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  RAND  ملی دفاعی تحقيقات انستيتوی
  . است شده داده قرار عموم اختيار در www.rand.org سايت در RAND مؤسسه عمومی مدرک يک عنوان به سند اين

 که هايی چالش برابر در مؤثر های حل راه و عملی های تحليل که است انتفاعی غير تحقيقاتی سازمان يک  RAND مؤسسه
  . مينمايد ارائه را هستند روبرو آن با جهان سراسر در خصوصی بخش و جامعه

  

 
 

 سياسی معمای يک عراق، در خلق مجاهدين
  

  کارسون جوديت ويلک، اليزابت هانسل، ليديا گولکا، جرميا
   

  توزيع محدوديت بدون عمومی، استفاده برای شده تأييد آمريکا، دفاع وزير دفتر برای شده تأمين
   

 ملی دفاعی تحقيقات انستيتوی در تحقيق. است گرفته صورت آمريکا دفاع وزير دفتر برای گزارش اين در شده انجام تحقيق
)RAND (دفتر حمايت مورد و ميشود مالی تأمين آمريکا فدرال دولت جانب از و است ريزی برنامه و تحقيقات مرکز يک که 

 اطالعاتی جامعه و دفاعی، های ،آژانس دريايی تفنگداران سپاه دريايی، نيروی متحد، نبرد فرماندهی مشترک، ستاد دفاع، وزير
  . است پذيرفته انجام باشد می W74V8H-06-C-0002   قرارداد تحت دفاعی

   
 کمپ در) 1980 سال از قبل( ايران پرچم و) چپ سمت( خلق مجاهدين سازمان آرم به مربوط حاضر جزوه جلد روی تصوير
  . باشد می اشرف

   
  مقدمه
 ضربت نيروی و عراق در مليتی چند نيروهای برای که است تحقيقاتی مطالعه چندين از يکی نتيجه حاضر جلدی يک جزوه
 فرماندهان به کمک منظور به دورنمائی و تحليلی ابزارهای حاوی و گرفته صورت) TF-134 گيری اسير عمليات( 134
  .  باشد می نامنظم نظامی های محيط در گيری اسير عمليات ارائه و گذاران سياست طراحی و آينده در صحنه

 گروه يک خلق، مجاهدين به مربوط عادی غير گيری اسير موضوع يک با ائتالف نيروهای عراق، آزادی عمليات خالل در
 بجنگند عراق و ايران جنگ جريان در او جانب از تا بود کرده دعوت عراق به حسين صدام که تبعيدی ايرانی ای فرقه معارض



 يک 2003 سال در و خارجی تروريست سازمان يک1997 سال در را خلق مجاهدين سازمان متحده، اياالت. شدند روبرو
 از بس آتش اعالم ائتالف نيروهای عراق، اشغال از بعد بالفاصله. نمود ارزيابی عراق آزادی عمليات در متخاصم دشمن نيروی
 مجاهدين سازمان های قرارگاه از يکی در آنرا اعضای و کرده، سالح خلع را گروه پذيرفته، را خلق مجاهدين سازمان جانب
 عمليات فرماندهی زمان آن در که دريايی تفنگداران سپاه از استون دوگالس ژنرال ،2007 سال در. نمودند متمرکز خلق

 ائتالف نيروهای حفاظت به مربوط وضعيت از دقيق تحليل يک تا خواست RAND از داشت، عهده به را عراق در اسيرگيری
 ارزيابی گير در که محققانی يا نظامی، فرماندهان گذاران، سياست توجه مورد بايد کار اين. نمايد ارائه خلق مجاهدين سازمان از
 مجاهدين سازمان قبال در خويش دولت سياست مسئوليت که عراق دولت مقامات بعالوه هستند، گيری اسير عمليات طراحی يا

 2007 اکتبر از RAND مؤسسه که است تحقيقی کننده منعکس جلدی تک جزوه اين. باشد نيز دارند را مشابه های گروه و خلق
 و شده انجام TF-134 نيروی هزينه با تحقيق اين. است رسانده انجام به متحده اياالت در هم و عراق در هم ،2009 ژانويه تا
 برنامه و تحقيق مرکز يک ،)ملی دفاع تحقيقات انستيتوی( RAND   دفاعی و امنيتی سياست مرکز های فعاليت چهارچوب در

 تفنگداران سپاه دريايی، نيروی متحده، ميدانی فرماندهی مشترک، ستاد دفاع، وزير دفتر فدرال، دولت مالی حمايت مورد ريزی
  . باشد می دفاعی اطالعات جامعه و دفاعی، های آژانس دريايی،
 او. بگيريد تماس دوبينز جيمز آن مدير با RAND المللی بين دفاعی و امنيتی سياست مرکز خصوص در بيشتر اطالعات برای
 دسترس قابل زير آدرس يا و 5134 داخلی 1100-413-703 تلفن شماره و James_Dobbins@rand.org ايميل در
  : باشد می

RAND Corperation, 1200 S. Hayes Street, Arlington, VA 22202 
  . ميباشد اختيار در www.rand.org سايت در RAND خصوص در بيشتر اطالعات 
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  خالصه
  خلق مجاهدين معمای

 فرقه گروه يک ،]1[خلق مجاهدين اعضای امنيت ائتالف نيروهای ،2009 ژانويه تا عراق آزادی عمليات های هفته اولين از
 بيشتر خلق، مجاهدين سازمان عراق، آزادی عمليات آغاز در. نمودند برقرار و تأمين را عراق، ساکن تبعيدی ايرانی معارض ای
 دنبال به کردها و شيعيان قيام سرکوب در درگيريش و عراق و ايران جنگ در حسين صدام ارتش با همکاريش سابقه خاطر به

 به متحده اياالت توسط خلق مجاهدين سازمان ،1997 سال از. ميشد تلقی دشمن نيروی يک ،1991 سال در خليج جنگ
 خصوصا و – 1965 سال در تأسيسش زمان از ايرانی اهداف عليه که حمالتی خاطر به خارجی تروريست سازمان يک عنوان
 ليست در – 1970 دهه طی در تهران در آمريکايی کار پيمان شهروند سه و آمريکا ارتش افسر سه کشتن و قصد سوء بخاطر

 آنان نميشود، محسوب امنيتی تهديد يک خلق مجاهدين سازمان که ائتالف نيروهای اعتقاد عليرغم. است گرفته قرار تروريستی
 بفرستند ايران به را خلق نمجاهدي سازمان اعضای عراق دولت اينکه از جلوگيری برای و داده قرار خود کنترل تحت را گروه
. است داده عفو قانونی پيگرد برابر در خلق مجاهدين سازمان اعضای به ايران که بود حالی در اين کردند، حفاظت آنان از

 را متحده اياالت که چرا بود انگيز بحث خيلی خارجی تروريست سازمان يک به حفاظت اعطای جهت ائتالف نيروهای تصميم
 سياسی معمای اين بسيار، شکايات ميان در. بود خورده تروريستی سازمان برچسب که داد قرار گروهی از حمايت موقعيت در
  . کرد پذير آسيب تروريسم با جنگ در دوگانه سياست اتهام برابر در را متحده اياالت نيز

   
  حاضر تحقيقات تمرکز

 خاص بطور گزارش اين. ميدهد نشان را خلق مجاهدين بازداشت به مربوط وضعيت ميشود گزارش نوشته اين در که تحقيقاتی
 تأثيرات همچنين و اند، شده بازداشت درستی عناوين تحت خلق مجاهدين سازمان اعضای آيا که دارد تمرکز نکته اين بر

 مجاهدين زمانسا کردن مستقر برای هايی گزينه و ژنو، چهارم کنوانسيون طبق" حفاظت تحت اشخاص" عنوان به آنان بازداشت
 خلق مجاهدين سازمان تجربه از ميتواند که ميکند مطرح را مباحثی گزارش اين. است بوده چه ديگر کشورهای يا عراق در خلق

 ميدهد ارائه را کارهايی راه گزارش همچنين. گيرد قرار استفاده مورد آينده در مشابه وضعيت از ممانعت برای و شده استخراج
 بدنبال را خلق مجاهدين سازمان مسئوليت عراق دولت که حال خلق، مجاهدين سازمان اعضای استقرار فوری مشکل ميتواند که

  . نمايد حل گرفته، بعهده است شده عمل وارد 2009 ژانويه اول از که عراق و متحده اياالت نيروهای توافق
   

  خلق مجاهدين سازمان با ائتالف نيروهای بين بس آتش توافق
 که آنجا از]. 2[نمود بس آتش درخواست خلق مجاهدين سازمان مختصر، درگيری يک از بعد ،2003 سال آوريل ماه در

 توسط آنان نداشتند، گروه خصوصيات باره در اطالعاتی نمودند دريافت را بس آتش درخواست که مخصوص نيروهای افسران
 بود داده پيشنهاد گروه عراق اشغال از قبل که شدند متقاعد) ميکردند صحبت سليس انگليسی که( خلق مجاهدين سازمان رهبران

 اين اساس بر]. 3[اند کرده تحصيل متحده اياالت در آن اعضای از بسياری همچنين و بجنگد ائتالف نيروهای طرف در تا



 سازمان شرط قبول با بس آتش برای خلق مجاهدين سازمان درخواست با افسران است، بوده دروغ شد مشخص که ادعاها،
  . کردند موافقت دارد نگاه را خود های سالح که خلق مجاهدين

 مجاهدين سازمان پيرامون از حفاظت برای را ائتالف نيروهای تا کردند موافقت واشنگتن های آژانس ،2003 سال می ماه در
 کرده مذاکره خلق مجاهدين سازمان رهبران با که ائتالف نيروهای افسران مجددا،. نمايند هدايت گروه سالح خلع البته و خلق
 باشند، داشته خلق مجاهدين سازمان تسليم بر اصرار اينکه جای به. نکنند پيروی شده داده رهنمودهای از که شدند متقاعد بودند
) زمان آن در( آن عضو 3800 تمامی و شده سالح خلع خلق مجاهدين سازمان آن طبق که پذيرفتند را بس آتش توافق يک آنها
 محل ساکنان عنوان به است واقع بغداد شمال مايلی 40 در تقريبا که اشرف قرارگاه يعنی سازمان استقرار محل بزرگترين در
  ]4. [شدند متمرکز) اسرا جای به(
   

  خلق مجاهدين سازمان خصوص در" شده حفاظت اشخاص" انگيز بحث موقعيت
 قانون( المللی بين بشر حقوق قانون تحت آنان قانونی وضعيت اساس بر اند شده گرفته نظر در اسرا برای که هايی حفاظت انواع
 سازمان قانونی وضعيت کردن مشخص جهت اقدامی هيچ يکسال از بيش تا ائتالف نيروهای بهرحال،. ميگردد مشخص) جنگ

 گردد اعمال قانونی چه اينکه خصوص در آمريکا دفاع وزارت که بود سردرگمی بخاطر حدی تا امر اين. نکردند خلق مجاهدين
 ميجنگيدند عراق در که خارجی های تروريست برای ژنو های کنوانسيون نکردن اعمال بحث قابل سياست متحده اياالت. داشت
 نيروی را خلق مجاهدين سازمان نيز عراق آزادی عمليات طراحان و ميگردد اعمال دشمن بر قانون اين هرچند بود، پذيرفته را

 شرکت ائتالف نيروهای با جنگ در که نمود اعالم خلق مجاهدين سازمان که شد تر پيچيده زمانی موضوع. بودند ناميده دشمن
 حداقل چه اگر داشتند، قبول را ادعا اين بودند خلق مجاهدين سازمان گرفتن اسير مسئول که افسرانی از بسياری و است، نکرده
  . بود مانده بجا خلق مجاهدين سازمان با جنگ نتيجه در ويژه نيروهای از مجروح يک

 کنوانسيون دارد، وجود ترديد شود محسوب نظامی پرسنل عنوان به ميتواند مقابل طرف آيا که موضوع اين به نسبت که زمانی
 بين ضربت نيروی يک ائتالف نيروهای. گردد معين صالحه دادگاه توسط فرد هر موضوع ک نمايد می مشخص ژنو سوم

 و داده تشکيل اشرف اردوگاه در خلق مجاهدين سازمان اعضای خصوص در اطالعات آوری جمع برای) JIATF( سازمانی
 اعضای تمامی به موقتا،. آوردند بوجود آنان وضعيت به رسيدگی برای خلق مجاهدين سازمان وضعيت بررسی هيئت يک

  . ميشوند شناخته جنگی اسير عنوان به که شد داده اسيرشده نظاميان به مربوط الزم حفاظت خلق مجاهدين سازمان
 را خلق مجاهدين سازمان قانونی وضعيت رامزفلد دونالد آمريکا دفاع وزير قضائی، رسيدگی بدون ،2004 ژوئن ماه در اما

 حفاظت نظامی غير افراد عنوان به را خلق مجاهدين سازمان اعضای او شوند، تلقی جنگی اسير آنان اينکه جای به. کرد معين
 مسئله اين ميشوند، تلقی نظامی بيشتر خلق مجاهدين سازمان اعضای که آنجا از. نمود معرفی ژنو چهارم کنوانسيون تحت شده

 و داد تعميم گروه تمامی بر را تصميم اين او اين، بر عالوه. اند نشده ائتالف نيروهای با جنگ درگير آنها که ميداد نشان اينطور
 صليب اللملی بين کميته آمريکا، خارجه وزارت های توصيه خالف بر وی تصميم. کرد نفی را فرد هر برای قضايی بررسی
 اياالت ميرسيد نظر به که چرا شد انگيز بحث شدت به مسئله اين. بود پناهندگان برای متحد ملل عالی کميساريای دفتر و سرخ،
 موقعيت آنها به آن بر عالوه و کرده اعمال تروريستی سازمان يک بر را ژنو کنوانسيون که بود گرفته تصميم اينطور متحده
  . نمايد اعطا خاصی

   
  خلق مجاهدين سازمان کردن جابجا
 از خلق مجاهدين سازمان اخراج خواهان که رساند تصويب به را ای قطعنامه عراق حکومتی شورای ،2003 دسامبر ماه در

 سازمان اعضای که باور اين اساس بر. کردند تأييد را خواسته اين عراق دولت سپس و عراق موقت دولت متعاقبا،. شد عراق
 به ای هديه آنان بازگرداندن و گرفت خواهند قرار قانونی پيگرد تحت شوند بازگردانده ايران به که صورتی در خلق مجاهدين
 ديگری محل به خلق مجاهدين سازمان کردن جابجا خواهان که نمود اعالم متحده اياالت بود، خواهد ايران اسالمی جمهوری

 اقامت محل از اسرا که زمانی ژنو، کنوانسيون اساس بر بروند؟ ميتوانند کجا به: که بود اين اصلی سؤال صورت، هر در. است
  : ميتوانند ميشوند آزاد بازداشت محل يا خود

  . بازگردند اسارت از قبل خود زندگی محل کشور به        •
  . گزينند اقامت طرفی بی يا ثالث کشور در        •
  . شوند بازگردانده خود اصلی مليت کشور به        •

  است خطر در آنان جان که محلی به افراد بازگرداندن عدم فراگير اصل بر مشروط ها گزينه اين از يک هر انجام
nonrefoulementبشر حقوق قوانين و پناهندگی، قوانين المللی، بين بشردوستانه قوانين در که کليدی اصل يک باشد، می 

 سازمان خصوص در است، شده تعريف گوناگون های صورت به مختلف های پيمان در اصل اين اگرچه] 5.[است موجود
 به اعضا از يک هر اجباری انتقال است، خطر در آنان جان که محلی به افراد بازگرداندن عدم اصل اساس بر خلق، مجاهدين
 تحت دليل هر به و شان مذهبی يا سياسی اعتقادات خاطر به قانونی پيگرد خطر در آنان که دارد وجود قوی اعتقاد که کشوری
  . شد ممنوع ميگيرند قرار شکنجه

 خلق مجاهدين سازمان اعضای از بسياری برای اجرا قابل مورد تنها آنان، جابجايی برای شده مشخص گزينه سه ميان در
 جمهوری که مربوطه هيئت انتظار عليرغم. است داده عفو سازمان بدنه به ايران که است سال شش. است ايران به آنان فرستادن
 اين داد، خواهد قرار قانونی پيگرد تحت را بازگردند کشور به که خلق مجاهدين سازمان سابق اعضای تمامی ايران اسالمی
  ]6. [است نبوده صادق اند بازگشته جهانی سرخ صليب طريق از حاضر حال در که نفری 250 حدود برای مسئله
 اخراج زمانی تنها ولی نميکند، منع کلی بطور را اجباری اخراج است خطر در آنان جان که محلی به افراد بازگرداندن عدم

 فرض نبايد قانونی پيگرد احتمال. باشد مواجه شکنجه و قانونی پيگرد مالحظه قابل خطر با مربوطه فرد که ميکند منع را اجباری



 و گردد، بررسی جهانی سرخ صليب مانند طرف بی سازمان يک توسط مجزا بصورت بايد فرد هر موضوع بلکه،. شود گرفته
 در است ممکن فرد يک که تهديدی ميزان که زمانی قضيه منفی و مثبت جنبه دو هر. شود مصاحبه جداگانه بايد فرد هر با

  . شود می گرفته نظر در و گرديده تحليل و تجزيه شود روبرو آن با بازگشت صورت
 از ای مالحظه قابل تعداد اوال. است مناسب خلق مجاهدين سازمان بدنه برای ايران به بازگشت که ميدهند نشان متعددی عوامل
 برای. هستند اشرف اردوگاه در اکنون هم نيرو جذب در خلق مجاهدين سازمان فريبکارانه روش خاطر به عراق در سازمان بدنه
 اردوگاه از اگر که بود شده داده قول بودند شده اسير عراق و ايران جنگ خالل در صدام نيروهای توسط که ايرانيانی به مثال،
 ثالث کشورهای در که ايرانيانی به. شد خواهند بازگردانده ايران به بروند خلق مجاهدين سازمان مقرهای به ها عراقی اسرای
 مترجم عنوان به کار پيشنهاد همچنين آنها به. شد خواهد گرفته اروپايی کشورهای در پناهندگی آنان برای که بود شده گفته بودند
 داشته ديدار آزادانه خود خانواده اعضای با ميتوانند که پيشنهاد اين با ايرانيان برخی. بود شده داده همسر و زمين پيشنهاد بعالوه
 کرده پرداخت پول قاچاقچی به ايران از شدن خارج برای که بقيه. شدند برده خلق مجاهدين سازمان اردوگاه به و شده اغفال باشند
 دقيق ارقام چه اگر. اند شده برده خلق مجاهدين سازمان اردوگاه به شده معين مقصد به رسيدن جای به که شدند متوجه نهايتا بودند

 سازمان شدن مستقر از بعد عراق در خلق مجاهدين سازمان اعضای از% 70 حدود که ميشود زده حدس ولی نيست، مشخص
 فريبکارانه اقدامات قربانيان آنها از بسياری. است شده کاسته سازمان به آنان عالقه از زيادی ميزان به و پيوسته آن به عراق در

  . اند بوده نيرو جذب
 در) بودند پيوسته برود تبعيد به ايران از سازمان اينکه از قبل آنها از بسياری( حقيقی داوطلب افراد کمااينکه قربانيان اين بعالوه،
 تهديد را آنان بود، نموده مصادره را آنان هويتی مدارک خلق مجاهدين سازمان رهبری: بودند شده گرفتار ای فرقه محيط يک
 مانع و بود، خواهند پيگرد تحت قانونی غير مهاجرت برای عراق در همچنين و بوده قانونی پيگرد تحت ايران در که بود کرده

 مجاهدين سازمان خصوص در دوستانه انسان مالحظات بنابراين،. بودند خود وطن به رفتن به مايل که ميشد کسانی بازگشت
 فريب ابتدا که کسانی خصوصا است، سازمان بدنه خواست همان سازمان رهبری خواست که شود برداشت اينطور نبايد خلق

  . اند شده گرفتار سازمان های اردوگاه در سپس و خورده
 هدف به تا دهد ادامه خود المللی بين موقعيت ارتقای بخاطر عفو ارائه سياست به که است ايران اسالمی جمهوری نفع به بعالوه،
 خلق مجاهدين سازمان اخراج يعنی خود هدف به ميتواند نيز عراق دولت. برسد خلق مجاهدين سازمان انحالل يعنی خود اوليه
 بين قواعد طبق افراد بازگرداندن برای شده انجام های کوشش از حمايت با را خود اللملی بين موقعيت حال عين در و برسد
 اعضای يا رهبران از دسته آن خصوص در تا ميخواهد عراق از بشر حقوق و المللی بين بشردوستانه قوانين. بنمايد المللی

 در جانشان که جايی به افراد بازگرداندن عدم قانون بخاطر نبايد جهانی سرخ صليب تشخيص طبق بر که خلق مجاهدين سازمان
 را ثالث کشور يک در گزيدن سکنی يا عراق در اقامت حق آنان به و نکند آنان اخراج به اقدام شوند فرستاده ايران به است خطر
  . دهد قرار قانونی پيگرد تحت را افراد اين است ممکن خود نوبه به البته نيز عراق بدهد؛
 دولت ،2008 دسامبر ماه در اشرف، اردوگاه بستن و خلق مجاهدين سازمان اخراج بر مبنی عراق دولت های وعده سايه در

 سازمان با بگيرند، عهده به را اشرف اردوگاه مسئوليت عراق امنيتی نيروهای که زمانی که داد کتبی تضمين واشنگتن به عراق
 فرستاده شوند مواجه قانونی پيگرد با است ممکن که کشوری به اجبار به اعضا و شد خواهد انسانی برخوردی خلق مجاهدين
 به بازگشت به را آنان تا است جهانی سرخ صليب با همکاری آنان قصد که کردند مشخص عراق دولت مقامات. گرديد نخواهند
 امنيتی نيروهای اختيار در هايی راهنمائی و کرده مانيتور را ايران به افراد انتقال نيز JIATF حال، عين در. نمايند راغب ايران
  . داد خواهد قرار عراق

   
  شده آموخته درسهای و اصلی های چالش

 سازمان بازداشت خالل در که بود مهمی موضوع ولی بود، عراق مسئله کل در کوچک موضوع يک خلق مجاهدين سازمان
 بطور اسيرگيری عمليات در که بود بزرگی های چالش از شده کوچک مدل يک جهات، بسياری از آمد، بوجود خلق مجاهدين

 بر که دهند می بدست ارزشی با درسهای مسير اين در کوچک های موفقيت هم و اشتباهات هم بنابراين،. آيند می بوجود کلی
  . نمايد برخورد آينده عمليات در" خاص های جمعيت" با ميتواند متحده اياالت آن مبنای
  : دارند توجه به نياز که نمود معين را اصلی مشکالت از عرصه پنج تحقيق اين
 معين الزم دقت با خلق مجاهدين سازمان با رابطه در را خود های خواسته و نظامی اهداف عراق آزادی عمليات طراحان.     1

 به دشمن هدف يک و بود آمريکا خارجه وزارت خارجی تروريست سازمانهای ليست در خلق مجاهدين سازمان اگرچه. ننمودند
 شوند، آنان تسليم خواهان اينکه جز به نداشتند گروه خصوص در نظامی خواسته هيچ ائتالف نيروهای اما آمد، می حساب
 برنامه بدون اشرف اردوگاه در ائتالف نيروهای های فعاليت روشن، هدف يک داشتن بدون. نيامد بدست هرگز که ای خواسته
  . يافت ادامه شکل همان به عمدتا و شد شروع

 مسئول که JIATF در افسرانيکه. نبودند خلق مجاهدين سازمان مانند خاص جمعيت يک با برخورد آماده ائتالف نيروهای.     2
 کارهای برای تا نداشتند فرصتی هيچ يا و داشته کمی فرصت ميکردند خدمت بود اشرف اردوگاه در خلق مجاهدين سازمان اداره

