگاه اشرف 
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