 هيچ. نيامد بوجود بودند آمده بدست سختی به که تجاربی انتقال برای فرماندهی تغييرات بين فرصتی هيچ و شوند آماده مربوطه
 سازمان مورد در خاص بطور و کلی بطور) عرب( ها عراقی و) فارس( ايرانيان فرهنگ خصوص در آموزشی يا اطالعات
. نشد گرفته خدمت به JIATF جانب از خصوصا مترجمی هيچ عراق، آزادی عمليات اوايل در و نبود، اختيار در خلق مجاهدين
 که خاصی های چالش عليرغم. اند کرده برخورد فرقه يک با آنها که دريافتند زود JIATF نظامی اعضای اينکه همه از مهمتر
 با برخورد نحوه خصوص در آموزشی هيچگونه بودند گيری اسير عمليات مسئول که کسانی آورد، می بوجود فرقه يک رفتار
 نظرات کردن مانيپوله و ظاهری همکاری دادن نشان در خلق مجاهدين سازمان رهبری توان لذا. بودند نکرده دريافت فرقه يک



 نفرات بازگرداندن های کوشش و کل در اسيرگيری پروسه جدی بطور تا گشت موجب گروه مقاصد خصوص در ائتالف افسران
  . گيرند قرار تأثير تحت خاص بطور

 خلع را خلق مجاهدين سازمان ائتالف نيروهای چه اگر. ننمودند ايفا اشرف اردوگاه در مسلط نقش يک ائتالف نيروهای.     3
 محدود در کمی بسيار اقدامات ولی نمودند، متمرکز خلق مجاهدين سازمان قرارگاه بزرگترين در آنرا اعضای و کردند سالح
 بوجود مربعی مايل 15 تقريبا قرارگاه يک اطراف در حصاری هيچ. دادند انجام خلق مجاهدين سازمان جابجايی آزادی کردن

 ميشدند خارج آن از يا شده اردوگاه وارد که خودروهايی و ميکردند کنترل را اصلی درب تنها ائتالف نيروهای بعالوه. نياوردند
 دقيق جستجوی يک هرگز ائتالف نيروهای تا شد موجب انسانی نيروی فقدان. نميکردند بازرسی روزانه کار مبنای اساس بر را
 دفتر يک FOB ائتالف نيروهای استقرار محل نزديکی در تا يافت اجازه خلق مجاهدين سازمان. نياورند بعمل اشرف اردوگاه از

 کنفرانس و نمايد، نصب FOB عمومی های محل در را خود تبليغی پوسترهای حتی و) اشرف اردوگاه جای به( کند ايجاد روابط
 بغداد به خلق مجاهدين سازمان اعضای ترددات اسکورت و امنيت تأمين برای. دهد ترتيب خود های برنامه پيشبرد برای هايی
 اردوگاه مسئول کسی چه که نبود روشن اغلب لذا. شدند مجروح ديگر تن 60 و کشته آمريکايی سرباز 14 تقريبا خريد، برای
  . است اشرف

 متمرکز اهداف از يکی. نکردند اردوگاه ترک به تشويق را خلق مجاهدين سازمان اعضای فعال بطور ائتالف نيروهای.     4
 بود الزم شده بازداشت جمعيت کنترل برای که بود سربازانی تعداد دادن کاهش اشرف اردوگاه در خلق مجاهدين سازمان کردن
 کنترل اجازه خلق مجاهدين سازمان به که آنجا از. بود آنان جمعيت اندازه دادن کاهش کار اين انجام ديگر راه. شود گرفته بکار
 اقال صورت هر در. بود کن خورد اعصاب و مشکل روند يک قطعا کار اين بود، شده داده ای فرقه مقر يک در اعضا بر

 ميشدند جدا رهبری از فقط که صورتی در بدنه که داشتند اعتقاد JIATF افسران اغلب. ميشدند جدا بدنه از بايست می رهبران
 می در اجرا به ژنو سوم کنوانسيون اگر حتی نگرفت، صورت کار اين انجام برای کوششی هيچ. گرديدند می بازگشت خواهان

 اردوگاه که افرادی دادن اسکان برای مقری JIATF چه اگر. ميشدند داشته نگاه معمولی پرسنل از جدا بايست می افسران آمد
 که -خاردار سيم خاکريز، نگهبانی، پست مانند – فيزيکی حصارهای ايجاد برابر در ولی داد ترتيب ميکردند ترک را اشرف
  . نکردند مخالفتی ميگرفت قرار استفاده مورد گرو،ه از خلق مجاهدين سازمان اعضای ترک از ممانعت برای

 مجاهدين سازمان بر کنترل برقراری در ناتوانی. نشد رفتار تروريستی سازمان يک همچون خلق مجاهدين سازمان با.     5
 به متحد يک همچون گروه اين با که داد قرار انتقاد اين برابر در را متحده اياالت خصوصا و ائتالف نيروهای آن قرارگاه و خلق

 نظر در خارجی تروريست سازمان يک عنوان به اينکه تا است شده برخورد اطالعات آوری جمع اهداف به رسيدن منظور
 قرار خشن گری افراطی با مقابله برای جهانی های کوشش در دوگانگی اتهام برابر در را متحده اياالت موضوع اين. شود گرفته
 عامه و سياستگذاران خصوص در گسترده ارتباطی های کوشش طريق از مخرب برداشت اين با مقابله برای کوششی هيچ و داد،
  . نگرفت صورت مردم

   
   آينده برای توصيه

 – JIATF و اسيرگيری عمليات فرماندهان خصوصا – مليتی چند نيروهای تا دارد وجود فرصت اين که ميدهد نشان تحقيق اين
 مورد بايد عراق دولت. بگذارند تأثير خلق مجاهدين سازمان با برخورد نحوه در عراق دولت روی بر آمريکايی مقامات ساير يا

 است خط در جانشان که محلی به افراد بازگرداندن عدم اصول که روندی در را خلق مجاهدين سازمان که گيرد قرار تشويق
 از بعد تنها ولی است، مجاز البته بازگرداندن در اجبار. بازگرداند ايران به جهانی، سرخ صليب طريق از ترجيحا گردد، تأمين
 بازگردانده فرد اگر که اعتقاد اين برای جدی دليل اگر تنها و گيرد، قرار رسيدگی مورد مجزا بطور عضو هر موضوع اينکه
 خلق مجاهدين سازمان سابق اعضای و JIATF پرسنل. باشد نداشته وجود گرفت خواهد قرار شکنجه تحت و پيگرد مورد شود
 ای فرقه عملکردهای و سازمان رهبری سلطه تحت از اگر خلق مجاهدين سازمان بدنه اعضای از بسياری که دارند اعتقاد
  . گشت بازخواهند ايران به داوطلبانه شوند خالص

 بشود خلق مجاهدين سازمان رهبران شامل است ممکن که باشد، داشته وجود واضح بطور شکنجه و پيگرد خطر که مواردی در
 اقامت برای اقدام بدهد، اقامت حق آنها به بايد عراق دولت اند، نشده ايران اسالمی جمهوری جانب از شده اعالم عفو شامل که
 عراق دولت چنانچه که دارد وجود احتمال اين همچنين. دهد قرار پيگرد تحت را آنها خود يا بنمايد، ثالث کشور در افراد اين

 ناپديد عراق از بسادگی اشرف اردوگاه در خلق مجاهدين سازمان رهبران بنمايد ايران به افراد بازگرداندن اقدامات به شروع
  ).  کردند را کار اين عراق آزادی عمليات شروع از بعد بالفاصله بسياری که همانطور( شوند
  : مينمائيم ارائه هم را ديگر توصيه شش ما مدت، دراز در
 اهداف کردن فرموله برای سفيد کاخ و آمريکا خارجه امور وزارت و دفاع وزارت با هماهنگی در بايد دفاعی طراحان        •

 شرايطی در خصوصا خاص، های جمعيت با برخورد اساس بر صحنه فرماندهان برای روشن مأموريت بيانيه يک و مشخص
  . نمايند عمل است، حساس سياسی لحاظ به که
 باره در اطالعات بايد رسمی پرسنل و آنان جانب از مأمور افسران و صحنه فرماندهان به نظامی، عمليات آغاز از قبل        •

 و اجتماعی ترکيب به بايد ويژه توجه. شود داده خاص های جمعيت اين به مربوط فرهنگی های تفاوت و اهداف، سوابق،
  . بشود پيروانشان به عينی و ذهنی رساندن آسيب جهت رهبری توانمنديهای

 که اقداماتی تمامی و نموده برقرار اسيران محيط گونه هر در قاطعی شرايط بايد اسيرگيری عمليات مسئول فرماندهان        •
  . آورند در اجرا به باشد داشته کنترل در را آنان روزمره های فعاليت

 های محل در اينکه تا نمايد طلب را کمتری انسانی نيروی است ممکن محل يک در مربوطه ساکنان تمامی تجميع اگرچه        •
 آنها به و نمود پراکنده را آنان بايد ای فرقه های گروه و خارجی تروريست سازمانهای خصوص در اما شوند، داده اسکان موقت
  . نمايند اعمال خود گروه بدنه بر را خود قدرت و بگيرند، بدست خود را محل کنترل و شده متمرکز تا نداد اجازه



 را طرحی تا کنند کار هم با بايد صحنه، فرماندهان دوشادوش خارجه، وزير و دفاع وزير افسران نظامی، نبرد خالل در        •
 به مربوط سياسی حساس مسائل خصوص در) جهان سراسر در و صحنه در متحده، اياالت در( مردم با گيری ارتباط برای

  . بريزند خاص جمعيتهای
 چهارچوب يک المللی بين بشردوستانه قوانين پيمانی ابزارهای اگر بود خواهد اسيرگيری عمليات فرماندهان نفع به        •

 معمولی غير ميليشيای و دولتی، غير فعاالن شده، شناخته های تروريست بازداشت برای تا ميکردند عرضه تری روشن قانونی
 نيامده بوجود تغييراتی چنين که زمانی تا. گيرد قرار استفاده مورد المللی بين غير نبردهای در هم و المللی بين نبردهای هم در

 در قانونی موارد تأمين جهت خارجه وزارت و دفاع وزارت با بايد اسيرگيری عمليات برای متحده اياالت فرماندهان است،
 المللی بين بشردوستانه معمول قوانين هم و شده بسته های پيمان هم تحت که است حاکم بازداشت بر که قواعدی خصوص
  . باشد هماهنگ

   
   مالحظات

 نيروی MNF-I فعلی و سابق اعضای از پيشنهاداتی و نظرات، اطالعات، خواهان ما جلدی، تک گزارش اين سازی آماده هنگام
 سفارت در نظامی غير مقامات ، FOB Grizzly شامل که شديم JIATF و) TF-134 اسيرگيری عمليات(134 ضربت
 از. شد واشنگتن در ملی امنيت شورای و خارجه، وزارت و دفاع وزارت در فعلی و سابق نظامی مسئولين و بغداد، در آمريکا
 آنان کمک از ما ولی ببريم، نام نميتوانيم افراد اين از بود، استوار رسمی غير پايه بر مقدمتا ما های مصاحبه که آنجا

  . سپاسگزاريم
 خصوص در اطالعاتی کردند؛ هدايت را اشرف اردوگاه از بازديد که خلق مجاهدين سازمان سخنگويان و رهبران از مايليم ما

-TF و JIATF مسئولين با خود جلسات به را ما و گذاشتند؛ ما اختيار در آن زندگی سبک آن، تاريخچه خلق، مجاهدين سازمان
 مقاومت ملی شورای سابق سخنگوی جعفرزاده، عليرضا از را خود قدردانی مراتب مايليم همچنين ما. کنيم تشکر بردند 134
 و داد، ارائه خلق مجاهدين سازمان خصوص در وی که اطالعاتی برای واشنگتن، در) خلق مجاهدين سازمان وابسته يک( ايران

 اعالم کردند بازگو برايمان را خود های داستان داوطلبانه که اشرف اردوگاه و خلق مجاهدين سازمان سابق اعضای از بسياری
  . داريم
 دريايی، تفنگداران سپاه استون، دوگالس ژنرال توسط که اطالعاتی و پرسنل، ها، قرارگاه به دسترسی از زيادی ميزان به ما

 متعاقبا و فرماندهی معاونت آمريکا، دريايی نيروی رايت، گارلند آدميرال ؛MNF-I فرماندهی معاونت و ،TF-134 فرماندهی
 تيموتی سروان و آمريکا؛ ارتش استوردال، جيمز سرگرد دريايی؛ تفنگداران سپاه کاالگان، مايکل سرهنگ ؛TF-134 فرماندهی
 وقتی بخاطر است شده آورده نامشان زير در که آمريکا ارتش افسران از خاص بطور ما. کرديم استفاده آمريکا ارتش جکسون،

 اشرف پناهندگان اردوگاه و اشرف اردوگاه از ديدار و FOB Grizzly در ما اقامت مدت در شان نوازی مهمان و گذاشتند که
 کون، کنت سرهنگ و ،JIATF  مترجم کارکنان ،JIATF از گروز جارود اول گروهبان و تورالک سرهنگ: ميکنيم تشکر
  . FOB Grizzly فرمانده افسر
 پايه که تحقيق اين خصوص در را خود نظرات يا پيشنهادات و است آمده نامشان زير در که RAND مشاوران و همکاران از ما
 النگ، اوستين گرين، جرولد اوکانل، ادوارد بنارد، چريل ساليوان، توماس: ميکنيم تشکر دادند قرار ما اختيار در داد تشکيل آنرا
 جوردن از همچنين. وری فردريک و رونکل، بنجامين کلی، ترنس کای، داسا داليا دوبينز، جيمز بوچيبل، ربکا ويليامز، کايال
 و لجستيک پشتيبانی برای کارامفيلوف کراسيمير و اندرسون، ساريتا تاجيری، آن تولی والتر، سيسکوفران سوئد، کارين بل،

 جلدی تک اين که  کوئينليوان جيمز و ليمبرت جان سفير به را خود خاص قدردانی مايليم ما اينکه آخر در. ميکنيم تشکر اداری
  .  نمائيم ابراز شان روشنگرانه پيشنهادات و نظرات بخاطر و کردند بازبين را
  
  

________________________________________  
  ها پاورقی

  MEKل] 1[
 يا و زده حمله به دست ائتالف نيروهای برابر در سازمان اعضای اينکه به مربوط اتهامات خلق مجاهدين سازمان رهبری] 2[
 جنگ که ميدهند نشان دو هر آمريکا ارتش ويژه نيروهای و آمريکا ارتش رسمی سوابق. ميکند تکذيب را اند کرده دفاع خود از
 ,.D. Wright and Reese, 2008; Briscoe et al. (گرفت در ائتالف نيروهای و خلق مجاهدين سازمان بين

2006 .(  
 طرف بی بر مبنی خود خواست و فرستاده آمريکا خارجه وزير برای ای نامه که کرد ادعا خلق مجاهدين سازمان مقابل در] 3[

 خارجه وزارت مقامات با مصاحبه( بودند اطالع بی ای نامه چنين وجود از خارجه وزارت مقامات. است نموده اعالم را ماندن
  ). 2008 فوريه و 2007 اکتبر آمريکا،

 را اشرف اردوگاه يعنی است معمول بيشتر که نامی ما است، گرديده معرفی اشرف شهر عنوان يه اشرف اردوگاه چه اگر] 4[
 يا بوکا، اردوگاه مانند ائتالف، نيروهای اسرای معمولی قرارگاه يک را اشرف اردوگاه غلط به ناظران برخی. ميکنيم استفاده
 محل، نزديکی در. است خلق مجاهدين سازمان قرارگاه يک اشرف اردوگاه صورت، هر در. شناسند می کروپر اردوگاه
 مجاهدين سازمان مسئول که ائتالف نيروهای اسکان جهت) FOB Grizzly مقدم عملياتی پايگاه( پايگاه يک ائتالف نيروهای

 اعضای برای TIPF موقت حمايتی قرارگاه يک همچنين ائتالف نيروهای. ساختند بودند منطقه در امنيت برقراری و خلق
 سال در و يافت، ارتقا TIPF تأسيسات ،2006 سال در. نمودند ايجاد بودند گروه ترک خواهان که خلق مجاهدين سازمان
  . شد بسته 2008 سال در ARC. شد داده تغيير ARC اشرف پناهندگی اردوگاه به آن نام ،2007



 موضوع با متحده اياالت. است شده استخراج بازگرداندن معنی به refouler فرانسوی واژه از nonrefoulement واژه] 5[
nonrefoulement ميکند برخورد حقوقی خواسته يک جای به سياست يک عنوان به .  

 در و بودند کرده ترک را اشرف اردوگاه که هم ديگر سابق عضو 200 شدند، بازگردانده که سابق عضو 250 اين بعالوه] 6[
TIPF کردند اجتناب شدن بازگردانده از بودند گرديده مستقر .JIATF معرفی برای پناهندگان برای متحد ملل عالی کميساريای با 
 قادر ولی داد انجام را پناهنده عنوان به آنان معرفی کميساريا. نمودند کوشش ثالث کشور در آنان اسکان و پناهنده عنوان به آنان
 هم را ها آن از اندکی تعداد ورود حتی قانون، اساس بر متحده اياالت که خاطر اين به بيشتر نمايد، تأمين را آنان استقرار نشد

 آن از پناهندگان اين از بسياری. شدند منتقل کردستان به شد بسته ARC که زمانی 2008 سال اواخر در پناهندگان اين. نپذيرفت
  ). 2008 دسامبر ،JIATF افسر با الکترونيکی ارتباط( اند کرده ترک را عراق زمان

.  

.  
*     *     *     *  

.  

.  
  اول فصل

  آمريکا سياست معمای يک: خلق مجاهدين
   
 عمليات ابوغريب، افتضاح زمان از خصوصا و داشتند، خود اشغال در را عراق ائتالف نيروهای که سالی شش مدت در

 تعداد. است شده تبديل متحده اياالت نظامی های فعاليت در حساس و عمده تمرکز نقطه يک به ای فزاينده بطور اسيرگيری
 حدود در 2009 ژانويه در و رسيد، 2007 سال پائيز در نفر 26000 حدود به ميشوند نگاهداری آمريکا توسط که اسرائی

 ثبت ساکنان شکل در را خلق مجاهدين سازمان عضو 3500 تقريبا ائتالف نيروهای اسرا، اين بعالوه. ماند باقی نفر 15000
 به دهه چهار از بيش برای که است ايرانی معارضين از ای فرقه گروه يک خلق مجاهدين سازمان] 1.[نمودند بازداشت شده
 تروريست سازمان يک عنوان به 1997 سال در آنرا آمريکا خارجه وزارت و بوده ايران های دولت کردن سرنگون دنبال

 آنرا خودش دولت که گروهی اعضای از که داد قرار موقعيتی در را خود چگونه آمريکا ارتش] 2.[است نموده معرفی خارجی
 ميتواند وضعيت اين چگونه است؟ شده حاصل ترتيبات گونه اين از مشکالتی چه نمايد؟ حفاظت و حمايت است خوانده تروريست

 و عراق نيروهای بين توافق شدن عملی بدنبال عراق، دولت عهده به را خلق مجاهدين سازمان مسئوليت ائتالف نيروهای که حال
 تک اين اساسا کرد؟ جلوگيری آينده در مشابه وضعيت يک بروز از ميتوان چگونه] 3[گردد؟ فصل و حل اند گذاشته آمريکا،
  . است سؤاالت اين به پاسخ يافتن بدنبال جلدی

   
   کيست؟ خلق مجاهدين سازمان
 بر آنان راديکال عقايد که شد تشکيل تهران دانشگاه دانشجويان از گروه يک توسط 1965 سال در خلق مجاهدين سازمان
 دانستند، می ايران در غرب نفوذ گسترش مسئول و دستنشانده را وی که پهلوی، شاه محمدرضا عليه بر مسلحانه قيام تئوری
 که انقالبی مبارزه در را آنان اعتقادات محور اسالمی های ارزش هم و مارکسيستی فلسفه هم به آنان تمايل] 4.[بود متمرکز
  ]5.[است گرديده منعکس" خلق مجاهدين" آنان نام در که آورد، بوجود کرد تجلی آميزی خشونت بصورت

 بود، داده قرار هدف را تهران برق توليد مرکز که خلق، مجاهدين سازمان تروريستی حمله طراحی اولين ،1971 سال در
 و شدند، کشته خلق مجاهدين سازمان اعضای از بسياری. گرديد خنثی بود کرده نفوذ سازمان اين درون به که امنيتی پليس توسط
 ،1970 دهه در آمد، بوجود بعدا که پاشيدگی هم از و اوليه اقدام در شکست عليرغم. گرديدند اعدام آن بنيانگذار عضو سه

 ارتش افسر سه به نسبت قصد سوء شامل ايران، در غرب منافع و ايران دولت عليه حمالت تعداد يک خلق مجاهدين سازمان
  ] 6.[آوردند در اجرا به تهران در نظامی غير پيمانکار سه و آمريکا

 قرار خمينی موسوی اهللا روح اهللا آيت با اتحاد در را گروه خلق، مجاهدين سازمان جديد رهبر رجوی مسعود ،1979 سال در
 را خلق مجاهدين سازمان اعضای از بسياری و رجوی و کرد سرکوب را اپوزيسيون خمينی شاه، سقوط از بعد ترتيب، بهر. داد
 و صدر بنی ابوالحسن ايران منتخب جمهور رئيس اولين سمت به را خود اتحاد رجوی. نمود محروم جديد دولت در شرکت از

 خلق مجاهدين سازمان نمود، عزل 1981 سال در را صدر بنی خمينی، اينکه از بعد. برد خمينی اسالمی جمهوری حزب عليه
 حزب مرکزی دفتر کردن منفجر که آنها بزرگترين. آورد در اجرا به اسالمی جمهوری حزب اهداف عليه آميزی خشونت حمالت

 جمهوری حزب متقابل اقدام برابر در. گرديد حزب رهبری کادر اعضای از تن 70 از بيش شدن کشته موجب بود تهران در
 مقاومت ملی شورای آنجا در و کرده فرار پاريس به صدر بنی و رجوی خلق، مجاهدين سازمان وحشيانه سرکوب و اسالمی
 سازمان بدنه اعضای از برخی. دادند تشکيل را خمينی، مخالف ايرانی معارض های گروه برای فراگير سازمان يک ايران،

 رفتند، عراق به و گذشته مرز از بقيه. نمودند مکان نقل ايران کردستان به با و رفتند اروپا به رهبری دنبال به يا خلق مجاهدين
 هدايت و طراحی به که دادند تشکيل زيرزمينی شبکه يک ماندند ايران در که آنان. دادند تشکيل را چند جوامعی آنجا در که

  . دادند ادامه خمينی رژيم کردن ثبات بی منظور به حمالت
 فعاليت گسترش جهت خلق مجاهدين سازمان به مالی کمکهای به شروع حسين صدام ،1980 سال در ايران خاک اشغال از بعد
 ميتوانست خلق مجاهدين سازمان که اطالعاتی دريافت و ايران اسالمی جمهوری عليه اروپا در مقاومت ملی شورای تبليغی های
 شدن مستقر برای حسين صدام دعوت خلق مجاهدين سازمان رهبری ،1986 سال در. نمود کند آوری جمع ايران خصوص در



 سالح، مالی، منابع پشتيبانی، صدام. پذيرفت را اسالمی جمهوری عليه جنگيدن برای صدام ارتش به پيوستن جهت عراق در
  . گذاشت خلق مجاهدين سازمان اختيار در را) مالکيت حق بدون( زمين از استفاده و نظامی، تعليمات تانک، خودرو، مهمات،

 را نقاط ساير و اناير در خود هواداران و اعضا و نمود تأسيس عراق در هايی قرارگاه خلق مجاهدين سازمان امکانات، اين با
 اردوگاه اين به ميشد تبعيدی خلق مجاهدين جمعيت از% 80 حدود شامل که عضو، 7000 تقريبا. بروند آنجا به تا کرد تشويق

 خلق مجاهدين سازمان صدام، حمايت مقابل در. ساخت جنگی سرباز آنان از خود جديد ملی آزاديبخش ارتش در رجوی. رفتند ها
 مجاهدين سازمان. داد نظامی مستقيم کمک و ترجمه، و بازجويی خدمات ايران، اسالمی جمهوری خصوص در اطالعاتی او به

 و ايران نظامی نيروهای با عراقی، نظاميان مشارکت با بعضا و داد، انجام ايران با مرز طول در را متعددی های يورش خلق
 های يورش اين در عراق در خلق مجاهدين سازمان اعضای از چهارم يک از بيش] 7.[شد درگير اسالمی انقالب پاسداران سپاه
  . شدند کشته موفق غير

 گسترده، اعتقاد بر بنا. يافت ادامه 1988 سال در عراق و ايران جنگ پايان از بعد صدام به خلق مجاهدين سازمان خدمات
] 8.[نمود کمک صدام به 1991 سال در خليج جنگ متعاقب عراق در کردها و شيعيان قيام سرکوب در خلق مجاهدين سازمان
  . ميداد انجام خويش های اردوگاه محدوده مناطق در امنيتی عمليات ساليان، طی همچنين خلق مجاهدين سازمان

 را خود محبوبيت عمده بخش سازمان اين. بود ايران در معارض گروه ترين محبوب خلق مجاهدين سازمان تبعيد، به رفتن از قبل
 همچنين. داد دست از ايرانی مدافعين کشتن و – عراق و ايران جنگ کننده شروع – صدام کنار در جنگيدن به تمايلش بخاطر
 يک شکل به فعال معارض گروه يک از را خلق مجاهدين سازمان رجوی مسعود که اين بخاطر را خود محبوبيت از بسياری
 در که نمود ابداع 1985 سال در را ناميد می" ايدئولوژيک انقالب" وی که آنچه رجوی. داد دست از کرد تبديل گرا درون فرقه
 اموال، مصادره خودکامه، کنترل جمله از ای، فرقه بارز خصوصيات بسياری از مملو را خلق مجاهدين سازمان زمان، طول
 تضييقات کافی، خواب از محروميت اجباری، کار عاطفی، ايزوالسيون ،)گرائی تجرد و اجباری طالق شامل( جنسی کنترل

  ]9.[کرد خروج از ممنوعيت و فيزيکی،
   

  عراق آزادی عمليات طول در خلق مجاهدين سازمان
 غير بخش يک را گروه اين متحده اياالت که خاطر اين به بيشتر را خلق مجاهدين سازمان عراق، آزادی عمليات جنگی طراحان
 صحنه فرماندهان به طراحان بهرحال] 10.[کردند معرفی دشمن نظامی هدف يک ميکرد ارزيابی حسين صدام ارتش از رسمی

 خلق مجاهدين سازمان که( مختصر درگيری يک از بعد. کنند چکار خلق مجاهدين سازمان با برخورد از بعد که ندادند رهنمودی
 امضا 2003 آوريل در خلق مجاهدين سازمان با بس آتش توافق يک ويژه نيروهای افسران ،)ميکند تکذيب را آن بروز اساسا
 جنايتکارانه های فعاليت و خلق مجاهدين سازمان ای فرقه عملکرد خصوص در توجيهی هيچگونه که مربوطه افسران. نمودند
) ميگرديد ارائه سليس انگليسی به که( خلق مجاهدين سازمان رهبری دروغ ادعاهای بواسطه بودند نکرده دريافت آن گذشته
 مجاهدين سازمان به آنان و بجنگد، ائتالف نيروهای طرف در تا بود داده پيشنهاد آغاز از خلق مجاهدين سازمان که شدند متقاعد
 خلع بايد خلق مجاهدين سازمان که بودند موافق واشنگتن های آژانس] 11.[نمايند حفظ را خود های سالح تا دادند اجازه خلق
 مجددا ميکردند مذاکره گروه با 2003 سال مه ماه در که ائتالف نيروهای افسران ولی گردد، تسليم به مجبور و شده سالح
 اعضای و شد، خلق مجاهدين سازمان سالح خلع موجب جديد توافق. ننمايند اجرا را شده داده رهنمودهای که شدند متقاعد
 متمرکز است واقع بغداد شمال مايلی 40 در که اشرف، اردوگاه گروه، قرارگاه بزرگترين در را خلق مجاهدين سازمان
  . پذيرفتند آنان کامل تسليم بجای را خلق مجاهدين سازمان با بس آتش ائتالف نيروهای صورت، هر در] 12.[کردند

 قرار اشرف اردوگاه ياردی 500 در که خلق مجاهدين سازمان توسط شده ساخته های ساختمان از حاليکه در ائتالف نيروهای
 بعالوه ائتالف نيروهای سربازان مسئول که پرسنلی استقرار برای) FOB( ابتدائی مقدم عمليات پايگاه يک نمودند، استفاده داشت

 از خلق مجاهدين سازمان اعضای از بسياری] 13.[نمودند بنا داشتند عهده به نيز را منطقه امنيت و بوده خلق مجاهدين سازمان
 حفاظت و نگهداری برای موقت مقر يک ائتالف وهاینير و کردند، را گروه ترک برای کمک درخواست ائتالف نيروهای

)TIPF (14.[کردند تأسيس آنان استقرار جهت ائتالف نيروهای پايگاه مجاورت در [  
 – باشد می متفاوت اسرا بندی طبقه به بسته است اسيران وضعيت بر ناظر که بشر حقوق المللی بين قانون اعمال که آنجا از

 –) بوش جرج دولت انگيز بحث تبعيضات تحت رسمی، غير و رسمی نظاميان يا( نظامی غير و نظامی مثال برای که همانطور
 و ژنو سوم کنوانسيون در شده مشخص عناوين اساس بر. بود خلق مجاهدين سازمان بندی طبقه ائتالف، نيروهای مأموريت اولين
 اسيرگيری قواعد اساس بر دشمن جنگی اسرای عنوان هب را خلق مجاهدين سازمان ائتالف نيروهای متحده، اياالت نظامی قوانين
 در. نشد گرفته قضائی تصميم هيچ بهرحال،. شود مشخص صالحه دادگاه توسط عضو هر وضعيت که زمانی تا کردند ارزيابی
 شده حفاظت افراد عنوان به را خلق مجاهدين سازمان رامزفلد دونالد آمريکا دفاع وزير ،2004 سال ژوئن ماه در عوض،

 اردوگاه از حفاظت ائتالف، نيروهای بحث، قابل معرفی اين از بعد. نمود معرفی ژنو چهارم کنوانسيون تحت) نظامی غير يعنی(
 بر گرديد واگذار شد عمل وارد 2009 ژانويه اول از که نيروها توافق طبق بر عراق دولت به مسئوليت که زمانی تا را اشرف
  . گرفتند عهده

   
  اشرف اردوگاه پيچيده وضعيت

 يک اعضای چرا که کردند مطرح را سؤال اين ناظران از بسياری و برانگيخت، را ای مالحظه قابل مباحث ترتيبات اين
 شده حفاظت اشخاص عنوان به بعدا بود کرده مشخص دشمن از هدف يک را آنان ابتدا آمريکا ارتش که تروريست سازمان
 سال در متناقض، ظاهرا وضعيت و پيچيدگی اين به جواب در. شدند آنان از حفاظت مسئول ائتالف نيروهای که گرديدند معرفی

-TF اسيرگيری عمليات( 134 ضربت نيروی فرمانده آنزمان که دريايی، تفنگداران سپاه از استون، دوگالس ژنرال ،2007
 از دقيق تحليل يک تا کرد درخواست RAND از بود،) MNF-I(    عراق در مليتی چند نيروهای فرمانده معاون و) 134



 است آمده بوجود اشرف اردوگاه در مليتی چند نيروهای حفاظت تحت خلق مجاهدين سازمان دائمی حضور بدليل که وضعيتی
  : گردد متمرکز زير موضوع روی بر مربوطه تحقيق که نمود درخواست او. نمايد ارائه

 تحميل موجب که شده گذاشته خلق مجاهدين سازمان از حفاظت و نگهداری جهت TF-134 دوش بر که مسئوليتی        •
 بر صدمات تحمل موجب نتيجه در و گرديده عراق در اسيرگيری عمليات از حمايت جهت موجود انسانی منابع و هزينه صرف

 و شده کاسته ها هزينه اين از که شود انجام صورتی به گروه اين داشتن نگاه اسير است ممکن آيا. است شده آمريکايی سربازان
   باشد؟ داشته متحده اياالت برای آينده در تری مطلوب نتيجه

 که محدوديت اين به توجه با. است نزديک آينده در خود کشور از خلق مجاهدين سازمان خروج خواهان عراق دولت        •
 احسن نحو به ميتواند امر اين چگونه شود، منجر موطنشان کشور در آنان قانونی پيگرد به است ممکن افراد برخی نمودن جابجا

   گيرد؟ صورت
 آينده در است ممکن مشابهی وضعيت آيا باشد، فرد به منحصر که ميرسد نظر به خلق مجاهدين سازمان مشکل چه اگر        •
 آمده پيش مورد اين در که پيچيدگی از تا داد انجام ميتوان کاری چه است، چنين اگر بدهد؟ نشان را خود شورش ضد عمليات در

   کرد؟ جلوگيری
   

  تحقيقی سؤاالت
 سازمانی ساختار و خلق مجاهدين سازمان گيری شکل از دقيق تحليل يک انجام ما تحقيق، اين برای زمينه پيش يک عنوان به

 با آن اتحاد شد، آمريکا خارجه وزارت خارجی تروريست های سازمان ليست به ورود به منجر که هايی فعاليت آن، داخلی
 ،2004 سال در شده حفاظت اشخاص عنوان به آن اعضای معرفی ،2003 سال در اشرف اردوگاه در آن تمرکز صدام،
 انجام های کوشش و کرد، تحميل TF-134 خاص بطور و عراق در مليتی چند نيروهای دوش بر معرفی اين که خاصی تعهدات
  . برديم پيش را اعضا استقرار برای شده
  : کرديم مطرح نمود مشخص را تحقيق خط متعاقبا که تحقيقی سؤال شش ما پايه، اين مبنای بر
   شدند؟ اسير درستی عناوين تحت خلق مجاهدين سازمان آيا        •
 آن آيا دارند؟ بدنبال اسرا با رابطه در را الزاماتی چه ژنو های کنوانسيون خاص طور به و بشر حقوق المللی بين قانون        •

   شدند؟ گرفته نظر در خصوص اين در الزامات
   اند؟ بوده چه" شده حفاظت اشخاص" عنوان به افراد معرفی تأثيرات        •
 ائتالف نيروهای آيا است؟ بوده خوبی تصميم شوند متمرکز پايگاه يک در خلق مجاهدين سازمان اينکه بر تصميم آيا        •

   اند؟ داشته مؤثری عملکرد اشرف اردوگاه مسئول
 اگر هايی، پيچيدگی چه هستند؟ کدام خلق مجاهدين سازمان اعضای نمودن جابجا يا کردن آزاد به مربوط های گزينه        •

   دهد؟ قرار الشعاع تحت را آنان نمودن جابجا يا کردن آزاد روند است ممکن دارند، وجود
 اسيرگيری، عمليات آينده فرماندهان برای که است شده گرفته خلق مجاهدين سازمان تجربه از کلی های درس چه        •

   بود؟ خواهد استفاده قابل نظامی طراحان و نبرد، فرماندهان
   

  تحقيق رويکرد
. ميباشد 2008 دسامبر تا 2007 اکتبر بين شده انجام تحقيقات مبنای بر RAND مفصل تحليل و تجزيه نتيجه جلدی تک اين

 اياالت در نظامی غير و نظامی افسر دهها با ما. است گرفته صورت ثانويه و اوليه مدارک و منابع از جامعی مطالعه بعالوه
 سازمان مسئول) JIATF( مشترک سازمانی بين ضربت نيروهای سابق و فعلی اعضای شامل که کرديم مصاحبه عراق و متحده

 بغداد، در آمريکا سفارت مقامات و آمريکا، نظامی اسيرگيری عمليات افسران ،FOB Grizzly فرماندهی خلق، مجاهدين
 مقدمتا ها مصاحبه اين. ميشود ملی امنيت شورای و ،)FBI( تجسس فدرال دفتر آمريکا، دفاع وزارت آمريکا، خارجه وزارت
  . اند نشده آورده متن در مشخص بطور اسامی موارد، اغلب در بنابراين،. گرفتند صورت قبلی توافق هيچگونه بدون

 در را خود حال شرح تا کردند مراجعه RAND محققين به اشرف پناهندگان اردوگاه در خلق مجاهدين سازمان سابق اعضای
 گرفته اسير امنيتی تهديدات دليل به ائتالف نيروهای توسط آنها بودند؛ داوطلب اسرای اردوگاه ساکنان تمامی. بگذارند آنان اختيار
 شورای يعنی آمريکا در خلق مجاهدين سازمان البی ماشين که نمودند مصاحبه جعفرزاده عليرضا با RAND محققين. بودند نشده
 اشرف اردوگاه از همچنين ما. ميکرد هدايت گرديد معرفی خارجی تروريست سازمان يک عنوان به که زمانی تا را مقاومت ملی

 ناظر تا دادند اجازه به و شد داده ما به خلق مجاهدين سازمان رهبران جانب از کامل گردشگری تور يک که جايی کرديم، بازديد
  . باشيم TF-134 و JIATF افسران با خلق مجاهدين سازمان رهبران مالقات جلسات بر
   

  جلدی تک اين تهيه کار سازمان
 ماه در عراق آزادی عمليات توسط عراق اشغال از بعد آنان بازداشت بر تأکيد با خلق مجاهدين سازمان روی بر جلدی تک اين

 اشخاص موضوع و خلق مجاهدين سازمان قانونی وضعيت با رابطه در خصوصا آمده، بوجود های پيچيدگی و 2003 مارس
 و بس، آتش توافق دشمن، از هدف يک عنوان به خلق مجاهدين سازمان معرفی تصميم دوم فصل. دارد تمرکز شده حفاظت
 قانونی وضعيت شدن مشخص چگونگی همچنين. ميدهد قرار بحث مورد را اشرف اردوگاه در خلق مجاهدين سازمان تمرکز
 بازداشت در هنوز که خلق مجاهدين سازمان اعضای نمودن جابجا های گزينه سوم فصل. ميگردد بررسی خلق مجاهدين سازمان

 آمده بوجود خلق مجاهدين سازمان اسيرگيری خصوص در که خاصی های چالش چهارم فصل. مينمايد بحث را هستند عراق در
 سازمان جابجايی برای هايی توصيه فصل اين همچنين. کند می تشريح را است آمده بدست تجربه اين از که اصلی های درس و



 عمليات به مربوطه بلکه نميشوند خلق مجاهدين سازمان وضعيت به مربوط تنها که دست اين از مواردی برای و خلق مجاهدين
  . ميکند بحث را ميشوند کل بطور اسيرگيری
 B ضميمه. نمايد می ارائه آن عمده های فعاليت و خلق مجاهدين سازمان تاريخچه خصوص در مفصلتر شرح يک A ضميمه
 به مربوط سازمانی عطف نقاط حاوی زمانی جدول يک C ضميمه. است آنان ای فرقه عملکرد به مربوط مستنداتی حاوی

 سازمان يک مفهوم که را آنچه D ضميمه. ميدهد نشان آنرا تروريستی عمده های فعاليت بعالوه خلق مجاهدين تاريخچه
  .  ميدهد توضيح را عنوان اين با گروه يک معرفی به مربوط عواقب و است خارجی تروريست

  
  

________________________________________  
  :ها پاورقی

 را سايرين ائتالف نيروهای. شده ثبت ساکنان و اسرا: دارد وجود اوليه بازداشت از شکل دو ژنو چهارم کنوانسيون اساس بر] 1[
  . نمودند بازداشت اسير عنوان به خلق مجاهدين سازمان اعضای از غير به
  . شود رجوع خارجی تروريست سازمان يک مفصل تعريف برای D ضميمه به] 2[
  . گردد تأييد 2009 ژوئيه رفراندوم در گيری رأی توسط بايد ولی شد، عمل وارد 2009 ژانويه اول در که توافقی] 3[
 استخراج) 1992( آبراهاميان ارواند نوشته" ايران مجاهدين" کتاب از شده آورده فصل اين در که مختصری تاريخچه] 4[

 می عراق و ايران جنگ شروع از قبل تا پيدايش زمان از خلق مجاهدين سازمان خصوص در جامع مرور يک که است، گرديده
  . است آمده جلدی تک اين در A ضميمه در خلق مجاهدين سازمان تر مفصل تاريخچه. باشد

  . است گوناگون هم گروه اين نام انگليسی ديکته. ميشود شناخته انگليسی به هم ديگر های نام با گروه اين] 5[
 سازمان آميز خشونت عمده اقدامات که باشد می کرونولوژی يک شامل که است زمانی جدول يک حاوی C ضميمه] 6[

  . است گرديده ليست آن در سال 30 حدود دوره يک در خلق مجاهدين
  2003 سال در Moni نوشته] 7[
   2007 سال در Galbraith نوشته] 8[
  . است شده داده توضيح B ضميمه در مفصال خلق مجاهدين سازمان ای فرقه خصوصيات] 9[
  . شود مراجعه 2002 سال در Buchan نوشته به مثال عنوان به] 10[
 متقاعد العاده فوق را آنان که کسی توسط خلق، مجاهدين سازمان توسط مطالب ارائه های تکنيک از کامل شناخت برای] 11[

 سازمان زبانی های مهارت بود، نشده داده ائتالف نيروی افسران به کافی توجيه اينکه خاطر به بيشتر ظاهرا – بود يافته کننده
 مراجعه 2006 سال در   Purko نوشته به – خلق مجاهدين سازمان های اردوگاه در موجود نسبی رفاه و خلق، مجاهدين

  . شود
 معروف همه از بيشتر که نامی جلدی تک اين در اما ميشود، شناخته هم اشرف شهر به همچنين اشرف اردوگاه چه اگر] 12[

  . ميگيرد قرار استفاده مورد اشرف اردوگاه يعنی است
 شناخته FOB Grizzly به نهايتا ولی گشت، متعددی های نام دارای. شد خارج ابتدائی حالت از پايگاه اين زمان، طول در] 13[

  . ميشود
 حفاظت به مربوط ژنو چهارم کنوانسيون 42 ماده تحت داوطلب اسرای عنوان به خلق مجاهدين سازمان سابق اعضای با] 14[
 مقر اين که شد جايگزين 2006 سال در تر دائمی قرارگاه يک با TIPF مقر. شد برخورد جنگ زمان در نظامی غير افراد از
 کردستان به آن ساکنان و شد، بسته 2008 سال پائيز در ARC مقر. شد ناميده ARC اشرف پناهندگان اردوگاه 2007 سال در

  . شدند داده انتقال
.  
.  

    *     * *     *  
   
.  
.  

  : دوم فصل
  عراق آزادی عمليات مدت در خلق مجاهدين سازمان

   
 ميکردند مشخص بايست می بودند، آگاه عراق در خلق مجاهدين سازمان حضور از حاليکه در عراق، آزادی عمليات طراحان

 در نظامی غير مقامات و آمريکايی نظاميان بين بحث مقداری از بعد. خير يا هستند ائتالف نيروهای برای تهديدی آنان آيا که
 سوابق مبنای بر مقدمتا تصميم اين] 1.[گرديد ليست دشمن از هدف يک عنوان به خلق مجاهدين سازمان وضعيت، اين خصوص
 سال در کردها و شيعيان قيام سرکوب در آن شرکت شامل حسين، صدام با نظامی همکاری در خلق مجاهدين سازمان گذشته

  ]2.[شد گرفته بود کرده هدايت اخير سالهای در ايرانی اهداف عليه ه آميز خشونت حمالت بسياری بعالوه ، 1991
. بود گرفته اختيار در داشت صدام با که طوالنی روابط بخاطر سالح ای مالحظه قابل ميزان خلق مجاهدين سازمان بعالوه،
 اين. داشت وجود عراقی نظاميان هم و خلق مجاهدين سازمان هم به متعلق بزرگ سنگر دهها خلق، مجاهدين اردوگاه نزديک
 گلوله و زمينی، های مين راکت، بمب، زمينی، های سالح انداز، موشک هواپيما، تانک، توپ، شامل سالح، از مملو سنگرها

 به ائتالف نيروهای برای باشد، بوده ائتالف نيروهای برابر در خلق مجاهدين سازمان نظامی مقصود است ممکن که هرآنچه. بود



 بود وحشی کارت يک گروه اين بعالوه،. باشد داشته تسلط مهمات و سالح ميزان اين بر که بود مهم پيشگيرانه اصل يک عنوان
  . آورد بوجود کرد و شيعه جوامع هم و ايران اسالمی جمهوری برای هم امنيتی مشکالت ميتوانست که

 های پايگاه تا کرد موافقت متحده اياالت ،2003 سال ژانويه در اسالمی جمهوری و متحده اياالت بين مذاکره خالل در نهايتا،
 باران بمب ميکند سقوط آنان هواپيمای که خلبانانی نجات جهت همکاری و مؤثر کوشش مقابل در را خلق مجاهدين سازمان

  ]3.[کند
   

  تسليم نه و خلق مجاهدين سازمان با بس آتش
 از خود هدف و نوشته آمريکا خارجه وزارت برای 2003 فوريه در ای نامه که بود مصر خود سهم به خلق مجاهدين سازمان

 شکل به حتی آتش، ائتالف نيروهای روی بر که است نموده مشخص و کرده اعالم را عراق اشغال خالل در بودن طرف بی
 هيچ] 5.[است شده داده هم ائتالف نيروهای طرف در جنگ پيشنهاد که بود شده ادعا همچنين] 4.[گشود نخواهد خود، از دفاع
 اين از يک هر سقم يا صحت از جدا. نداشتند اطالع پيشنهادی يا نامه چنين وجود از شد مصاحبه آنان با که کسانی از يک

  . نبود نظر مد عراق آزادی عمليات طراحی در حداقل يا نگرفت، قرار بحث مورد ای نامه چنين ادعاها،
 رسمی سوابق هم و آمريکا ارتش ويژه نيروهای سوابق هم ادعاها، اين با تضاد در خلق مجاهدين سازمان های بيانيه عليرغم
 که شد، ائتالف نيروهای با جنگ وارد خلق مجاهدين سازمان که ميدهند نشان عراق آزادی عمليات خصوص در آمريکا ارتش
 13 در صورت، هر در] 6.[است داده بروز خود از" عالی جنگی کيفيت" و کرده ارائه" خطرناک تهديد" يک رابطه اين در

 آمريکا مرکزی فرماندهی. نمود صلح درخواست خلق مجاهدين سازمان عراقی، نيروهای سقوط بدنبال ،2003 آوريل
)USCENTCOM (تسليم به خلق مجاهدين سازمان کردن وادار بر مبنی را درخواستی که داد دستور ويژه عمليات ای واحده به 
  . است کرده دريافت سالح خلع و

 سازمان. داشت بدنبال را متفاوتی نيتجه خلق مجاهدين سازمان و ويژه نيروهای کننده مذاکره تيم بين متعاقب برخورد بهرحال،
 بعدا که – ادعا اين بواسطه ها آمريکايی با را روابطی و ميکردند صحبت سليس انگليسی که فرستاد را مسئولينی خلق مجاهدين
 خانواده اعضای و بوده آمريکا های دانشگاه از عالی مدارک دارای گروه از بزرگ بخش يک که – شد مال بر آن بودن دروغ
 ائتالف نيروهای طرف به که ورزيد اصرار مجددا خلق مجاهدين سازمان. آوردند بوجود ميکنند زندگی متحده اياالت در آنان

 داده پيشنهاد اينکه و) خلق مجاهدين آتش بخاطر ويژه نيروهای از شده ثبت مجروح مورد يک حداقل عليرغم( است نکرده شليک
 و ايران خصوص در اطالعات ارائه جهت را خود تمايل همچنين خلق مجاهدين سازمان. بجنگد ائتالف نيروهای طرف در تا بود

 مجاهدين سازمان خود از تعريف مجذوب ويژه عمليات افسران حاليکه در. نمود ابراز ايران مرز در امنيت برقراری به کمک
 تسليم جای به بس آتش قرارداد با ،2003 آوريل 15 در بودند، شده ائتالف نيروهای به خدمت جهت آنان ظاهری تمايل و خلق
  .  نمودند موافقت بود شده داده آن دستور آمريکا مرکزی فرماندهی جانب از که
 هر مانند. بود مخاصمه ترک يک صرفا 2003 آوريل 15 تاريخ به" متقابل هماهنگی و تفاهم به مربوط محلی بس آتش توافق"

 اين در] 7.[بود" است شده توافق طرفين جانب از که ميزانی به نظامی عمليات توقف" قرارداد اين مفهوم ديگر، مخاصمه ترک
 آغاز مجددا را تخاصم ساعته 48 فرصت يک دادن از بعد ميتوانست طرف دو از يک هر که بود معنی اين به قرارداد حالت،
 اردوگاه 5 در را خود اعضای و داشته نگاه را خود های سالح تا دادند اجازه خلق مجاهدين سازمان به همچنين آنان] 8.[نمايد

  . نمايد متمرکز
 نياز مورد جابجايی جهت مخصوص نيروهای برای که انسانی نيروی در انرژی ذخيره اجازه ائتالف نيروهای به حاليکه در
 و قانونی زحمات اسيرگيرنده نيروهای برای ميتوانست که باشد، تسليم از بهتری جايگزين که ميرسيد نظر به بس آتش توافق بود،

 ژنو سوم کنوانسيون با مطابق جنگی اسيران عنوان به اسرا مسکن و غذا تأمين احتماال همچنين و حفاظت جهت لجستيکی تعهدات
 شدن وارد در اختياری هيچ ويژه نيروهای فرماندهی که بود شده توجه بهرحال،] 9.[آورد بوجود جنگی اسيران پيمان به مربوط

 که آمريکا خارجه وزارت ليست در شده ثبت خارجی تروريست سازمان يک به اجازه دادن يعنی، – نداشت قرارداد نوع اين به
  ]10.[آورد بوجود متحده اياالت برای عملياتی و سياسی مالحظه قابل مشکالت بعدا تصميم اين و – نمايد حفظ را خود سالح

   
  اشرف اردوگاه در خلق مجاهدين سازمان تمرکز
 توصيه آنان چه اگر گردد، تسليم به وادار و شده سالح خلع بايد خلق مجاهدين سازمان که کردند توافق واشنگتن های آژانس
 اينطور متحده اياالت مرکزی فرماندهی مطبوعاتی، گزارش يک طبق] 11.[گردد منحل خلق مجاهدين سازمان که نکردند
 اسيرگرفتن و سالح خلع به منجر که گردند تسليم به مجبور يا و شوند نابود يا خلق مجاهدين سازمان نيروهای" که داد رهنمود
  ] 12."[بشود آنان
 پيش مه ماه اوايل در خلق مجاهدين سازمان با را روزه دو مذاکره يک ائتالف نيروهای دستور، اين اجرای برای اقدام يک در

 ائتالف نيروهای تا گرديد موفق و برد پيش را مذاکره قاطعيت با و داد نشان سمپات را خود خلق مجاهدين سازمان مجددا،. بردند
 قرار آوريل 15 قرارداد جای به که – مه 10 در جديد توافق عوض، در. نمايد منصرف تسليم به آنان کردن مجبور از را

 تفاوتهای. شد توافق دائم بس آتش قرارداد با و دهد ادامه خود طرفی بی ادعای به تا داد اجازه خلق مجاهدين سازمان به – گرفت
 پرسنل تمامی تمرکز و خلق مجاهدين سازمان نيروهای سالح خلع در آوريل 15 بس آتش قرارداد و قرارداد اين بين اصلی
 مجاهدين سازمان عضو هر همچنين توافق اين] 13.[بود دياله، استان در اشرف اردوگاه پايگاه، تنها يک در عراق در سازمان
 مفاد اعالم در. نمايد می محکوم را خشونت از استفاده و تروريسم که برساند امضا به را مدرکی تا ميکرد ملزم را خلق

 يک عنوان به گروه موقعيت که کرد پيشنهاد و ستود، را خلق مجاهدين سازمان همکاری اوديرنو ريموند ژنرال توافقنامه،
  ]14.[گيرد قرار بازبينی مورد خارجی تروريست سازمان

   



  اشرف اردوگاه در اوليه های مأموريت
 نيروهای کنترل تحت اسرا مجموعه بزرگترين زمان آن در خلق مجاهدين سازمان بود، نفر 3800 از بيش آنان تعداد حاليکه در

 تمرکز، و سالح خلع خواست بر عالوه که مه ماه توافقنامه اجرای بر نظارت مأمور دژبانی 530 گردان. ميشد محسوب ائتالف
 سازمان های ساختمان از استفاده با. شد ميکرد حفاظت ها عراقی جانب از خشونت اعمال هرگونه از را خلق مجاهدين سازمان
 نيروهای های واحد که داد تشکيل FOB يک مربوطه گردان اشرف، اردوگاه در يارد 500 تقريبی مساحت به خلق مجاهدين
 يکی که داشت تأسف جای ابوغريب، وقايع سايه در] 15. [بدهد استقرار را بودند منطقه در امنيت تأمين مسئول که ديگر ائتالف

 سازمان ساکنان مأمور داشت نظامی غير افراد و جنگی اسرای بازداشت در تجاربی که عراق در دژبانی واحدهای معدود از
  .  ماند آنجا در سال يک برای 530 واحد. شد اسرا پايگاه يک در آنان کردن مستقر جای به خلق مجاهدين

   
  خلق مجاهدين سازمان قانونی وضعيت کردن مشخص

 بشر حقوق قانون طبق بر خلق مجاهدين سازمان قانونی وضعيت اوال،. کردند بروز مهمی سؤاالت توافقنامه، اعمال ابتدای در
 ائتالف نيروهای خاص تعهدات زيرا بود مهم قانونی وضعيت چيست؟ ميشد، تعبير ترور با جنگ زمان در که آنطور المللی، بين
 با همراه که بود مهاجم يک خلق مجاهدين سازمان که آنجا از] 16.[ميکرد مشخص خلق مجاهدين سازمان اسرای قبال در را

 ستاد وکالی بود، خارجی تروريستی سازمان يک و دولتی غير عامل يک همچنين ولی بود شده عمليات وارد عراقی نيروهای
 آن اعضای خصوص در بايد ژنو های کنوانسيون آيا که نمودند مطمئن) CJTF-7] (17[ 7 ادغامی مشترک ضربت نيروی
  . نه يا ناميد" قانونی غير" مبارزين بايد را آنها اگر يا و خير يا شود اجرا
 در و ميجنگند دشمن نيروهای طرف در که نامنظم نيروهای اعضای کشورها، بين جنگ طی در ژنو، سوم کنوانسيون طبق
 است مناسب بندی طبقه چنين اينکه بر مبنی شکی اگر بهرحال،. ميگردند تلقی نظامی عنوان به معموال ميشوند اسير جنگ ميدان
 شود مشخص صالحه دادگاه يک توسط آنان وضعيت که زمانی تا کنوانسيون اين حمايت از بايد اشخاصی چنين" دارد، وجود

 قانونی پيگرد از نظاميان که چرا اند يافته مهم را صالحه دادگاه يک نظر اعالم کنوانسيون قانونگذاران] 18". [شوند برخوردار
 اگر ميشود، محسوب جنايت باشد گرفته صورت غيرنظاميان توسط اقدامات اين اگر که هستند مصون جنگ در شرکت قبال در
 ماده" تحت های دادگاه تروريسم، عليه جنگ محتوای در] 19. [باشند نمی پيگرد از مصون جنگی جنايات قبال در نظاميان چه
 يا نظاميان برای ژنو های کنوانسيون در مطروحه کامل حمايت از قانونی غير مبارزان که چرا بودند ضروری خاص بطور" 5

  . نميشدند برخوردار شده اسير نظاميان غير
 خلق مجاهدين سازمان اعضای به ائتالف نيروهای بود، بررسی تحت خلق مجاهدين سازمان قانونی وضعيت مسئله حاليکه در

 اين و دادند ميشود برخورد آنها با دشمن جنگی اسرای همانند ژنو سوم کنوانسيون در که" اسرا ساير" عنوان تحت اسير وضعيت
 ظاهرا و شده تشکيل خلق مجاهدين سازمان وضعيت بررسی هيئت] 20. [بود بررسی تحت هنوز آنان وضعيت که بود حالی در
 بررسی هيئت يک حد در آنزمان تا که بود 5 ماده" صالحه دادگاه" الزامات خصوص در آمريکا ارتش قواعد مطالعه دنبال به

 نظر به صورت، هر در] 21. [بود" باشد ميدانی رتبه دارای بايست می آنها از يکی که مأمور افسر سه از متشکل" نظامی
 بندی طبقه مسئول بلکه نبود خلق مجاهدين سازمان اعضای قانونی وضعيت کردن مشخص به مأمور مربوطه هيئت که ميرسد
  . بود زير محورهای از يکی در خلق مجاهدين سازمان اعضای

   قانونی پيگرد ظرفيت دارای – اسير        •
  امنيتی تهديد – اسير        •
  اطالعاتی ارزش ظرفيت دارای – اسير        •
  ]22[ کردن آزاد مستحق        •
   

 تصميم اين از منظور مسئله، روند در گير در افسر يک گفته طبق. ماند باقی دفاع وزارت عهده بر قانونی وضعيت به تصميم
 مجاهدين سازمان اعضای دادن قرار چگونه که نيست مشخص] 23.[بود عراق در خلق مجاهدين سازمان کردن نابود گيری
 مجاهدين سازمان نمودن منحل جهت در عملی هيچ اينکه خصوصا رسيد، خواهد هدف اين به ها بندی طبقه اين از يکی در خلق
  . نشد انجام خلق
 نيروهای گردند، بندی طبقه شدن آزاد مستحق يا و شده محسوب اسير بايد خلق مجاهدين اعضای آيا اينکه کردن معين برای
  : ميکردند حاصل را سؤال چندين به جواب بايست می ائتالف

   هستند؟ ثباتی بی و خشونت ايجاد جهت جاری امنيتی تهديد يک آنها آيا        •
   نمودند؟ ائتالف نيروهای عليه تهاجمی اعمال به اقدام خلق مجاهدين اعضای آيا        •
   ميزنند؟ اقدامات گونه اين به دست هنوز آيا اند؟ کرده تروريستی اعمال به اقدام گذشته در آنها آيا        •
 قوانين تحت قانونی پيگردهای در يا و گيرند قرار پيگرد تحت شده انجام جنايات برای ميتوانند آنان از يک هر آيا        •

   گيرد؟ قرار استفاده مورد تهران، در ها آمريکايی قتل برای خصوصا آمريکا،
   هستند؟ دقيق است بوده کرده ذخيره را عراق جمعی کشتار های سالح خلق مجاهدين سازمان اينکه بر مبنی شايعات آيا        •
  آورد؟ بدست عراق يا ايران اسالمی جمهوری خصوص در آنان از ميتوان اطالعاتی چه        •
 آنان از يک هر کجا است؟ بوده چه آنان تابعيت است؟ بوده چه خلق مجاهدين سازمان عضو آحاد تمامی اصلی هويت        •

   اند؟ داشته اقامت حق
   

 و آمريکا ارتش از نمايندگانی شامل JIATF. نمود JIATF-Ashraf تشکيل به اقدام CJTF-7 سؤاالت، اين به پاسخ برای
 سؤاالت] 24. [ميداد CJTF-7 به را اشرف اردوگاه خصوص در خود تحقيقات گزارش مستقيما و بود نظامی غير اداره چندين



 و FBI. ميشد دنبال) CIA( مرکزی اطالعات آژانس پرسنل و دفاع وزارت اطالعاتی افسران توسط خارجی و نظامی اطالعات
 برنامه يک و کرده مصاحبه شده مشخص افراد با و نموده دنبال را محلی تاطالعا و قوانين اعمال آمريکا دادگستری وزارت
 آمريکا داخلی امنيت وزارت های آژانس. بردند می پيش اشرف اردوگاه در را خلق مجاهدين عضو هر خصوص در سنجی نظر

 عضو هر با هايی مصاحبه خارجه وزارت. ميکردند تعقيب را متحده اياالت با مرتبط اعضای برای مهاجرتی و اقامتی مسائل
 خلق مجاهدين سابق اعضای که ثالثی کشورهای های خانه سفارت با ارتباط امکان و داد انجام اشرف اردوگاه در خلق مجاهدين
 امنيت وزارت از غير به ها، آژانس اين تمامی. نمود فراهم را بودند آن در خانوادگی ارتباط يا اقامت، حق شهروندی، مدعی
 حدود جمعا. شدند رأی حق بدون مشاوران عنوان به خلق مجاهدين سازمان وضعيت بررسی هيئت در شرکت به دعوت داخلی،

  ]25. [نمودند شرکت ها فعاليت اين در وابسته کارمند 70
 ولی نگرفت، تصميمی خلق مجاهدين اعضای قانونی وضعيت خصوص در خلق مجاهدين سازمان وضعيت به رسيدگی هيئت
 بازداشت بايد کمی بسيار تعداد که کرد مشخص هيئت. نمود بندی طبقه است شده ليست باال در که همانطور دسته چهار به را آنان
 فکر مقامات برخی چه اگر] 26. [شدند بازداشت گرفتن قرار پيگرد تحت ظرفيت بخاطر کوچک تعداد يک نمونه، برای. شوند
 از هيچيک ولی باشد، داشته را ايران خصوص در مفيد اطالعات ارائه ظرفيت است ممکن خلق مجاهدين سازمان که اند کرده

 عبارت به. شدند بندی طبقه" شدن آزاد قابل" عنوان با همه تقريبا] 27. [نشد بازداشت اطالعاتيش ارزش اساس بر گروه اعضای
 که ميزانی به خلق مجاهدين اعضای از يک هيچ تقريبا باشد که چه هر آنان قانونی وضعيت که کرد مشخص هيئت ديگر،

 به 2003 مه 10 کردن متمرکز توافقنامه که زمانی تا تعجب، کمال در] 28.[نميکند ايجاد تهديد نمايد مشروع را بازداشت
 ثبت ساکن نتيجه همان عمال" کردن آزاد" يعنی ماند، می باقی اشرف اردوگاه در خلق مجاهدين سازمان است، باقی خود قوت
  . است بازداشت نوع يک که دارد را شده
 که عراق از ائتالف نيروهای فوری خروج از بعد يا جنگ از بعد خلق مجاهدين سازمان جابجايی خصوص در تصميمی هيچ

 به" هديه" يک آنان بازگرداندن اينکه و قانونی تعقيب از ترس بخاطر ايران به آنان اينکه فقط نشد، گرفته ميشد بينی پيش آنزمان
 اين نمودند دريافت JIATF مقامات که عملی رهنمود تنها اوليه، های روز آن در. نشوند فرستاده بود خواهد اسالمی جمهوری

 با چگونه اينکه خصوص در استراتژيک طراحی هيچ. نمايند آوری جمع خلق مجاهدين عضو هر خصوص در اطالعاتی که بود
 کمبود با که صحنه فرماندهی اعضای هم و ملی امنيت شورای هم. نداشت وجود شود برخورد جنگ پايان از بعد گروه اين

 اجتناب ايران به آنان فرستادن از ولی( دادند قرار تحليل و تجزيه مورد حل راه يافتن بدون را مسئله بودند مواجه کارکنان
 و آرامش، برقراری حفاظت، ارائه اشرف، اردوگاه در خلق مجاهدين سازمان از نگهداری يعنی موجود وضعيت در آنها ،)کردند
  ] 29. [ماندند باقی گروه نمودن منحل به نسبت اقدام هرگونه عدم

   
  عراق از خلق مجاهدين سازمان اخراج بر مبنی عراق حکومتی شورای قطعنامه

 مبنی علنی غير قطعنامه يک تصويب بوسيله را خلق مجاهدين سازمان موضوع عراق حکومتی شورای ،2003 دسامبر 9 در
. ننمود مشخص اخراج برای را مقصدی قطعنامه] 30. [کرد تر پيچيده ماه شش ظرف عراق از خلق مجاهدين سازمان اخراج بر
 روابط صورت، هر در] 31". [رفت خواهند کجا به که نيست مربوط ما به" کرد، اعالم عراق ملی کنگره عضو يک واقع، در
 سازمان عراق موقت دولت که آورد بوجود را ظن سوء اين ايران اسالمی جمهوری و عراقی شيعه احزاب بين رشد به رو

  . کرد خواهد اخراج ايران به بگيرد بدست را قدرت 2004 ژوئن اواخر در که زمانی را خلق مجاهدين
 ثالث کشور يک در خلق مجاهدين سازمان اعضای که کرد پيشنهاد برمر، پل سفير ائتالف، نيروهای موقت حکومت رئيس
 دارای که گروه افراد از يک هيچ کشوری هيچ دريافتند، بعدا JIATF مقامات و وی که همانطور بهرحال] 32. [شوند مستقر
 برای متحد ملل عالی کميسيون دفتر ولی شد، پيشنهاد آنان برای پناهندگی وضعيت] 33. [نپذيرفت را نبود معتبر اقامت حق

 رسمی بطور هنوز آنان قانونی وضعيت که چرا نپذيرفت خلق مجاهدين سابق و فعلی اعضای از را درخواستی چنين پناهندگان
  . بود نشده فصل و حل

   
  شده حفاظت اشخاص عنوان به خلق مجاهدين
 به مربوط قانونی موضوعات" وقتی سازند، می مشخص عراق آزادی عمليات مخصوص نيروهای رسمی سوابق که همانطور
 داشت سازی شفاف به نياز" دولتی غير های تروريست خصوص در مسلحانه نبرد قوانين اعمال و دشمن جنگی اسرای وضعيت

 يک خلق مجاهدين سازمان مقوله] 34.[ميکرد باز دفاع وزارت به مجددا فصل و حل جهت را خود راه اغلب سؤاالت اين. . . 
 صورت عراق موقت دولت به ائتالف نيروهای موقت حکومت از قدرت انتقال که هنگامی در ولی. بود دست اين از نمونه

 دولت که ترسيدند می ائتالف نيروهای و آمريکا مقامات. نشد گرفته قانونی وضعيت کردن مشخص بر تصميمی هيچ ميگرفت،
 اردوگاه در خشونت بروز موجب اقدامی چنين اينکه و نمايد اخراج ايران به زور به را خلق مجاهدين سازمان عراق موقت
  . بشود اشرف

 خود های کمک تا بودند مايل) ICRC( سرخ صليب المللی بين کميته و) UNHCR( پناهندگان برای متحد ملل عالی کميساريای
 وضعيت فصل و حل از قبل را خود کار نبودند مايل ولی نمايند ارائه عراق از خلق مجاهدين سازمان اعضای انتقال برای را

 قدرت انتقال از بعد قانونا ائتالف نيروهای توسط عراق اشغال که نمود اعالم متحد ملل امنيت شورای بعالوه،. کنند شروع قانونی
 به توجه با] 35. [داشت بدنبال را ژنو های کنوانسيون مفاد موضوعيت پايان عمل در که پذيرد، می پايان ژوئن ماه آخر در

 تحت شده حفاظت نظاميان غير عنوان به را خلق مجاهدين سازمان رامزفلد دونالد آمريکا دفاع وزير ژوئن، 25 در وقت، ضيق
 نشان خاطر وی ياداشت] 36.[ميدهد قرار حمايت مورد جنگ زمان در را نظاميان غير که نمود معرفی ژنو چهارم کنوانسيون

  . است شده گرفته ICRC و UNHCR بين همکاری زمينه ايجاد منظور به تصميم اين که ساخت



 سازمان که باشد درست واقعا اگر قانونی، نظر از. بود ساز مشکل سياسی لحاظ به هم و قانونی نظر از هم معرفی اين آغاز، از
 اعضای عنوان به جنگی وضعيت دارای احتماال خلق مجاهدين اعضای است، شده ائتالف نيروهای با جنگ وارد خلق مجاهدين

 اسيران اند شده اسير که آنجا از و ميگردند، محسوب عراق مسلح نيروهای از بخشی عنوان به داوطلب سپاه يا ميليشيا يک
 جنگی وضعيت بايست می خلق مجاهدين اعضای آيا که" باشد داشته وجود شکی چنانچه] "37. [ميشوند شناخته دشمن جنگی
 چه اگر]  38.[گردد معين صالحه دادگاه توسط فرد هر وضعيت که سازد می مشخص ژنو سوم کنوانسيون باشند، داشته

 از خلق مجاهدين سازمان مصونيت بر – قضائی رسيدگی بدون – تصميم نگرفت، صورت آنان عليه قانونی پيگرد هيچگونه
  . شد گرفته جنگ قوانين چهارچوب در قانونی تعقيب
 کنوانسيون توسط بودند عراق در قانونی غير بطور که خارجی های تروريست که بود اين بوش دولت سياست صورت، هر در
 مورد در] 39. [شوند بازداشت دولت" قانونی غير نظاميان" انگيز بحث سياست طبق بايد آنها بلکه،. شوند نمی حمايت ژنو های

 عراق آزادی عمليات طی در صدام ارتش از بخشی را گروه اين آمريکا که زيرا بود عجيب رويکرد اما، خلق مجاهدين سازمان
 نيروهای که ميزانی به بعالوه،. بود نموده اعمال گيری اسير اساس بر آن اعضای بر را ژنو های کنوانسيون و بود کرده اعالم
 بوش پرزيدنت نظامی فرمان بگيرند، قانونی غير نظاميان عنوان به خلق مجاهدين اعضای بازداشت به تصميم بود ممکن ائتالف

 تروريستی اعمال درگير که معينی افراد تنها بازداشت زيرا ميکرد، محدود را ائتالف نيروهای انعطاف ،2001 نوامبر 13 در
 قصد يا آن انجام به تهديد يا جسمی صدمات ايجاد موجب همچنين و بودند شده آن اجرای جهت طراحی يا آن به رساندن ياری يا

 کرده تضعيف آنرا اقتصاد و خارجی سياست و ملی امنيت و آن شهروندان و متحده اياالت های کوشش يا و اند داشته آنرا انجام
  ] 40. [ميشد شمرده مجاز بودند
 قضائی بررسی يک بدون تا خواستند دفاع وزارت از همگی خارجه وزارت و پناهندگان عالی کميساريای و سرخ صليب

 ماده طبق بايست می خلق مجاهدين عضو هر کار، روش اساس بر که، دادند توجه آنها. نکند مشخص را سازمان قانونی وضعيت
 خواهد درست قانونی لحاظ به زمانی تنها نظامی غير وضعيت که دادند توجه همچنين آنها. گيرد قرار قضايی رسيدگی مورد 5
 نيروهای برابر در و نداده، انجام تهاجمی عمل هيچگونه بوده، طرف بی قضائی تصميم اساس بر خلق مجاهدين افراد که بود

 موقعيت خاص بطور که يادداشتش در رامزفلد وزير نوشته عليرغم] 41. [باشند نگرفته دست در سالح آشکار بطور ائتالف
 هيئت از يادداشت داد، ژنو چهارم کنوانسيون 4 ماده اساس بر خلق مجاهدين سازمان اعضای به را شده حفاظت اشخاص
 کردن معين جهت بعدی اقدام هيچ و بگيرد، فردی اساس بر را تصميمات اين تا نخواست خلق مجاهدين وضعيت به رسيدگی
  . نگرفت صورت خلق مجاهدين عضو هر وضعيت
 نخواهد کشورها بين جنگ ديگر عراق در جنگ امنيت، شورای 1546 قطعنامه بخاطر که، کرد مشخص سرخ صليب بعالوه،
 مشترک کنوانسيون چهار هر در که 3 ماده از غير به( داشت نخواهند موضوعيت ديگر ژنو های کنوانسيون بنابراين، بود؛
 بين غير درگيريهای خصوص در متداول، المللی بين بشر حقوق قانون و 3 مشترک ماده که شد بحث اينطور] 42). [است
] 43. [است نادرست قانونی نظر از خلق مجاهدين سازمان موضوع بر ژنو های کنوانسيون اعمال ادامه لذا، ميکند؛ حکم المللی

 بودند، نشده تنظيم مشخص پيمان يک مبنای بر که چرا بود اعتنا بی متداول قوانين به نسبت بوش دولت که آنجا از بهرحال،
 – باشد الزم امنيتی گيرانه پيش داليل برای چنانچه – را افراد تا داد را اختيار اين MNF-I به متحد ملل امنيت شورای] 44[

  ] 45. [شد گرفته اشغال زمان در نظاميان غير بازداشت برای چهارم کنوانسيون قوانين اساس بر تصميم اين که نمايد بازداشت
 اين در که نظامی غير وضعيت که ميرسد نظر به آمريکا، خارجه وزارت و TF-134 مسئولين با ما گفتگوهای اساس بر

 نيروهای کردن جمع خاطر جهت و ايران به اخراج قبال در خلق مجاهدين سازمان از حفاظت منظور به شد گرفته خصوص
 کردن مشخص اخراج، خصوص در. شد انجام داشتند عهده به دشمن جنگی اسرای نگهداری قبال در که مسئوليتی از ائتالف
 بدون فعال تخاصم اتمام از بعد" جنگی اسرای که ميکند مشخص ژنو سوم کنوانسيون چه اگر. نميکرد تفاوتی قانونی وضعيت
 انتقال برابر در جنگی اسرای که ميکند اشاره آن رسمی تعبير ،)118 ماده" (شوند برگردانده خود کشور به و شده آزاد درنگ
] 46. [شوند حفاظت" برسد نظر به سخت و ناعادالنه بروشنی فرد کننده تهديد خطرات" آنجا در که کشوری به اجباری

 از ترس برای داليلی است ممکن که کشوری به" فرد هر اجباری انتقال و نموده مشخص را مشابهی حفاظت چهارم کنوانسيون
 اتمام به انتقال که زمانی تا کنوانسيون اساس بر فرد از حفاظت و باشد، داشته" مذهبی و سياسی اعتقادات خاطر به قانونی پيگرد
  ]47). [45 و 6 مواد( يابد می ادامه باشد رسيده
 بود ناروشن خلق مجاهدين سازمان خاص موقعيت خصوص در قانونی وضعيت نمودن مشخص تأثير بازداشت، خصوص در
 وضعيت بررسی هيئت اينکه از بعد" بازداشت تحت" را آنان هنوز که است نموده معين MNF-I آيا که نبود مشخص که چرا

 که همانطور. خير يا ميکند حساب داد تشخيص کردن آزاد مستحق را اشرف اردوگاه ساکنان تمامی تقريبا خلق مجاهدين سازمان
 اعضای 2003 مه 10 بس آتش توافقنامه. است نداشته اشرف اردوگاه بر کنترلی هرگز MNF-I ميشود، بحث چهارم فصل در

 رهبران توافق با امر اين چه اگر بود، شده ثبت استقرار نوع يک که کرد، متمرکز اشرف اردوگاه در را خلق مجاهدين سازمان
 در. ميکند مشخص جنگ زمان در جنگی اسرای برای را بازداشت خفيفتر اشکال يا اسارت سوم کنوانسيون. گرفت انجام گروه
 اين به تنها که باشد می اشغال تحت مناطق در نظاميان غير اسارت يا شده ثبت استقرار خصوص در چهارم کنوانسيون اما مقابل

 با تنها که آيد حساب به امنيتی تهديد ميتواند فرد يک که زمانی موضوع به موضوع اساس بر استثنايی موارد عنوان به موضوع
 گرفته" معمول روند طبق بر" زمانی بازداشت به تصميم: پردازد می يابد می کاهش تهديد اين وی شده ثبت اسکان يا بازداشت
 قواعد]  48.[گيرد قرار بررسی مورد ،"بار يک ماه شش هر باشد ممکن اگر" متناوبا، و بوده خواهی فرجام قابل که ميشود

 خلق، مجاهدين سازمان اعضای قواعد، اين عليرغم] 49.[است ژنو چهارم کنوانسيون قواعد مشابه قدرت انتقال از بعد بازداشت
 در نمود، معرفی شدن آزاد مستحق افراد امنيتی تهديد جای به را آنان تمامی تقريبا سازمان، وضعيت بررسی هيئت آنکه از بعد



 در امنيتی داليل آيا که سؤال اين هرگز ائتالف های ارگان از يک هيچ. شدند نگهداری بودند شده ثبت ساکنان الزاما که شرايطی
  ] 50.[ندادند قرار بازبينی مورد را پابرجاست خلق مجاهدين سازمان اعضای برای شده ثبت ساکنان وضعيت ادامه خصوص
 بر مستقيما را خلق مجاهدين سازمان موضوع مسئوليت اوال،. داشت بر در را مدتی دراز سياسی هزينه رامزفلد وزير تصميم
 کميساريای و سرخ، صليب خارجه، وزارت دفاع، وزارت بين مسئوليت بايست می صورتيکه در انداخت دفاع وزارت دوش
 مجاهدين سازمان وضعيت بررسی هيئت جای به آمريکا دفاع وزير جانب از تصميم که آنجا از ثانيا،. ميشد تقسيم پناهندگان عالی
 عنوان که زمانی از خصوصا گرديد، تلقی خلق مجاهدين سازمان از حمايت عنوان به جا همه موضوع اين شد، گرفته خلق

 دروغ به خلق مجاهدين سازمان. شد تعبير خاص و استثنائی قانونی وضعيت يک غلط به گسترده بطور" شده حفاظت اشخاص"
 است مصون و مبرا خشونت اعمال يا تروريزم به اتهام هرگونه از گروه که خود ادعای بر دليلی عنوان به را شده گرفته تصميم
 بر عالوه] 52. [نکردند صرف تعبير اين بر غلبه برای عمومی روابط انرژی هرگز ائتالف نيروهای] 51. [نمود اعالم و تعبير
 عمل اين اشرف، اردوگاه در تروريست سازمان يک عنوان به خلق مجاهدين سازمان با برخورد در ائتالف نيروهای ناتوانی
  . دارد دوگانه برخوردی ترور عليه جنگ در که داد قرار اتهام اين مظان در را متحده اياالت

   
  

________________________________________  
 سال نظامی، عمليات و قانون مرکز ؛2008 فوريه و 2008 ژانويه سفيد، کاخ کارکنان و دفاع وزير دفتر با مصاحبه] 1[

2004  .  
  . 2003b آمريکا دفاع وزارت ؛2006 سال. Briscoe et al نوشته] 2[
  . 2003a در Kessler نوشته ؛2006 سال Bruck نوشته ؛2008 ژانويه سفيد، کاخ سابق کارمند يک با مصاحبه] 3[
  . 2004 سال نظامی، عمليات و قانون مرکز] 4[
 Briscoe et نوشته از خلق مجاهدين سازمان و ائتالف نيروهای بين اوليه برخورد خصوص در بعدی مباحث از بسياری] 5[

al .است گرديده استخراج 2006 سال .  
 است توجه قابل. 2008 سال D. Wright and Reese نوشته ،234 صفحه 2006 سال. Briscoe et al نوشته] 6[
 سازمان که بود اين بر مبنی کرديم آمريکامصاحبه و عراق در آنان با ما که ائتالف نيروی مقامات و افسران اغلب توجيه که

 گزارش) 213 صفحه ،2006 سال( آمريکا خارجه وزارت مثال، برای. نشد ائتالف نيروهای با جنگ وارد خلق مجاهدين
 ائتالف نيروهای برابر در عراق آزادی عمليات در که داد دستور خود اعضای به خلق مجاهدين سازمان رهبری" که نمود

 مجاهدين سازمان رهبری های پيام بخاطر زياد احتمال به موجود اعتقاد باشند، درست ارتش رسمی سوابق اگر". نکنند مقاومت
  . است بوده خلق

  . 479 پاراگراف ،1976 سال متحده، اياالت ارتش اداره سرفرماندهی،] 7[
  . 2004 سال نظامی، عمليات و قانون مرکز] 8[
 اسيران با متحد يا آمريکايی جنگی اسيران بين آمريکا قواعد نيست، قائل جنگی اسيران بين تفاوتی المللی بين قواعد اگرچه] 9[

  . است قائل تفاوت دشمن جنگی
  . 276 شماره ،71 صفحه ،2004 سال نظامی، عمليات و قانون مرکز] 10[
   2003a سال Kessler نوشته] 11[
   2003 سال Meixler نوشته] 12[
 عمليات نيروهای سربازان برابر در تسليم نتيجه در اشرف اردوگاه در تمرکز که ميکند اعالم غلط به ارتش رسمی سوابق] 13[

 اردوگاه در تمرکز و نشد، تسليم هرگز خلق مجاهدين سازمان). 2008 سال D. Wright and Reese نوشته( بود ويژه
  . گرفت صورت دوم نامه توافق نتيجه در اشرف

  . 2003 سال Coates نوشته ؛2003 سال ،"دهد تحويل را خلق مجاهدين بايد متحده اياالت: گفت ايرانی مقام يک] "14[
 پايگاه فرماندهی تحت مختلف های زمان در مختلفی واحدهای اينکه از بعد آنان عملکرد انعکاس در ها پايگاه نامگذاری] 15[
 تک اين. شدند ناميده FOB Spartan, FOB Red Lion, FOB Barbarian های نام با پايگاه. گرفت صورت آمدند در

 يک عنوان به را اشرف اردوگاه غلط به ناظران برخی. نمايد می معرفی FOB Grizzly يعنی آن نهايی نام با را پايگاه جلدی
 يک اشرف اردوگاه بهرحال،. ميکنند معرفی کوپر اردوگاه يا بوکا، اردوگاه مانند ائتالف، نيروهای معمولی اسرای قرارگاه
  . است خلق مجاهدين سازمان قرارگاه

 اسير قانونی بطور فرد يک آيا که اينست از مجزا تصميم يک قانونی وضعيت خصوص در تصميم که شود توجه بايد] 16[
 ولی ،)21 ماده( گيرد قرار بازداشت تحت ميتواند جنگی اسير که ميکند مشخص ژنو سوم کنوانسيون. خير يا است شده گرفته

 امر اين اسيرگيرنده نيروی امنيت اگر(" ميداند مجاز استثنائی شرايط در تنها را نظاميان غير اسيرگيری ژنو چهارم کنوانسيون
 به نياز اسيرگيری به نسبت شده گرفته تصميم و) باشد الزم کار اين" امنيتی پيشگيرانه داليل برای" يا" بنمايد ضروری مطلقا را

  ). 78 و 42 های ماده( دارد مستمر مرور
 عملياتی فرماندهی عنوان به 2003 ژوئن 14 در را ائتالف نيروهای زمينی نيروی فرماندهی جای CJTF-7 نيروی] 17[

  . شد جايگزين 2004 مه 14 در عراق در مليتی چند نيروهای سپاه و MNF-1 با سپس نيرو اين. گرفت عراق آزادی عمليات
  .5 ماده ژنو، سوم کنوانسيون] 18[
  . 571 صفحه ،2002 سال Naqvi نوشته ؛1960 سال Pictet نوشته] 19[



 اسکان، نمودن تأمين و فيزيکی حرمت و امنيت برقراری مثال شامل ژنو سوم کنوانسيون در شده مشخص های حمايت] 20[
 قرارگاه در که بود شده شمرده مجاز خلق مجاهدين سازمان که آنجا از حقيقت، در. است درمانی های مراقبت و لباس، غذا،

 برخوردار بود کنوانسيون مطلوب که آنچه به نسبت بهتری شرايط از آن اعضای شود، مستقر اسرا اردوگاه جای به خودش
 منطقه همان در که گيرنده اسير نيروی افراد مشابه شرايط تحت" جنگی اسرای که ميکند مشخص 25 ماده نمونه، برای. بودند
 حاليکه در بودند مستقر ايرکانديشن دارای های ساختمان در خلق مجاهدين سازمان آنکه حال". باشد ميکنند زندگی پادگان در

  . بودند مستقر چادر در شد ساخته FOB که زمانی تا ائتالف نيروهای
 ،1997 دريايی، تفنگداران سپاه و هوائی، نيروی دريايی، نيروی متحده، اياالت ارتش نيروهای ارتش، سرفرماندهی] 21[

 دريايی نيروی و هوائی، نيروی ارتش، در تمام سرهنگ و دوم، سرهنگ سرگرد، شامل" ميدانی رتبه" رده). c(6-1 پاراگراف
 ميشود گفته ميدانی نيمه رتبه آنها به که ميشود سروان و يکم، ستوان دوم، ستوان شامل ساحلی گارد و دريايی نيروی در. ميشود

 دادگاه رأی رد برای قضايی دستگاه دخالت به نياز بر مبنی نظری چه اگر). شود رجوع 2004 سال دفاع وزارت منابع به(
 خصوص اين در المللی بين قوانين تحت مشخصی توافق ولی دارد، وجود اداری تخلفات به رسيدگی های هيئت يا نظامی های
  ). 1092 تا 1089 صفحات ،2008 سال Chesney and Goldsmith نوشته( ندارد وجود

 گيرد، صورت هيئت توسط نميتوانست انتقال يا واقعی کردن آزاد به تصميم هرگونه. 2004 سال دژبانی، 530 گردان] 22[
 ؛2008 سال متحده، اياالت مشترک ستاد رئيس( دهد انجام را کار اين ميتوانست وی نماينده يک يا دفاع وزير تنها

-3 پاراگراف ،1997 سال دريايی، تفنگداران سپاه هوايی، نيروی دريايی، نيروی متحده، اياالت ارتش نيروهای سرفرماندهی،
13 .(  

 2003 مه 22 در ديپلماتيک ياداشت يک در خلق مجاهدين سازمان خصوص در آمريکا اهداف شدن بارز از نمونه يک] 23[
 و توان کردن نابود آمريکا دولت سياست" ميساخت مشخص که بود انگلستان خارجه وزارت به لندن در آمريکا سفارت از

 سازمان يک صورت به آن بازسازی از ممانعت و تروريستی های فعاليت در شرکت در خلق مجاهدين سازمان پتانسيل
 غلط به که بود مه ماه در سازمان نمودن متمرکز به توافق از بعد هفته دو به نزديک يادداشت، اين تاريخ". است تروريستی

 لرد مباحثه از قول نقل( هستند" تسليم به خلق مجاهدين سازمان کردن وادار پی در هنوز" ائتالف نيروهای که ميکرد مطرح
  ). 245 پاراگراف 2007 سال انگلستان کشور وزير برابر در سايرين و آلتون

 افتضاح به واکنش در 2004 بهار در) TF-134( گيری اسير عمليات فرماندهی تشکيل از بعد ،  JIATF جياتف،] 24[
  . ميداد آن به مستقيما را خود گزارشان ابوغريب،

 شامل FOB Grizzly در JIATF کارکنان ،2007 سال اواخر در. يافت کاهش آن تعداد هايش، فعاليت اوج از بعد] 25[
  . بود مترجم يک بعالوه نظامی پرسنل سه صرفا

   
 از بيشتری افراد که دادند قرار FBI و دادگستری وزارت برابر در را پيشنهادی هوادارانش و خلق مجاهدين سازمان] 26[

 اين. است نداده انجام تروريستی اقدامات خلق مجاهدين سازمان که است دريافته آمريکا که چرا ندهد قرار پيگرد تحت را سازمان
 تصميم ها آژانس. آورد می شمار به قضايی تعقيب قابل را آمريکايی شهروندان تنها دادگستری وزارت. ندارد صحت موضوع
 نمايند، قانون اعمال فرد هر بر ميتوانند آمريکا های دادگاه آيا اينکه مانند خود، حقوقی و عملی مالحظات اساس بر را خودشان

 سازمان اعضای از نگهداری برای آمريکا های زندان منابع دادن اختصاص آيا و دارد، وجود فرد هر عليه کافی مدارک آيا
 به يا و گرفته قرار پيگرد تحت تا شدند برگردانده متحده اياالت به کمی تعداد. ميگيرند است، منطقی سياست يک خلق مجاهدين
 تعقيب امکان JIATF. شوند گرفته خدمت به آمريکا در خلق مجاهدين سازمان های هسته عليه قانونی اقدام در شاهد عنوان
  . نداد قرار کاوش مورد را عراق قوانين تحت قانونی

]27 [CIA در اطالعاتی تا نمايد گروه ترک به ترغيب را خلق مجاهدين سازمان رهبران برخی تا کرد تالش موفقيت عدم با 
 غير هم و فايده بی هم کوشش اين). 2008 ژانويه ،JIATF مترجم يک با مصاحبه( دهند قرار آنان اختيار در ايران خصوص
 تلقی چه اگر. اند داده غربی های دولت به را متناقضی اطالعات خلق مجاهدين سازمان رهبران ،1981 سال از بود؛ ضروری

 سياست برخی نظر در بود ممکن رژيم تغيير مأموريت يک در احتمالی واسط نيروی يک عنوان به خلق مجاهدين سازمان از
 خلق، مجاهدين سازمان از MNF-I باالی درک ولی برسد، نظر به منطقی 2003 سال در آمريکايی گران تحليل و گذارن
 زير اطالعاتی ارزش و محدود عملياتی ارزش دارای گروه اين که است داده نشان ايش فرقه عملکردهای و هايش، عمليات
  . است سؤال عالمت

 امنيتی تهديد يک عنوان به نه و ژنو چهارم کنوانسيون داوطلبانه اسارت قانون طبق TIPF نام به محلی در سابق اعضای] 28[
  . ميشدند نگهداری

 ژانويه و 2007 اکتبر سفيد، کاخ سابق کارکنان و خارجه، وزارت ائتالف، نيروهای موقت حکومت ،JIATF با مصاحبه] 29[
  . 2008 فوريه و
 با مصاحبه( بود نشده امضا ائتالف نيروهای موقت حکومت رئيس برمر توسط زيرا نبود قانونی ضمانت دارای قطعنامه] 30[

  ). 2008 فوريه ائتالف، نيروهای موقت حکومت مرتبه بلند مقام يک
  . 2003 سال R.Wright and Chandrasekaran نوشته] 31[
  . 2003 سال Tanter and Clawson نوشته] 32[
 حق دارای که را خلق مجاهدين سازمان سابق اعضای از کم تعداد يک تا شد قادر JIATF بسيار، های کوشش از بعد] 33[

  . نمايد اعزام اسرا قرارگاه يک از بودند عراق و ايران از غير به کشوری در اقامت
  . 235 صفحه ،2006 سال. Briscoe et al نوشته] 34[



  . 2004 سال متحد ملل امنيت شورای 1546 قطعنامه بر مقدمه] 35[
 شناخته" شده حفاظت اشخاص" عنوان به ميگردند حمايت کنوانسيون اين بواسطه که نظاميانی غير. ژنو چهارم کنوانسيون] 36[

 شده اشغال های سرزمين در يا عمليات صحنه در نظاميان غير عمدتا. ميشود سردرگمی بروز موجب اغلب واژه اين. ميشوند
 در هستند اشغالگر قدرت يک شهروندان که نظاميانی غير بهرحال،). 1958 سال Pictet نوشته( هستند شده حفاظت اشخاص

 شهروند که عراقی شهروندان همه اساس، همين بر. ميکنند دريافت متعددی اساسی های حمايت آنها چه اگر نميگنجند ماده اين
  . ميگردند محسوب شده حفاظت اشخاص خودکار بصورت نيستند ائتالف کشورهای

  ). A)(2(4 ماده ژنو، سوم کنوانسيون] 37[
  . 5 ماده ژنو، سوم کنوانسيون] 38[
  . 2004 سال Frieden نوشته] 39[
  ). a)(1)(ii(2 ماده ،2001 سال Bush نوشته] 40[
 غير مقامات و آمريکا نظامی افسران از بسياری ميان در غالب اعتقاد امروز، حتی). A)(2(4 ماده ژنو، سوم کنوانسيون] 41[

 رسمی سوابق و باشد درست اعتقاد اين اگر. نشد جنگ وارد ائتالف نيروهای با هرگز خلق مجاهدين سازمان که اينست نظامی
 های نوشته به همچنين. نميشود بندی طبقه نظامی عنوان به خلق مجاهدين سازمان از عضوی هيچ بنابراين نباشند، درست

  . شود مراجعه 33-4 پاراگراف 2001 سال در آمريکا ارتش نيروهای سرفرماندهی
 قطعنامه مانند قانونی، اعالم يک آيا که کند مشخص که ندارد وجود مشخصی ماده هيچ. 2004 سال سرخ صليب نوشته] 42[

 واگذار محلی دولت به کامل قدرت که پذيرد می پايان زمانی تنها اشغال يا دهد خاتمه کشور يک اشغال به ميتواند امنيت، شورای
 ديد از حقوقی، شورای و دادگستری وزارت دفتر ميان در عام اعتقاد يک عليرغم). 2005 سال Roberts نوشته( باشد شده

 فوريه خارجه، وزارت مقام با مصاحبه( است نشده تمام هنوز اشغال لذا، است؛ نيافته پايان هنوز خصومت دفاع، وزارت
  ). 2004 سال Goldsmith نوشته ؛2008

  . 2004 سال جهانی سرخ صليب نوشته] 43[
  . شود مراجعه 2009 سال Chertoff نوشته به نمونه برای] 44[
 سال ائتالف نيروهای موقت حکومت) شده بازبين( 3 شماره يادداشت و ،2004 سال امنيت شورای 1546 قطعنامه] 45[

 دستور اساس بر عراق قانون عنوان به نيز ائتالف نيروهای موقت حکومت شدن منحل از بعد که) d)(1(1 بخش ،2004
  . ماند باقی ائتالف نيروهای موقت حکومت 2004 سال 100 شماره

  . 548 صفحه 1960 سال Pictet نوشته] 46[
  . است شده واقع بحث مورد تفصيل به سوم فصل در اجباری انتقال موضوع] 47[
 کننده اسير نيروی که ميکند مشخص سادگی به ،21 ماده سوم، کنوانسيون مقايسه، در. 78 ماده ژنو، چهارم کنوانسيون] 48[

  . آورد در بازداشت تحت را جنگی اسرای تواند می
  . 2004 سال) شده بازبين( 3 شماره ائتالف نيروهای موقت حکومت يادداشت] 49[
 در ولی گيرد، قرار پيگرد مورد ،147 ماده اساس بر بايد که است کنوانسيون بارز نقض يک بازبينی چنين انجام عدم] 50[

 آيا که نيست مشخص. است گرفته قرار قبول مورد داوطلبانه صورت به گروه رهبری توسط شده ثبت ساکنان موقعيت اينجا،
MNF-I از کنوانسيون اين تحت را جابجابی آزادی حق که ميداد را قدرتی چنين خلق مجاهدين ای فرقه رهبر به بايست می 
  . نمايد سلب اعضا

 عليه بر نظامی عمل به اقدام که خلق مجاهدين سازمان عضو هر نظامی، غير عنوان به آنان معرفی دليل به برعکس،] 51[
 نه وی( جنگ قوانين بخاطر پيگرد از جنگی اسرای. گيرد قرار قانونی پيگرد تحت ميتواند باشد داده انجام ائتالف نيروهای
  . است نگرديده اجرا کنون تا پيگردی چنين البته،. هستند مصون) جنگی جنايات

 با مقابله به اقدام زياد کوشش بدون آمريکايی مقامات برخی. شود مراجعه 2006 سال M.Rubin نوشته به مثال برای] 52[
 نمونه، برای. نمودند شود تلقی خلق مجاهدين سازمان برای عفو عنوان به شده حفاظت اشخاص قانونی وضعيت که تعبير اين
 به. . .  شده حفاظت اشخاص" عنوان به خلق مجاهدين سازمان بندی طبقه که نمود مشخص آمريکا خارجه وزارت سخنگوی يک
 خلق مجاهدين سازمان اعضای عنوان به که اقداماتی برای افراد اين. . .  نميدهد قرار الشعاع تحت را ما عملکرد عنوان هيچ
  ). 2004 سال Ereli نوشته". (ميشوند نگهداری هستند تروريستی ماهيت در که دادند انجام

.  

.  
*     *     *     *  

.  

.  
  سوم فصل
  خلق مجاهدين سازمان جابجايی های گزينه

   
 های کنوانسيون طبق. است عراق از خلق مجاهدين سازمان جابجابی آنان هدف که نمودند اعالم علنا متحده اياالت هم و عراق هم

  :بايست می ميشوند آزاد اسرا که زمانی ژنو،
  شوند مستقر شدن اسير از قبل خود اقامت محل کشور در        •
  شوند داده اسکان يا و شده مستقر طرف بی يا ثالث کشورهای در        •



  شوند برگردانده باشند می آن تابعيت دارای که کشوری به        •
   

 موارد، برخی در صورت، هر در. است تابعيت دارای کشور در يا اسارت از قبل اقامت محل کشور در استقرار، نوع ترين عام
 پيگرد خطر با شدن مواجه از ترس برای منطقی داليل است ممکن مربوطه اسير که زيرا نيست عملی ها گزينه از يک هيچ

 اجتماعی گروه يک در عضويت يا سياسی، عقايد مليت، مذهب، نژاد، بخاطر – مرگ يا شکنجه شامل – امنيتی تهديد يا قانونی
 معرض در که افرادی اجباری اخراج پناهندگی، قانون و بشر، حقوق قانون المللی، بين بشردوستانه قانون در. باشد داشته خاص
 شده گرفته refouler فرانسوی فعل از لغت اين( nonrefoulement بازگرداندن عدم اصل تحت دارند قرار قانونی پيگرد
 پايان در اسرا کردن آزاد خواستار ژنو های کنوانسيون مفاد اگرچه] 1.[است ممنوع) باشد می بازگرداندن معنی به که است
 که محلی به افراد بازگرداندن عدم اصل در شده اعالم حمايت شامل آنان وضعيت که اسرايی خصوص در اما باشد، می اشغال
 و دانسته مجاز را بازداشت ادامه ها کنوانسيون ميشود، شوند واقع تهديد مورد مذهبی يا سياسی اعتقادات بخاطر است ممکن
 شود داده مناسب جابجابی ترتيب که زمانی تا) بازداشت ضرورت به نسبت مستمر بازبينی شامل( ژنو کنوانسيون های حمايت
 صورت ای پايه سؤال اين به پاسخ مورد در توافقی هيچ صورت، هر در خلق، مجاهدين سازمان خصوص در. يابند می ادامه

   بروند؟ توانند می کجا: که است نگرفته
   

  عراق در خلق مجاهدين سازمان نمودن مستقر: 1 گزينه
 سال در را کشور ائتالف نيروهای که زمانی هستند اشرف اردوگاه در حاضر حال در که خلق مجاهدين اعضای که آنجا از

 به که آنست معنی به – اقامت محل کشور در آنان کردن مستقر – گزينه اولين ميکردند، زندگی عراق در نمودند اشغال 2003
 از صدام که زمانی اوال،. نميرسد نظر به عملی دليل چندين به موضوع اين بهرحال،. بمانند عراق در تا شود داده اجازه آنان

 قانونی اقامت اخذ دنبال به هم آنها و نکرد، اعطا اعضا به قانونی اقامت او بروند، عراق به تا کرد دعوت خلق مجاهدين سازمان
 روشن عراق دولت. است قانونی عراق در حضورش که نمايد می عنوان حاال خلق مجاهدين سازمان چه اگر نبودند، تابعيت يا

  .  ندارد عراق در اعضا اقامت نمودن قانونی بر مبنی قصدی هيچ که است نموده
 از عينی خطرات يا و ها عراقی جانب از قانونی پيگرد با خلق مجاهدين سازمان که ترسند می اين از آمريکايی مقامات ثانيا،
 آنان که چرا ميکنند محسوب دشمن را خلق مجاهدين سازمان عراق جمعيت از بزرگی بخش. شوند مواجه ايرانی عوامل جانب
 جنگ از بعد کردها و شيعيان قيام سرکوب در او جانب از و کرده عمل" صدام خصوصی ارتش" عنوان به گروه اين که معتقدند
 واقع، در] 2.[است نموده کمک خلق مجاهدين سازمان های اردوگاه پيرامون مناطق در امنيت برقراری جهت فارس خليج اول
 امکان دليل به خلق مجاهدين سازمان از حفاظت برای اشرف اردوگاه نزديک ائتالف نيروهای سربازان کردن مستقر اوليه عامل
  . است بوده ايرانی عوامل و عراقی نيروهای جانب از گيری انتقام به اقدام
 مقامات و شد، خلق مجاهدين سازمان اخراج خواهان خاص بطور عراق حکومتی شورای ،2003 دسامبر قطعنامه در ثالثا،

 و خلق مجاهدين سازمان اخراج برای شده داده های قول عليرغم صورت، هر در. نمودند اتخاذ را موضع اين مستمرا عراقی
 که، داد واشنگتن به کتبی تضمين يک عراق دولت ،2008 دسامبر در ،2009 سال در قدرت انتقال زمان در اردوگاه بستن
 صورت انسانی برخورد خلق مجاهدين سازمان با بگيرند عهده به را اشرف اردوگاه مسئوليت عراقی امنيتی نيروهای که زمانی
 به ضمانت اين. نشوند فرستاده گيرند قرار پيگرد تحت آن در است ممکن که کشوری به زور به خلق مجاهدين اعضای و گرفته

 ساکنان برای انساندوستانه حل راه يک تا" نمايد همکاری سرخ صليب مانند هايی سازمان و بغداد با تا داد خواهد اجازه واشنگتن
 خواهد هدايت را عراقی امنيتی نيروهای و داشته نظارت قدرت انتقال بر JIATF ها، کوشش اين تکميل در] 3". [بيابد اردوگاه
  ] 4. [نمود

   
  ثالث کشورهای در خلق مجاهدين سازمان نمودن مستقر: 2 گزينه

 عدم اصل که پذيرفت متحده اياالت خلق، مجاهدين اعضای قانونی پيگرد در ايران اسالمی جمهوری سابقه به توجه با
 دراز در عينی گزينه تنها ظاهرا ثالث کشور يک در کردن مستقر لذا،. ميکند ممنوع را ايران به مجاهدين اخراج بازگرداندن،

  . اند نبوده آميز موفقيت هدف اين به رسيدن جهت شده انجام اقدامات بهرحال کنون تا. بود مدت
   

  خلق مجاهدين سازمان فعلی اعضای استقرار
 تمامی انتقال خواهان که است نموده مشخص رهبری که اينست خلق مجاهدين سازمان نمودن مستقر راه سر بر موانع از يکی

 را گروه آينده تا باشد می) قوی اجتماعی رفاه سيستم با ترجيحا( کشور محدود تعداد يک يا و واحد کشور يک به عضو 3500
 از خلق مجاهدين سازمان رهبری اشرف، اردوگاه در تمرکز سال اولين طی در ای، خواسته چنين تأمين برای. نمايد تأمين

 هر آيا که ماند می باقی سؤال اين ولی] 5. [نمايد اعطا پناهنده موقعيت آن اعضای به تا خواست پناهندگان عالی کميساريای
 1951 سال پناهندگی کنوانسيون و باشد، داشته ايران در قانونی پيگرد از ترس برای منطقی دليل ميتواند خلق مجاهدين عضو
 ملل اصول و اهداف عليه و داده، انجام سياسی غير جدی جرائم شده، المللی بين قوانين تحت جرم مرتکب که افرادی متحد ملل
 اعمال مرتکب نبايستی شوند داده تشخيص پناهنده که افرادی. ميکند مستثنی پناهندگی موقعيت اعطای از را اند کرده عمل متحد

 عملکردهای برای قانونی پيگرد قبال در مصونيت هيچگونه پناهندگی موقعيت و باشند، کرده هدايت آنرا يا و شده آميز خشونت
 در خلق مجاهدين سازمان جانب از خشونت علنی رد عليرغم. نميدهد باشند شده انجام زمان هر در که تروريستی و جنايتکارانه

 آزادی عمليات جريان در که سالحهايی بازگرداندن جهت رهبری درخواست و خشونت اعمال در گروه اين سوابق ،2001 سال
  . نمود نامحتمل گروه کل به را پناهندگی عالی کميساريای جانب از پناهندگی حق اعطای امکان جدی طور به شد تصرف عراق



 آنان بلکه،. نيستند پناهندگی دادن به مجبور مستقل کشورهای گيرد، قرار تأييد مورد پناهندگی موقعيت اگر حتی اين، بر عالوه
 خواهان که پناهندگان تعداد که است نموده مشخص پناهندگی عالی کميساريای. ميدهند قرار بررسی مورد را فرد هر درخواست
 سال در استقرار برای محل 70000 تنها حاليکه در است؛ رسيده نفر 565000 تعداد به 2009 سال در هستند استقرار
 تنها اينکه و کرد آواره را نفر ميليون 4 از بيش عراق جنگ اينکه گرفتن نظر در با]  6.[است بوده حصول قابل 2008
 هر که نمايد می متحمل غير ای فزاينده بطور]  7[شدند، مستقر پناهنده عنوان به 2007 تا 2003 بين عراقی 3183
 تالش خلق مجاهدين سازمان نهايتا،. دهد ترجيح عراق در پناهندگان ساير بر را خارجی تروريست سازمان يک اعضای کشوری
  . باشد می آن پناهندگی مزايای بدون استقرار خواهان هنوز ولی نمود، متوقف را پناهندگی موقعيت کسب برای خود های

   
  خلق مجاهدين سازمان سابق اعضای استقرار

) TIPF( ائتالف نيروهای موقت بازداشتی قرارگاه در و نمودند محکوم را گروه که خلق مجاهدين سازمان اعضای ميان در
 اعضای اين که داشت اعتقاد JIATF. نگشتند باز ايران به و شوند مستقر اروپا در تا داشتند اميد نفر 200 حدود شدند، مستقر
 برای JIATF ،2004 سال در. دارند اروپا در شدن مستقر جهت خلق مجاهدين سازمان فعلی اعضای از بهتری شانس سابق
 نفر 11 از غير به سابق اعضای تمامی به. نمود همکاری افراد اين جانب از UNHCR به پناهندگی های درخواست ارسال
 از يک هيچ کشوری هيچ هنوز] 8. [شد اعطا ويدئوکنفرانس طريق از مصاحبه انجام از فوريبعد روند يک در پناهندگی موقعيت
 که نمود مطرح UNHCR. است نپذيرفته است نبوده قبل از معتبر اقامت حق دارای که را خلق مجاهدين فعلی يا سابق اعضای

 را آنان از نفری چند متحده اياالت که است محتمل تنها ولی دهند قرار بررسی تحت را کاری چنين انجام است ممکن کشور چند
  ]9. [بپذيرد
 قانون که زيرا است شده منع خلق مجاهدين فعلی اعضای از يک هر به قانونی اقامت اعطای از خود نوبه به نيز متحده اياالت

 طبقات برخی پذيرش) گرديد تصحيح 1996 سال در اعدام مجازات اعمال و تروريسم ضد قانون از بعد که( تابعيت و مهاجرت
 فعاليت در که هستند، خارجی تروريستی سازمان يک عضو حاضر حال در که افرادی يعنی – است کرده ممنوع را بيگانگان از

 تروريست سازمان هر" جانب از يا برای" "نظامی نوع" تعليمات که يا اند، نموده هدايت را آنها يا داشته شرکت تروريستی های
 نشان خلق مجاهدين سازمان خود تبليغات] 10. [است شده محسوب نظامی تعليمات زمان آن در که بطوری اند داشته خارجی
 را ها سالح های آموزش برخی و بوده ملی آزاديبخش ارتش عضو سازمان اين های اردوگاه در افراد تمامی تقريبا که ميدهند
 اين در اند، داشته نظامی های آموزش 2001 و 1997 های سال بين قطعا خلق مجاهدين اعضای بعالوه،. اند کرده دريافت
 ممنوع و مستثنی قانون، اين مواد برخی خالف بر. است پذيرفته را ايرانی اهداف عليه شده انجام حمالت مسئوليت گروه سالها
 های سازمان ليست از را خلق مجاهدين سازمان نام خارجه وزير اگر حتی اند داشته" نظامی نوع" آموزش که کسانی کردن

 مجاهدين سابق يا فعلی اعضای از يک هر استقرار اگر بنابراين،. بود خواهد باقی خود قوت به بياورد بيرون خارجی تروريست
  . نيست عملی گزينه اين باشد متحده اياالت تصميم به بسته ثالث کشور يک در خلق
 مسئوليت پذيرش جهت نمود مذاکره کردستان ای منطقه دولت با موفقيت با TF-134 که زمانی مدت ميان يا کوتاه حل راه يک
 که( ARC ساکن خلق مجاهدين سابق اعضای مانده باقی ،2008 سال اواخر در. آمد در اجرا به خود سرزمين در پناهندگان اين
 نقل داشتند، تردد آزادی آنها که جايی کردستان، به) بودند پناهندگی موقعيت دارای اغلب و بود نفر 200 از کمتر آنها تعداد
 در ARC و نمودند، ترک را عراق و کرده استفاده تردد آزادی اين از گزارشات اساس بر آنان اغلب]  11.[شدند داده مکان
  ] 12.[شد بسته 2008 سال دسامبر

   
  ايران به خلق مجاهدين سازمان بازگرداندن: 3 گزينه
 تابعيت بدون عمل در آنها از بسياری چه اگر( باشند می ايرانی تابعيت دارای خلق مجاهدين سازمان اعضای اکثريت که آنجا از

 به ايران به بازگرداندن موضوع خاتمه و شروع ،)نيستند معتبر ايرانی گذرنامه يا الزم مدارک دارای ديگر آنها که زيرا هستند
 دليل اند، داشته اقامت آن در که کشوری به افراد بازگرداندن برای عمومی خواست بر عالوه] 13. [ميشود مربوط ايران خود
 اعضای به عمومی عفو ايران که بود اين سال، پنج از بيش برای ايران، به بازگشت به افراد کردن متقاعد برای منطقی و اصلی
  . است کرده اعطا سازمان بدنه
 که کرد پيشنهاد پيشنهادات، ساير ميان در ايران، اسالمی جمهوری که زمانی گرديد، مطرح 2003 مه ماه در بار اولين عفو

 خلق مجاهدين سازمان اعضای با الدن، بن اسامه پسران از يکی و العادل سيف شامل ايران، در شده بازداشت القاعده اعضای
 بشر حقوق اينکه يعنی( ترتيباتی چنين خطرات به نسبت متحده اياالت کردن خاطرجمع برای] 14.[شوند معاوضه عراق در

 رهبران از نفر 50 از غير به گروه اعضای تمامی برای عفو ايران] 15[ ،)گرديد نخواهد نقض خلق مجاهدين سابق اعضای
 بازگشت ترتيب تا کرد خواهد دعوت سرخ صليب از که کرد اعالم ايران اسالمی جمهوری بعالوه،] 16. [نمود اعالم آنان

 اياالت]  17. [باشد داشته کامل نظارت خلق مجاهدين رهبری اعضای محاکمه بر همچنين و بدهد را خلق مجاهدين اعضای
 تشويق از اجتناب و ايران اسالمی جمهوری قصد به اعتماد عدم بخاطر فقط نه امر اين کرد، رد را ايران پيشنهاد ابتدا متحده

 های استفاده برای خلق مجاهدين سازمان حفظ در موجود منافع بخاطر همچنين بلکه] 18[گروگان، گرفتن به اسالمی جمهوری
 ايران به" هديه" يک دادن از اجتناب و – ائتالف نيروهای برای ايران خصوص در اطالعات کسب مثال، برای – آينده احتمالی

. است بوده) نمايد ترميم خلق مجاهدين اعضای با انسانی برخورد با را خود بشر حقوق سابقه اسالمی جمهوری اگر خصوصا(
 بازداشت اسامی با عراق در خلق مجاهدين شدگان بازداشت اسامی معاوضه برای بعدی پيشنهاد يک همچنين متحده اياالت] 19[

 مدت خلق مجاهدين سازمان با اوديرو ژنرال مه 10 بس آتش توافق مذاکرات]  20.[نمود رد نيز را ايران در القاعده شدگان
  .  گرفت صورت مذاکرات اين از بعد کوتاهی



 خود اعضای تعداد خلق مجاهدين سازمان صدام، کمک با. کرد تغيير محدودی ميزان به متحده اياالت رويکرد ،2004 سال در
 مکان نقل صورت در اينکه بر مبنی عراق و ايران جنگ در ايرانی اسرای به دادن قول با آنان که ترتيب اين به. داد افزايش را
 از بسياری. نمودند جذب را آنان شد خواهند بازگردانده ايران به خلق مجاهدين های اردوگاه به عراقی اسرای های اردوگاه از

 که بودند، سابق جنگی اسرای شوند خارج خلق مجاهدين سازمان از تا کنند کمک آنان به تا خواستند JIATF از که اوليه افراد
 های اردوگاه از عراق آزادی عمليات از قبل سرخ صليب که نمودند گزارش آنان. گرديدند منتقل TIPF به آنان از نفر صد چند

 برقرار يا و آنان بازگشت ترتيبات ايجاد برای سرخ صليب های کوشش خلق مجاهدين رهبری ولی کرد، بازديد خلق مجاهدين
  . نمود خنثی را هايشان خانواده با ارتباط نمودن
 نميتوانست سرخ صليب بهرحال،. بدهد را بازگشت ترتيب تا نمود برقرار ارتباط سرخ صليب با JIATF ،2004 سال اوايل در
 اينکه از بعد. ميکرد مشخص را خلق مجاهدين سازمان قانونی وضعيت ائتالف نيروهای اينکه مگر دهد انجام را کار اين

 در و داد ترتيب افراد برخی با هايی مصاحبه سرخ صليب گرديدند، معرفی شده حفاظت اشخاص عنوان به گروه اعضای
 عضو 250 تقريبا وسيله، اين به. نمود همکاری 2005 سال اوايل در مجددا و 2004 سال اواخر در ايران به آنان بازگشت
 اسالمی جمهوری جانب از خوبی برخورد آنها با رسيده گزارشات اساس بر که بازگشتند، ايران به داوطلبانه خلق مجاهدين سابق

 سابق اعضای به گويی آمد خوش برای را مراسمی ايران عمومی، روابط منافع کسب برای واقع، در] 21. [گرفت صورت
 هيچ سرخ صليب امروز، تا. گذاشت ای هفته دو توجيه يک افراد برای سپس و داد ترتيب ميگشتند باز وطن به که خلق مجاهدين
] 22. [است نکرده دريافت افراد، توجيه دوران هفته دو آن خالل در حتی ها، بازگشتی اين با نامناسب برخورد بر مبنی گزارشی

 نمود می دنبال را اشرف اردوگاه در مستقر افراد با مصاحبه که آمريکا خارجه وزارت از گروهی ،2004 مه ماه در
  ]23.[نگرفت صورت اقدامی هيچ ولی کرد، پيشنهاد را خلق مجاهدين سازمان اعضای تمامی بازگرداندن
 اسالمی جمهوری اينکه بر مبنی عمومی انتظار عليرغم. است بوده مدت دراز در موفق جابجايی گزينه تنها ايران به بازگرداندن

 در. نيست شکل اين به قضيه که است شده ثابت داد، خواهد قرار قانونی تعقيب تحت را خلق مجاهدين سابق اعضای تمامی ايران
 و ببخشد ارتقا را خود المللی بين موقعيت تا نمايد اتخاذ را عفو دادن موضعگيری تا ميکند ايجاب اسالمی جمهوری منافع واقع،
 هدف به ميتواند همچنين عراق دولت. ببرد پيش نيز را خلق مجاهدين سازمان نمودن منحل يعنی خود اوليه هدف حال عين در
 از بازگشت از حمايت با را خود المللی بين موضع حال عين در و برسد عراق از خلق مجاهدين جمعيت کردن خارج يعنی خود

 تنها ايران به بازگرداندن که هستند عقيده اين بر همچنان آمريکا خارجه وزارت مقامات از تعدادی. بدهد ارتقا سرخ صليب طريق
  ] 24.[است منطقی گزينه

 به افراد بازگرداندن عدم اصل که زيرا باشد دخيل افراد بازگرداندن برای کوشش هرگونه در سرخ صليب که است ضروری
 را جداگانه بطور فرد هر خصوص در مورد به مورد برخورد موضوع اين. گردد رعايت بايد ميشوند واقع تهديد مورد که جايی
 قرار بررسی مورد را قانونی پيگرد از آنان ترس ماهيت تا ميکند مصاحبه بازگشت برای داوطلب افراد با سرخ صليب. طلبد می
 اعضای از دسته آن برای. بازگرداند زور به ميتوان را فرد آن نباشد، واقعی موضوعی و حقيقی صورت به فرد ترس اگر. دهد

 ايران در عفو مشمول که ميگردد رهبری افراد شامل احتماال که ميشود، آنان بازگرداندن مانع واقع در ترسشان که خلق مجاهدين
 از البته افراد اين. ميکند ممنوع را آنان بازگرداندن ميشوند واقع تهديد مورد که جايی به افراد بازگرداندن عدم اصل نميشوند،
 اگر ايران، در يا( نيستند مصون عراق در شده انجام جنايات و جرائم ساير يا عراق به مجاز غير ورود بخاطر قانونی پيگرد
 برخورد افراد اين با که شود متعهد کتبی ديپلماتيک تضمين با بايد عراق دولت ولی ،)بگيرد دست در کامل بطور را کنترل عراق
  . ميگيرد صورت المللی بين قواعد طبق بر انسانی

   
________________________________________  

 که است، متفاوت مختلف های پيمان ميان در شوند واقع تهديد مورد است ممکن که محلی به افراد بازگرداندن عدم اصل] 1[
 سايرين و) شکنجه با مقابله کنوانسيون و ژنو های کنوانسيون مثال عنوان به( دارند تمرکز قانونی پيگرد ريسک روی بر برخی
 باريک ژنو چهارم کنوانسيون). 1951 سال پناهندگان کنوانسيون مثال عنوان به( هستند متمرکز قانونی پيگرد از ترس روی بر
 در آنکه حال ميکند، محدود را مذهبی عقايد يا سياسی نظرات بخاطر پيگرد اساس که چرا است مشابه قواعد ساير از تر

 ترس که کسانی فقط نه و ،"باشد داشته قانونی پيگرد از ترس برای داليلی است ممکن" که تعقيب تحت فرد انتقال خصوص
 تحت است ممکن که است انتظارشان در اعتقاداتشان بخاطر سخت های مجازات که کسانی يا دارند قانونی پيگرد از منطقی
 دولت. باشد مالحظه قابل بايد مربوطه ريسک که ميکنند بحث اينطور گران تحليل). 45 ماده( است تر پهن گيرند، قرار پيگرد
 ميکند نگاه سياسی موضوع يک عنوان به را شوند واقع تهديد مورد است ممکن که محلی به افراد بازگرداندن عدم اصل آمريکا

 وزارت مقامات با مصاحبه( نگرد نمی حقوقی نياز يک عنوان به آن و – ميشود مربوط متحده اياالت داخل افراد به صرفا که –
  ). 2008 فوريه و 2007 اکتبر آمريکا، خارجه

 ميان در ای گسترده محبوبيت از که است نموده اعالم بعضا اشرف اردوگاه در شدن متمرکز زمان از خلق مجاهدين سازمان] 2[
 در عراقی ميليون 5.2 بود مدعی که نمود منتشر را طوماری خلق مجاهدين سازمان نمونه، برای. است برخوردار ها عراقی
 دارای طومار اين است؛ بوده جعلی موضوع اين که شد مشخص بعدا. اند نموده امضا آنرا خلق مجاهدين سازمان از حمايت

  ). 2007 اکتبر آمريکا، خارجه وزارت مقام يک با مصاحبه( بود قالبی امضاهای
  2008 سال" است گرفته تضمين ايرانی شورشيان خصوص در عراق از متحده اياالت: مقامات] "3[
 بازگرداندن عدم اصل در شده مشخص های حمايت اجرای تضمين برای اتکايی قابل غير ابزار ديپلماتيک های ضمانت] 4[

 Chesney نوشته( ميدانند کافی غير قانونی پيگرد مقابل در حمايت جهت را موارد اين نوعا بشری حقوق های گروه. هستند
 از تا ميدهد ترجيح نوعا آمريکا خارجه وزارت). 47 تا 43 صفحات 2008 سال Deeks نوشته ؛659 صفحه 2006 سال



 آمريکا، خارجه وزارت مقامات با مصاحبه( نمايد پرهيز کتبی، غير های ضمانت خصوصا ديپلماتيک، های ضمانت از استفاده
  ). 2008 فوريه و 2007 اکتبر

 به اقامت حق دادن برای افراد به پناهندگی اعطای جهت محلی هندگیپنا قانون با مشخص بطور المللی بين پناهندگی قانون] 5[
 خانوادگی ارتباطات و اقتصادی مسائل قبيل از مهاجرت تر عام اهداف برای و است گرفتن قرار تعقيب تحت از ممانعت منظور
 بين قوانين چهارچوب در آيا اينکه تعيين جهت را پناهندگی موقعيت های درخواست پناهندگی عالی کميساريای. است نشده منظور
 که ميشود افرادی شامل مختلف پناهندگی قوانين. (نمايد می تأمين را آنان استقرار باشد الزم اگر و کرده بررسی گنجند می المللی
 در افراد اين اغلب. دارند قرار قانونی تعقيب تهديد برابر در يا و شده دور طبيعی باليای يا گرسنگی، جنگ، بدليل خود وطن از

  ). هستند خود وطن به بازگشت انتظار در بلکه نميشوند مستقر داتم بطور جايی
 خود وطن به نميتوانند که متبوع کشور فاقد پناهندگان. 2008 سال UNHCR پناهندگان برای متحد ملل عالی کميساريای] 6[

  . ميگردند مشخص" دائم پناهنده" عنوان به گردند مستقر آنجا در زمانی هيچ در نميتوانند و بازگردند
  . 31 صفحه ،2007 سال الملل، بين عفو] 7[
  . 2008 فوريه ،JIATF سابق فرمانده با مصاحبه] 8[
  . 2007 اکتبر آمريکا، خارجه وزارت مقام با مصاحبه] 9[
  . شود مراجعه Pub. L. 104-132 به همچنين ؛) U.S.C. 12$1182(a)(3)(B)(viii 8 منبع] 10[
 مجاهدين سابق اعضای به را حق اين JIATF ولی دارند، آزاد تردد حق داوطلبانه شدگان بازداشت و پناهندگان چه اگر] 11[

 تحصن به اقدام اعضا برخی موضوع، اين به واکنش در. هستند خطر در عراق در گروه افراد که ميکرد احساس چون نداد خلق
 که شرطی به را داوطلبانه ترک اجازه افراد به JIATF زمانی، هر در. کردند امضا اعتراضی طومار و نموده غذا اعتصاب و

  . ميداد کنند قبول خود را مربوطه ريسک
  . 2008 دسامبر ،JIATF سابق افسر با الکترونيک ارتباط] 12[
 ايران غير کشورهای در معتبر اقامت يا و تابعيت دارای خلق مجاهدين سازمان سابق و جاری اعضای از کم تعداد يک] 13[

 می مربوطه کشورهای به ورود برای الزم مدارک فاقد اغلب آنها اگرچه شد، نخواهند روبرو قانونی پيگرد با آنها که هستند
 آنان بازگشت تا نمود همکاری آمريکا خارجه وزارت با JIATF بودند، ايران به بازگشت خواهان که سابق اعضای برای. باشند
  . نمايد تأمين را
  . 2006 سال Porter نوشته] 14[
 دليل بدون خلق، مجاهدين سازمان قانونی پيگرد خصوص در ايران اسالمی جمهوری سوابق به توجه با ها، نگرانی اين] 15[

  . است نموده معرفی شکنجه اصلی طرفدار يک عنوان به را اسالمی جمهوری مستمرا آمريکا خارجه وزارت. نبودند
 مستقيما که خلق مجاهدين رهبری حلقه شامل عفو" که کرد تأکيد ايران اسالمی جمهوری سخنگوی يک ،2003 سال در] 16[
 مجاهدين اعضای دستگيری ايرانی مطبوعات" ("شد نخواهد اند داشته دست ايران مردم عليه جنايات و تروريستی عمليات در
 از نفر پنج تنها ،JIATF اعالم طبق ،2007 سال در). 2003 سال" کردند، گزارش را اخير های دستگيری ميان در خلق

  . داشتند اقامت اشرف اردوگاه در سازمان رهبری شده اعالم اسامی
  . 2008 ژانويه سفيد، کاخ کارکنان سابق عضو با مصاحبه] 17[
  . شود مراجعه 2003 سال Tanter and Clawson نوشته به] 18[
  . 2008 فوريه و ژانويه و 2007 اکتبر خارجه، وزارت و دفاع، وزارت ملی، امنيت شورای کارکنان با مصاحبه] 19[
  . 2006 سال Porter نوشته] 20[
  . 2008 سال جهانی، سرخ صليب] 21[
  . 2009 سال Steele نوشته] 22[
  . 2008 فوريه ائتالف، نيروهای موقت حکومت ارشد مقام يک با مصاحبه] 23[
  . 2008 فوريه و 2007 اکتبر در شده انجام های مصاحبه] 24[
.  
.  

*     *     *     *  
.  
.  

  چهارم فصل
  شده گرفته درسهای و ناخواسته، عواقب منتظره، غير های چالش

   
 عمليات که جايی صورت بهر اما. داشت کوچکی نقش خلق مجاهدين سازمان عراق، آزادی عمليات بزرگ تصوير در

 سازمان اعضای که زمانی نبرد، اوليه روزهای در فقط نه – ميرسند نظر به بزرگتر موضوعاتی چنين است مطرح اسيرگيری
 بلکه شدند، متمرکز بود داده جای خود در را آنان شده بازداشت جمعيت از بااليی درصد که اشرف اردوگاه در خلق مجاهدين
 به مدت دراز در لذا و داشت ادامه وضعيت اين شد اعطا شده حفاظت اشخاص موقعيت گروه اين به که اين از بعد همچنين
  .  گرديد تبديل دفاع وزارت مسئوليت
 که نيست معنی اين به آن ظاهری بودن فرد به منحصر ولی است، عجيبی تاريخچه دارای خلق مجاهدين سازمان که است روشن
 عمليات در خصوصا و – آينده در نظامی عمليات هر جريان در. خورد نخواهد بر آن به شبيه موردی به هرگز آمريکا ارتش



 تجربه مانند اشتباه های گام برداشتن حالتی، چنين در. آورد برخواهند سر شک بدون ديگری خاص جمعيتهای – شورش ضد
 آينده اسيرگيری عمليات متحده اياالت که روشی ارتقای به ميتوانند قضيه اين از شده گرفته های درس و خلق مجاهدين سازمان

  . اند گرفته قرار بحث مورد فصل اين در موضوع اين وجه دو هر. کنند کمک نمود خواهد هدايت و برده پيش را
   

  .نکردند تعريف را خلق مجاهدين سازمان به مربوط نظامی مأموريت کافی ميزان به عراق آزادی عمليات طراحان
 اشغال عمليات آغاز از قبل سازمان اين صدام، به خلق مجاهدين سازمان نظامی خدمات و عراق آزادی عمليات وضعيت بخاطر
 در نظامی برنامه هيچگونه ائتالف نيروهای به صورت هر در آن از قبل. گرديد معرفی دشمن از هدف يک عنوان به عراق

 سؤاالت از بسياری. نگرديد حاصل هرگز البته منظور اين که نشد داده آنان نمودن تسليم به وادار از غير به گروه اين با برخورد
 سوابق خصوص در بود الزم چيزهايی چه ميدانی سطح افسران: ميگرفت قرار بررسی مورد پيش از بايست می استراتژيک

 مدت؟ چه برای کجا؟ پذيرد؟ صورت بايست می گروه اين نمودن تسليم به وادار از بعد اقدامی چه بدانند؟ خلق مجاهدين سازمان
 بودند، بينی پيش قابل عملی بطور مسائل، اين] 1[باشد؟ بايست می کجا آنان مقصد بود؟ الزم آنان کردن آزاد برای شرايطی چه
 به نه موضوعات اين برای رهنمودی هيچ و باشد، شده پرداخته آنها به جدی بطور دهد نشان که ندارد وجود مدرکی هيچ ولی

 عمليات در بزرگتر های طراحی در ناتوانی ميتواند مسئله اين. نشد داده اسيرگيری عمليات فرماندهان به نه و نبرد فرماندهان
 و شد، شروع اشرف اردوگاه در ائتالف نيروهای های فعاليت روشن، هدف يک بدون نتيجه، در. نمايد منعکس را عراق آزادی
  ]  2.[ماند باقی مرج و هرج در عمدتا
 آمريکا سياست که نمود گزارش دفاع وزارت اگرچه. ميشد مربوط تاکتيکی مسائل به نمود دريافت JIATF که رهنمودی تنها

 سازمان يک عنوان به آن بازسازی از ممانعت و بوده درگير تروريستی های فعاليت در که خلق مجاهدين سازمان کردن منحل"
 و کرده سالح خلع را خلق مجاهدين سازمان که بود شده داده عام مأموريت اين مقدمتا JIATF افسران به اما است" تروريستی

 جلسات و نموده تهيه خلق مجاهدين سازمان نفرات از مشخصات ليست يک تا کنند کمک FBI به و نمايند، متمرکز را آنان
 کرده، حمايت افراد اين از ای سابقه اطالعات آوری جمع برای خارجه وزارت های کوشش از برده، پيش را اطالعاتی بازجويی

 تا شد خواسته JIATF رهبران از بعد، مدتی اما. آورد در اجرا به را مجاهدين وضعيت بررسی هيئت به مربوط کارهای روند و
  . کنند سکوت و نموده حفظ را آنان موجود وضعيت بسادگی

   
   نبودند خلق مجاهدين سازمان متعارف غير خصوصيات و ناآشنا فرهنگ با برخورد آماده ائتالف نيروهای
 در وجه هيچ به بودند، اسرا به مربوط مسائل مسئول که کسانی جمله از عراق، خاک در ائتالف نيروهای افسر هيچ ظاهرا،

 اردوگاه در JIATF در که افسرانی اولين. بودند نشده توجيه آن اعضای با برخورد از قبل خلق مجاهدين سازمان خصوص
 نه و افسران نه. نداشتند اشرف اردوگاه در خود مأموريت با برخورد جهت سازی آماده برای فرصتی هيچ کردند خدمت اشرف

 دريافت) عربی( عراقی و) فارسی( ايرانی فرهنگ خصوص در آموزشی يا اطالعات هيچ کردند حمايت آنان از که سربازانی
 نيروی آن در که محيطی در] 3.[بودند ناآگاه ملت دو بين زبان اختالف به نسبت حتی برخی اشغال، سال اولين خالل در. ننمودند
 پايه نقش توانند می مترجمين زبان، يک در متفاوت های لهجه بحث بدون ميکنند، صحبت متفاوتی های زبان به اسرا و اشغالگر

 سازمان به نسبت کلی ديد و بهتر رابطه آوردن بدست) حالت اين در( و فرهنگی، های آگاهی ارتقای مذاکرات، برد پيش در ای
 اردوگاه در JIATF برای خاص بطور مترجمی هيچ عراق، آزادی عمليات اوليه روزهای در اما. نمايند ايفا خلق مجاهدين
  .نشد گرفته نظر در اشرف
 فرصت آمد، می بدست صحنه در سختی به روزمره تجارب طريق از عملياتی دانش و مربوطه فرهنگ اطالعات که زمانی حتی
 چند فرصت دادن بر مبنی ميشدند منتقل که JIATF فرماندهان خواست در MNF-I. ميشد فراهم آنان انتقال برای محدودی های
 به که جديدی کن خورد اعصاب نقش و کارشان های پيچيدگی خصوص در را جديد فرماندهان توجيه و تجربه انتقال برای روزه
 توجيهی هيچ بقيه ميشد؛ داده خلق مجاهدين سازمان خصوص در مختصری توجيهات افسران برخی به. ميکرد رد ميگرفتند عهده

 زمان هيچ عمال که واقعيت اين اساس بر شده تنظيم های آگاهی کسب خصوص در معمول مشکالت بنابراين،. نميکردند دريافت
  . ميگرديد تر غامض نداشت وجود فرماندهان تعويض هنگام در مشترکی

 انتقال خلق، مجاهدين سازمان با برخورد خصوص در خود مشکالت حول بحث برای امکانی هيچ JIATF فرماندهان نتيجه، در
 اگر آورد؛ بوجود را عواقبی که گشت ظاهر JIATF افسران برای زمانی عمال شکاف اين. نداشتند ها استراتژی مقايسه يا دانش،
 تروريست سازمان يک تنها نه سازمان اين که شد مشخص خلق مجاهدين سازمان اعضای از اوليه های بازجويی طريق از چه

  ] 4.[است فرقه يک همچنين بلکه خارجی
   

  فرقه يک عنوان به خلق مجاهدين سازمان
 از بعد 1980 دهه اواسط در امر اين ولی است، داشته ای بسته درونی ارتباطات خلق مجاهدين سازمان اوليه، روزهای از

 رجوی مسعود پاريس، در. شد تبديل تر خبيث موضوعی به نمودند مکان نقل پاريس به اعضا از بسياری و گروه رهبران اينکه
 خواست ابتدا – سازمان فعاالن بر را جديدی ضوابط که نمود ميشد ناميده" ايدئولوژيک انقالب" که آنچه بردن پيش به شروع
 جلسات ،)مريم همسرش و مسعود( ها رجوی به مذهبی تقريبا سرسپردگی متعاقبا و سازمان اهداف به سرسپردگی فزاينده
  . ميکرد تحميل – جنسی جداسازی و دوستان، و خانواده از جدايی در اجبار تجرد، اجباری، طالق خود، از انتقاد عمومی

 و گرديده مستقر عراق در که زمانی صورت، هر در. بود مردمی سازمان يک خلق مجاهدين سازمان صدام، با اتحاد از قبل
 شدن کم با نتيجه در و خريد خود به را ايران مردم خشم گروه اين شد، جنگ وارد صدام با اتحاد در ايرانی نيروهای عليه

 دنبال به طبيعتا خلق مجاهدين سازمان. زد فريبکارانه های شيوه به نيرو جذب به دست لذا. شد روبرو پيوستن برای داوطلب
 دادن با عربی متحده امارات و ترکيه مانند کشورهايی در اقتصادی مهاجران با ارتباط در همچنين ولی بود، ايرانی معارضين



. کشاند عراق به را آنان ازدواج، حتی و غربی، کشورهای در پناهندگی اخذ در کمک زمين، کار، يافتن جهت دروغين های قول
 افراد اين. ميشد داده آنان با ديدار جهت خلق مجاهدين سازمان های اردوگاه به مجانی سفر پيشنهاد سازمان، اعضای بستگان به

 و حفظ" برای را خود شناسايی مدارک تا شده خواسته آنان از سپس و اند شده عراق وارد قانونی غير بصورت اغلب شده جذب
  .افتادند می تله در عمل در آنان لذا،. نمايند تسليم" نگهداری

 بين تا ميشد پيشنهاد عراق و ايران جنگ از ايرانی اسرای به. ميگرفت صورت صدام دولت کمک با نيرو جذب ديگر شيوه يک
 انتخاب را يکی عراق در اسرا های اردوگاه در ماندن يا و ايران به بازگشت سپس و خلق مجاهدين سازمان های اردوگاه به رفتن
 به آنان بازگشت جهت اقدامی هيچ. شدند ماندگار آنجا در که رفتند، خلق مجاهدين سازمان های اردوگاه به زندانی صدها. نمايند
  . نگرفت صورت ايران
 آن تأثير به که جايی تا آنان برانگيز سؤال نيروی جذب عملکرد و خلق مجاهدين سازمان ای فرقه رفتار ائتالف، نيروهای برای
 سياست با که بود بعيد رهبری. بود توجه قابل ميشد مربوط آنان جابجابی های گزينه همچنين و اردوگاه در روزمره اقدامات در

 که ميکند گزارش بشر حقوق ديدبان واقع، در. نمايد همکاری ميکرد کم را اعضا بر تسلطش و مستقيم کنترل قدرت که هايی
 شامل که بود، نموده برقرار بودند جدايی خواهان که اعضايی حفظ برای پيچيده روند يک قبل مدتها خلق مجاهدين سازمان

 اشرف اردوگاه در گروه که زمانی از روند اين چه اگر. ميشد شکنجه حتی و وفاداری، عدم به اجباری گيری اعتراف ،"محاکمه"
 زندان نوع يک در حاليکه در ها هفته حتی يا روزها طی بودند خروج به مايل که کسانی هنوز ولی يافت، تخفيف شد متمرکز
  . ميگرديدند خود تصميم تغيير به تشويق و" توجيه" ميشدند نگهداری انفرادی

 ايجاد به منجر احتماال اند کرده تجربه خلق مجاهدين سازمان اعضای که مدتی دراز ايزوالسيون و فکری القای ديگر، طرف از
 مسئله اين. نمايند رد را رهبرانشان از خود کردن جدا پيشنهاد تا گرديده موجب که است، شده آنان در وفاداری العاده فوق حس
 نيز است شده کاشته آنان اذهان در وحشتناکی بطرز قانونی پيگرد انتظار که جايی ايران، به بازگشت شامل خاص بطور
  ] 5.[ميشود

   
  عمومی افکار ماهر کنندگان تخدير عنوان به خلق مجاهدين سازمان

 وجهه ارتقای و ظاهرسازی در ای فزاينده بطور سازمان اين خلق، مجاهدين سازمان پيدايش زمان از دهه چهار از بيش مدتی در
 مهارت است مذهبی هم و سکوالر هم و بوده ايران طاغوت کردن سرنگون خواهان که دموکراتيک سازمان يک عنوان به خود
 آوری جمع گسترده های فعاليت اواخر همين تا که جايی اروپا، و متحده اياالت در خاص بطور خصيصه اين. است کرده کسب
 خلق مجاهدين سازمان جاری اقدامات اما. است بوده گذار تأثير بود، آميز موفقيت خيلی خلق مجاهدين سازمان توسط مالی کمک
 در گروه نام گرفتن قرار از ممانعت برای] 6[وجهی، چند عمومی روابط کارزار يک طريق از غرب در حمايت جلب جهت
 طبق. است نبوده کافی اروپا اتحاديه و استراليا، کانادا، انگلستان، بعالوه متحده اياالت در خارجی تروريست های سازمان ليست
 فدرال جرم خارجی تروريست سازمان يک از – ديگر نوع هر يا مالی، سياسی، – حمايت هرگونه متحده، اياالت قوانين

 مالی های کمک آوری جمع امر در خلق مجاهدين سازمان فعاالن از بسياری که است شده اثبات اين، بر عالوه. ميشود محسوب
 کودکان برای پزشکی خدمات يا کودکان، رفاه ايرانی، پناهندگان جانب از که ميکردند ادعا مثال، برای( اند کرده کالهبرداری

  . است بوده نيز شويی پول های فعاليت سری يک درگير همچنين خلق مجاهدين سازمان). کنند می جمع پول
 سوابق خصوص در اند، بوده درگير خلق مجاهدين سازمان با مذاکرات گونه هر در که کسانی خصوصا و ائتالف، نيروهای اگر

 چنين اين بعدا که کردند می برقرار سازمان با ارتباطی اينگونه که بود بعيد کامال بودند، شده مطلع گروه فريبکاری طوالنی
 لذا،. يافتند متحده اياالت خصوص در آگاه و جذاب دوستانه، را خلق مجاهدين سازمان نمايندگان آنان حال، بهر. شود ساز مشکل
 تعهدش ائتالف؛ نيروهای اهداف به رسانی ياری در ظاهريشان تمايل ؛ خلق مجاهدين سازمان طرفی بی ادعاهای برابر در آنان
 گسترده حمايت دارای اينکه بر اصرارش و آن؛ بيرون در هم و سازمان درون در هم دموکراتيک، های آل ايده از حمايت به

 سازمان که بود بعيد بود، تر محتاط آمريکا ارتش خصوصا چنانچه اگر. بودند ضعيف است المللی بين جوامع در سياسی
 اوديرنو ژنرال که بود بعيد خيلی حتی و بزند، باز سر آمريکا مرکزی فرماندهی توسط تسليم فرمان از توانست می خلق مجاهدين
  . گردد خارجی تروريست سازمان يک عنوان به خلق مجاهدين سازمان موقعيت در بازبينی خواهان

   
  نشد برخورد تروريستی سازمان يک مانند خلق مجاهدين سازمان با
. است بوده آمريکا خارجی تروريست های سازمان ليست در خلق مجاهدين سازمان امروز، به تا عراق آزادی عمليات طول در
 بيرون خلق مجاهدين سازمان از حمايت در انگيزی بحث های بيانيه نظامی غير و نظامی رهبران از تعدادی حال عين در اما
 منحل يا گروه بر کنترل اعمال خصوص در مستمرا ائتالف نيروهای است، شده بحث فصل اين در بعدا که همانطور و اند، داده

 که داد قرار انتقاد اين معرض در را آمريکا، خصوصا ائتالف، نيروهای موفقيت عدم و ها بيانيه اين. اند بوده ناموفق آن نمودن
 روابط. ميکند رفتار خارجی تروريست سازمان يک جای به اطالعات آوری جمع منبع و احتمالی متحد يک عنوان به گروه با

 خلق مجاهدين سازمان با رابطه ماهيت نمودن معين در قاطعيت عدم اين بدليل ايران اسالمی جمهوری و عراق دولت با آمريکا
 استفاده در متحده اياالت مقاصد به که است صادق ايران اسالمی جمهوری مورد در خاص بطور مسئله اين. شد تر پيچيده هرچه
 خود آمريکا قاطعيت، عدم اين اثر بر. بود مظنون ايران در رژيم تغيير اقدامات در متحد يک عنوان به خلق مجاهدين سازمان از
  . داد قرار ترور با جنگ در دورويی اتهام برابر در را
. آمد بوجود) مسلحانه نبردهای قانون( المللی بين بشردوستانه قانون به بوش دولت رويکرد نتيجه در وضعيت اين درجاتی، به

 هم اجازه آنان به اسيرگيری خصوص در آنان قواعد. ميشود ها، تروريست جمله از کسی، هر شامل ژنو های کنوانسيون
 غير استثنای يک ايجاد با. ميدهد را ها تروريست جنايی پيگرد هم و ميشوند محسوب عمده تروريستی تهديد که افرادی بازداشت
 در خارجی های تروريست و ها شورشی دادن قرار سپس و طالبان و القاعده خصوص در ژنو های کنوانسيون در ضروری
 به عموم که شد ای گونه به قانونی وضعيت خصوص در گيری تصميم گرفتار الزاما آمريکا دفاع وزارت قاعده، اين در عراق



 حمايت ژنو های کنوانسيون توسط که هستند" غيرمجاز" يا" قانونی غير" مبارزان ها تروريست: کردند تعبير دوگانگی آنرا غلط
 رامزفلد دفاع وزير که زمانی بعالوه،. باشد تروريست نبايد شود حمايت ها کنوانسيون توسط که کس هر بنابراين، نميشوند؛
 کننده تحريک البته و نامفهوم موقعيت آن اعضای به و نمود اعمال خلق مجاهدين سازمان بر را ژنو های کنوانسيون قواعد

  . گرديد تلقی تروريست عنوان به گروه موقعيت رد عنوان به وی تصميم کرد، اعطا شده" حفاظت اشخاص"
 مجاهدين سازمان با رابطه خصوص در که برداشتی اشتباه با مقابله برای جدی اقدام هيچ ائتالف نيروهای نه و متحده اياالت نه

 قاطعی لحن به توجه با. ننمودند مردم عامه و گذاران سياست به مربوط گسترده تبليغی های برنامه طريق از بود آمده بوجود خلق
 تخفيف صرف انرژی اين از مقداری اگر بود خوبی ايده نمايد، می اتخاذ خود تروريستی ضد پيام رساندن در آمريکا دولت که
  . ميشد خلق مجاهدين سازمان قبال در موضعش خصوص در مخرب برداشت سوء اين

   
  . ننمودند برقرار اشرف اردوگاه در خود برای غالبی نقش ائتالف نيروهای

 نيروهای که نيست عجيب خيلی اصلی، نظامی عمليات پيرامون بينی پيش قابل بحران برابر در و روشنی، مأموريت هيچ بدون
 يک تحقق که زمانی بهرحال،. اند بوده ترديد دچار خلق مجاهدين سازمان با خود اوليه برخورد در که برسد نظر به ائتالف
 يک برای ائتالف نيروهای حضور که شد روشن و انجاميد شکست به آن از فوری کشيدن بيرون و عراق در سريع پيروزی
 بوده واضح بايست می خلق مجاهدين سازمان خصوص در قاطع سياست يک به نياز است، ضروری کشور در نامحدود دوره
 نيروهای آيا که نبود روشن هايی زمان در و داد، ادامه خود قاطعيت فقدان به همچنان ائتالف نيروهای عملکرد متأسفانه،. باشد

 اشرف اردوگاه مسئول حقيقتا طرف کدام اصال اينکه يا و خير يا دارند بازداشت تحت را خلق مجاهدين سازمان واقعا ائتالف
  . است

   
   شد داده ای مالحظه قابل تردد آزادی اجازه خلق مجاهدين سازمان به

 متمرکز از بعد گروه ترددات آزادی کردن محدود جهت اقدامی ولی نمود سالح خلع را خلق مجاهدين سازمان ائتالف نيروهای
 در ثابت گشت طريق از عمدتا اردوگاه، های دروازه بيرون در را امنيت ائتالف نيروهای. نکرد اشرف اردوگاه در آنان کردن
 دارای فردی استقرار واحدهای اگرچه. نداشتند 2003 سال از اردوگاه خود داخل در گشتی هيچ ولی نمودند، برقرار منطقه،
 روز هر محلی کارگران از زيادی تعداد. ندارد وجود مربعی مايل 15 اردوگاه پيرامون خارجی حصار هيچ] 7[هستند، حصار
 در. دارند آمد و رفت اصلی ورودی درب طريق از اردوگاه درون به شوند متوقف ائتالف نيروهای گاردهای توسط اينکه بدون
 سازمان اين، بر عالوه. بودند MNF-I دخالت بدون ای مالحظه قابل تردد آزادی دارای خلق مجاهدين سازمان رهبران نتيجه،

 وارد 2004 ژوئن در شده حفاظت اشخاص موقعيت اعطای زمان از نفر 200 حداقل که بود گفته JIATF به خلق مجاهدين
  . داند نمی آنان خصوص در چيزی JIATF. اند شده اردوگاه

   
  بود ائتالف نيروهای برای مستمر مشکل يک انسانی نيروی کمبود
. نياورد بعمل اشرف اردوگاه در جانبه همه جستجوی يک هرگز MNF-I که بود اين معنی به هميشه انسانی نيروی فقدان

 مأموريت از FOP Grizzly در انسانی نيروی تخصيص به مايل هم MNF-I و نميداد، را اجازه اين خلق مجاهدين سازمان
 اشرف اردوگاه در ساختمانهايی نتيجه، در. نبود اردوگاه جستجوی به گروه کردن مجبور برای جاری ای منطقه امنيتی های
 و پرسنل، های پرونده اسلحه، که دارند اعتقاد JIATF سابق کارکنان. است نکرده جستجو آنرا هرگز آمريکايی هيچ که هستند
 بر حداقل،. ميشدند پيدا ها ساختمان اين در جستجو صورت در رهبری بوسيله خلق مجاهدين شده بازداشت اعضای حتی احتماال
 المللی بين تيم عراق، تجسس گروه است، کرده انبار را صدام جمعی کشتار های سالح خلق مجاهدين سازمان که شايعاتی اساس

 هر به دسترسی بايست می] 8[عراق، در جمعی کشتار های سالح انبارهای کشف جهت CIA و پنتاگون توسط شده سازماندهی
  . نمود می پذير امکان را اردوگاه اين در ساختمان

   
 تبليغ ائتالف نيروهای پايگاه برای را خود اهداف و نموده قرار بر روابط دفتر يک تا شد داده اجازه خلق مجاهدين سازمان به

  نمايد
 کردند استفاده مخروبه و قديمی های ساختمان از نمودند، تأسيس اشرف اردوگاه نزديکی در را FOB ائتالف نيروهای که زمانی

 می مقرر ژنو سوم کنوانسيون اگرچه. نمايد انتخاب خود روابط دفتر برای را بهترين تا دادند اجازه خلق مجاهدين سازمان به و
 برای که نيست اين آمريکا نظاميان معمول روش اما نمايد، ايجاد جنگی اسرای برای روابط دفتر يک گيرنده اسير نيروی که کند
 هر JIATF مقامات. کنند تأسيس کار محل دفتر خود پايگاه در – تروريستی شده شناخته های سازمان بدتر خيلی البته – اسرا
 پرواز FOB Grizzly به که TF-134 فرماندهان اوقات برخی و ميکردند، شرکت روابطی ديدار سه در متوسط بطور هفته

 رهبران اينکه از غير به موضوعی هيچ شامل معموال جلسات برنامه. نمودند می شرکت روابطی جلسات اين در نيز ميکردند
  ] 9.[نبود نمايند مرور را ايران اسالمی جمهوری به مربوط خبری مقاالت خلق مجاهدين سازمان

 را خود تبليغاتی های پوستر تا بدهند اجازه تروريست های گروه به که نيست پايگاه يک فرماندهان برای معمول روش يک اين
 اوليه روزهای در بلکه شد، داده اجازه اين تنها نه. بنمايند پايگاه آمريکايی سربازان ای فرقه جذب به اقدام و کرده نصب آنجا در

 چنين انجام در خلق مجاهدين سازمان از جلوگيری بر مبنی JIATF درخواست FOB Grizzley پايگاه فرماندهان اشغال،
  ] 10.[کردند رد را تبليغاتی
 های گروه به که نيست اين نمايند می گزارش اسيرگيری عمليات فرمانده به که افسرانی برای معمول روش قطعا بعالوه،

 سازمان به حاليکه در. نمايند برگزار اهدافشان تبليغ جهت بزرگ عمومی های کنفرانس تا دهند اجازه خود کنترل تحت تروريست



 خلق مجاهدين سازمان سال، چندين برای بعالوه،. دهد انجام اشرف اردوگاه در را کار اين دقيقا تا شد داده اجازه خلق مجاهدين
  . داد ادامه آن توقف بر مبنی ائتالف نيروهای دستور و عراق دولت اعتراض عليرغم خود راديويی های برنامه پخش به

  . نکردند گروه ترک به تشويق را خلق مجاهدين سازمان اعضای فعال طور به ائتالف نيروهای
 حتی يا اسرا اردوگاه در آنها نمودن مستقر جای به اشرف اردوگاه در خلق مجاهدين سازمان نمودن متمرکز اهداف از يکی
 تعداد کاهش. بود اسير جمعيت يک کنترل و حفاظت جهت نياز مورد سربازان دادن کاهش خلق مجاهدين سازمان اردوگاه چندين
 ها روش بسياری ژنو های کنوانسيون. ميکرد کمک مقصود اين به رسيدن به نيز داشتند خدماتی چنين دريافت به نياز که اسرايی

 از را رهبران ميتوانستند ائتالف نيروهای نمونه، برای. شمارد می مجاز آن قدرت دادن کاهش و اپوزيسيون نمودن منحل در را
 پرسنل از جدا بايد افسران که نمايد می مقرر ژنو سوم کنوانسيون. کنند سست را فرقه درونی قدرتمند ساختار لذا نمايند، جدا بدنه

  ] 11.[شوند نگهداری معمولی
 اعصاب و مشکل احتماال آن نمودن منحل برای کوشش خلق، مجاهدين سازمان ای فرقه رفتار سابقه به توجه با ديگر، جانب از

 سازمان ای فرقه خصوصيات از يکی. بشود خود، به نسبت خشونت خصوصا خشونت، بروز شامل بود ممکن و بوده، کن خرد
 سال از تروريستی اقدامات در تاکتيکی سالح يک عنوان به خودکشی از چه اگر. است متمرکز خودکشی بر خلق مجاهدين
 برای يا مذاکرات در تاکتيک يک عنوان به خودکشی به تهديد از متناوبا خلق مجاهدين سازمان اما است، نشده استفاده 1981
 سال در پاريس در عضو 10 اينکه از بعد خصوصا مسئله اين که رسيد اثبات به. است نموده استفاده تحقيقات، کردن مخدوش
 مؤثر سوزاندند شد منجر خلق، مجاهدين رهبران از يکی رجوی، مريم دستگيری به که اقداماتی به اعتراض در را خود 2003

 در پاريس های خودسوزی کند متالشی را خلق مجاهدين نمايد سعی MNF-I که صورتی در اينکه از نگرانی. است بوده
 رد را سازمان نمودن منحل جهت زور اعمال پيشنهادات JIATF که شد موجب گردد تکرار بزرگتر مقياس در اشرف اردوگاه

  . کند
   

   بود" محترمانه تخريب" به موسوم ضعيف رويکرد يک خلق مجاهدين سازمان قبال در ائتالف نيروهای سياست تنها نهايتا،
 نيروهای ميگيرند قرار تهديد مورد که محلی به افراد بازگرداندن عدم به مربوط های نگرانی که شناخت اين با ،2004 سال در

 آمريکا خارجه وزارت و MNF-I مقامات است، ساخته مسئول طويل مدت يک برای خلق مجاهدين سازمان قبال در را ائتالف
 يا شده آزاد گروه اعضای نهايتا که برگزيدند خلق مجاهدين سازمان قبال در ائتالف نيروهای اقدامات هدايت جهت را سياستی
 اسرا نگهداری سياست يک گرديد مطرح خارجه وزارت مقام يک توسط که" محترمانه تخريب" ترم. گردند عراق دولت تحويل
  : ميشد زير عنصر سه شامل که بود

  اشرف اردوگاه در آرامش و امنيت برقراری        •
   خلق مجاهدين سازمان از ائتالف نيروهای حفاظت تدريجی کاهش        •
  TIPF به رفتن و اردوگاه ترک به خلق مجاهدين سازمان اعضای تشويق        •
   

 شده حفاظت اشخاص از حفاظت و حمايت جهت ژنو چهارم کنوانسيون در شده مقرر تعهدات احقاق سياست اين از اصلی هدف
 از اطمينان حصول همچنين و تخريبی رفتارهای و خشونت برابر در حفاظت مقدمتا موضوع اين. نبودند اسير که بود ای

 آمريکا ارتش دژبانی گردان يک MNF-I امنيت، برقراری جهت. بود پزشکی درمان و غذا به خلق مجاهدين سازمان دسترسی
 در اجرا به منطقه در را امنيتی گشت تا کرد مأمور را FOB Grizzly در دريايی تفنگداران سپاه سازی تفنگ شرکت يک و

  . آورند
 مجاهدين سازمان برای مقدمتا ائتالف نيروهای] 12.[ميشد آورده اردوگاه به بايست می زندگی مايحتاج اغلب و سوخت، غذا،
 بهرحال،. نمودند فراهم را دارد، قرار اشرف اردوگاه که جايی دياله، استان در دولت طريق از خود مايحتاج تهيه ترتيبات خلق
  . کرد امتناع گروه مايحتاج تأمين از بزودی فرماندار خلق، مجاهدين سازمان به نسبت ها عراقی دشمنی بدليل
 مجاهدين سازمان برای و است، نموده خطرناک را عراقی های جاده از بسياری در تردد) IED( منتظره غير انفجاری ابزار
 در ابتدا بنابراين،. ميدهد قرار امنيتی بازرسی پست نقاط در دستگيری معرض در آنرا اعضای عراقی معتبر مدارک فقدان خلق
 کاالهای تهيه جهت عراق بندری شهرهای به و بغداد به خلق مجاهدين افراد تردد که پذيرفتند ائتالف نيروهای ،2004 اکتبر
 شدن مجروح و آمريکايی، سرباز 14 مرگ به منجر اسکورتی های مأموريت اين بهرحال،.  نمايند اسکورت را نياز مورد
 گاردنر جان ژنرال اينکه از بعد ،2006 سال اواسط در] 13.[گرديد منتظره غير انفجارهای در ديگر نفر 60 حداقل

 همچنين گاردنر ژنرال. شد محدود شدت به اسکورتی های مأموريت تعداد گرفت، عهده به را اسيرگيری عمليات فرماندهی
 خلق مجاهدين اعضای تعداد نمايد، اثبات را اسکورتی های مأموريت به نياز بايست می خلق مجاهدين سازمان که نمود مطرح

 غير انفجار احتمال که هايی جاده از اجتناب برای هليکوپتر با تردد و کرد، محدود را نمايند تردد مأموريت هر با توانستند می که
 کاهش را اسکورتی های مأموريت تعداد هم باز استون، دوگالس ژنرال او، جانشين] 14.[نمود برقرار را دارد وجود منتظره

  . داد
 اجرای برای کمی خيلی کوشش داشت، ادامه محسوس غير موفقيت با محترمانه تخريب سياست اوليه عنصر دو که حالی در

 مجاهدين سازمان با JIATF اشرف، در خلق مجاهدين تمرکز سال اولين طی. شد گرفته بکار – خروج به تشويق – سوم عنصر
 روند. شد مذاکره وارد شوند منتقل TIPF به هستند گروه ترک به مايل که اعضايی آن اساس بر که روندی ايجاد برای خلق

 به را روزه چندين" توجيه ضد" دوره يک تا داد اجازه خلق مجاهدين سازمان به" شده ريزی برنامه خروج" اين برای مربوطه
 بيدار نوعی به) ميشدند ناميده JIATF توسط که همانطور( مربوطه" جداشده" مجاهدی" حساس" آگاهی آن طی که آورد، در اجرا
 ترک درخواست برای انتقام در کردن زندانی با همراه خلق مجاهدين اعضای تهديد روش يک روشنی به توجيه ضد اگرچه. شود
 اعضای از نفر صد چند اشرف، در تمرکز سال اولين طی مانع، اين عليرغم. داد را کار اين اجازه JIATF اما بود، گروه



 به فريب با که بودند ايرانيانی ساير و عراق و ايران جنگ در جنگی اسرای اغلب که – شدند منتقل TIPF به خلق مجاهدين
  ] 15.[بودند شده برده عراق در خلق مجاهدين اردوگاه

 JIATF. ننمود خروج به تشويق جهت بعدی اقدام هيچJIATF  ولی يافت، کاهش ای قطره حد به خروج اوليه، سيل اين از بعد
 هيچ ولی است، نموده منتشر TIPF در زندگی بد شرايط خصوص در غلط اطالعات خلق مجاهدين سازمان رهبری که ميدانست
 ساخته 2006 سال در TIPF جديد ساختمان که زمانی زيادی ميزان به شرايط اينکه از بعد حتی کار، اين با مقابله برای اقدامی
 وارد بدون اشرف اردوگاه از ميخواستند که خلق مجاهدين اعضای به کمک جهت اقدامی هيچ بعالوه،] 16.[نکرد يافت، ارتقا شد
 اشرف اردوگاه درون در گشت هرگز MNF-I. نشد کنند فرار شده ريزی برنامه خروج روند در توجيه ضد دوره در شدن

 حتی يا MNF-I خودروهای بر شدن سوار امکان کنند ترک را آنجا بودند مايل که خلق مجاهدين اعضای بنابراين نکرد، برقرار
 سمت به دويدن برای تالش محل، ترک جهت مانده باقی راه تنها. نداشتند را MNF-I نمايندگان به خروج به خود تمايل رساندن
TIPF بود .JIATF برای. است آورده بوجود پياده خروج ساختن مشکل جهت فيزيکی موانع خلق مجاهدين سازمان که ميدانست 
 پست ظاهری عملکرد چه اگر. بود نموده ايجاد TIPF تا ورودی طول در حفاظتی پست يک خلق مجاهدين سازمان نمونه،
 قرار: است آمده بوجود مقصود يک برای تنها که بود واضح ولی بود، شده ريزی برنامه خروج امکانات نمودن فراهم مربوطه
 ها شونده خارج. نمايد مقابله شوند خارج پياده ميخواهند که کسانی با بتواند که محلی در خلق مجاهدين سازمان های گارد دادن

 سازمان گشت دست از کرده، طی باز زمين در را طوالنی نسبتا فاصله يک بودند مجبور) ها فراری حالت اين در دقيقتر يا(
 گاردهای با عاقبت اينکه از قبل – خاردار سيم و خاکريز، حصار، شامل – فيزيکی مانع چندين از و کرده، فرار خلق مجاهدين
 فرار به اقدام خلق مجاهدين اعضای از تعدادی حال اين با. کنند عبور شوند رد آنها از شکلی به و نموده مقابله ها پست در مستقر
 مانع MNF-I بود، آشکار فيزيکی موانع اين ساختن اينکه عليرغم] 17.[شدند TIPF به رسيدن به موفق کمی تعداد و کردند،
 انجام اقدام تنها. ننمود تخريب خود را آنها يا نکرد، آنها کردن خراب به مجبور را خلق مجاهدين سازمان نشد، آن ساخت در آنان
  ] 18.[بود بيشتر خاردار سيم برای 2007 سال در خلق مجاهدين سازمان درخواست رد شده

   
   است؟ شده گرفته خلق مجاهدين سازمان تجربه از هايی درس چه

 مهم فصل يک اين بهرحال،. ميگيرد بر در را عراق آزادی عمليات گيری اسير داستان از فصل يک تنها خلق مجاهدين سازمان
 می شورش، ضد عمليات خصوصا عمليات، نوع اين در بزرگتر موضوعات شده کوچک نشانگر مختلف جهات در که است،
 مقطع يک در گروه يک تنها نه به مربوط که شود گرفته خلق مجاهدين سازمان تجربه از هايی درس است ممکن لذا،. باشد

 آن انجام به مأمور آينده در است ممکن آمريکا ارتش که است گيری اسير عمليات از کامل طيف يک به مربوط بلکه خاص،
 گيری نتيجه به شود انجام آمده بوجود مشکالت با برخورد جهت ميتواند که اقداماتی و دروس اين بررسی با جلدی تک اين. گردد
  . پردازد می

   
   ها توصيه و ها يافته
  مدت کوتاه در
 يک اينکه مگر شود، بازگردانده ايران به بايد ميگردد عفو شامل ايران اسالمی جمهوری جانب از که خلق مجاهدين عضو هر

 دال مدرکی هيچ بهرحال امروز تا. گرفت خواهد قرار قانونی پيگرد تحت آنجا در مربوطه فرد که باشد داشته وجود آشکار تهديد
  . ندارد وجود باشد کرده کوتاهی اند بازگشته ايران به که خلق مجاهدين سازمان سابق اعضای به عفو اعطای در ايران اينکه بر
 تمامی و هستند، خلق مجاهدين سازمان اخراج خواهان که اند ساخته مشخص عراق دولت ارشد عناصر ،2003 دسامبر ماه از

 خلق مجاهدين سازمان مسئوليت انتقال قواعد طبق. پذيرفت نخواهد را گروه ايران از غير به کشوری هيچ که ميدهند نشان شواهد
 خلق مجاهدين سازمان مسئوليت حاضر حال در عراق دولت شد، اجرا وارد 2009 ژانويه اول از که نيروها، توافق اساس بر
 به را آن اعضای و نمود خواهد انسانی برخورد گروه با که است داده کتبی تعهد متحده اياالت به عراق دولت. داد عهده به را

 خلق مجاهدين سازمان ميخواهد عراق دولت صورت، بهر. فرستاد نخواهد شوند مواجه قانونی پيگرد با است ممکن که کشوری
  . شوند خارج عراق از

 JIATF و اسيرگيری عمليات فرماندهی خصوصا( MNF-I دارد، وجود عراق سياست بر گذاری تأثير برای فرصت که مادامی
 سازمان جغرافيايی جابجابی که شود مطمئن تا نمايند تشويق را عراق دولت بايد آمريکايی مقامات ساير و) اشرف اردوگاه در

% 70 حدود به بايست می خاص توجه. گردد انجام بشر حقوق و دوستانه انسان های نرم با متناسب روشی به خلق مجاهدين
 و فريب با اعضا اين از ای مالحظه قابل تعداد. بشود پيوستند آن به عراق در گروه شدن مستقر از بعد که اشرف اردوگاه جمعيت

 فرقه رفتار با رابطه در خصوصا – آن های روش و گروه اهداف از درستی درک هيچ يا شدند برده عراق به کذب های قول با
 دوباره شانس آنان به افراد اين بازگرداندن. اند شده داشته نگاه آنجا در خود ميل خالف و اجبار با بسياری و نداشتند – آن ای

 بی زندگی عمر يک البته ديگر راه. داد خواهد خلق مجاهدين سازمان ای فرقه کنترل از بدور را شان زندگی مجدد شروع برای
  . بود خواهد کشوری
 خلق مجاهدين سازمان با که اين از اطمينان حصول جهت عراق دولت و سرخ صليب با بايد آمريکا اسيرگيری عمليات فرماندهی

 شد خواهد برخورد شوند واقع تهديد مورد است ممکن که محلی به افراد بازگرداندن عدم اصل اساس بر فرد به فرد صورت به
 افراد بازگرداندن به تهديد هرچند( باشد الزم ای نتيجه چنين حصول برای است ممکن بدنه از رهبران کردن جدا. نمايد همکاری

 آزادی عمليات از بعد بالفاصله ديگر بسياری و رجوی مسعود مانند درست خودشان، رهبران تا شود موجب است ممکن ايران به
 پيگرد جدی تهديد با که اعضايی آن تنها ولی باشد، داوطلبانه غير يا داوطلبانه است ممکن بازگرداندن). شوند ناپديد عراق،
 کند کار عراق دولت با بايد اسيرگيری عمليات فرماندهی بقيه، خصوص در. شوند بازگردانده ايران به بايد نميشوند مواجه قانونی

 مرتکب جنايات برای يا و شود، مستقر ثالث کشور يک در يا نمايد، دريافت عراق در اقامت حق يا فرد هر که شود مطمئن تا



 گام بگيرد، خلق مجاهدين اعضای قانونی تعقيب به تصميم عراق دولت که حاالتی در. گيرد قرار قانونی تعقيب تحت خود شده
  . شوند برداشته معمول های نرم اجرای بر المللی بين نظارت از اطمينان حصول جهت بايد الزم های

   
  مدت دراز در

 يک و مشخص اهداف کردن فرموله به اقدام سفيد کاخ و خارجه، وزارت دفاع، وزارت با هماهنگی در بايد دفاعی طراحان
 لحاظ به که شرايطی در خصوصا جانبی، های گروه با برخورد با رابطه در ميدانی فرماندهان برای روشن مأموريتی طرح
 بر مبنی دستوراتی بايد متخاصم، نيروهای دادن شکست خصوص در رهنمود دادن بر عالوه. بنمايند است، حساس سياسی

  ]19.[باشد داشته وجود آمد در اجرا به موفقيت با مأموريت اينکه از بعد آنان مناسب اسيرگيری چگونگی
 خصوص در اطالعات بايد معمولی کارکنان و آنان نماينده افسران و صحنه فرماندهان به نظامی، های فعاليت يافتن پايان از قبل

 مجاهدين سازمان مانند خاص های جمعيت به بايد خاص توجه. شود داده مقابل نيروهای فرهنگی های تفاوت و اهداف، سابقه،
 خاصی مشکالت پيروانش به روانی و فيزيکی صدمات ايجاد در آن رهبری توان و گروه اجتماعی ساختار آنها در که بشود، خلق
 جابجايی برنامه در و گردد، بروز صحنه در تجربه کسب طريق از هميشه بايد ها دانسته اين. گردد مبذول آورد، می بوجود را

 تا نمايند توجيه را خود های جانشين کافی ميزان به تا شود داده ميشوند منتقل که فرماندهانی برای کافی زمان بايد ها مسئوليت
  . گردد حفظ سازمانی حافظه و يافته کاهش ها دانسته منحنی افت
 نشد داده ايرانی و عراقی فرهنگ تفاوت خصوص در اطالعات ترين ای پايه حتی ائتالف نيروهای به عراق، آزادی عمليات در
 با برخورد در اينکه، مهمتر] 20.[نبودند مجهز ميداد قرار تأثير تحت را آنان روابط که خصومتی تشخيص جهت آنان لذا و

 فعاليت خصوص در رهنمودی هيچ که چرا بودند تدافعی موقعيت در مشخصا ابتدا از ائتالف نيروهای خلق، مجاهدين سازمان
 آورند بوجود شان اسيرگيری برابر در مشخص های چالش ميتوانند آنان چگونه اينکه و آنان ای فرقه خصوصيات يا گذشته های

 سازمان ظاهری همکاری موضع فريب بود بعيد آمريکا نظامی افسران بود، می اختيار در اطالعات اين چنانچه. نکردند دريافت
 تخريب و متحده اياالت شرمندگی نهايتا و آنان از حمايت در بيانيه دادن به که موضوع، اين از تنها نه. بخورند را خلق مجاهدين
 و شدگان بازداشت با مصاحبه در شده گرفته بکار روند همچنين بلکه ميشد، جلوگيری گرديد، منجر ترور با جنگ در آن وجهه
  . بخشيد می ارتقا را ژنو کنوانسيون قواعد با آن دادن مطابقت و آنان بندی دسته

 مورد در خصوصا و موضوعات اين در خود دانش ارتقای جهت اينترنت از استفاده به اقدام ائتالف نيروهای کارکنان زمانی،
 با ترکيب در تحقيقی، کارهای برخی حتی و مطبوعاتی گزارشات بودن دقيق عدم بهرحال،. نمودند خلق مجاهدين سازمان
 می مشکل را قصه از واقعه کردن جدا اند، کرده اشغال را اينترنت که ايران اسالمی جمهوری و خلق مجاهدين سازمان تبليغات
  . ساخت

 اسيرگيری، بر ممکن نوع هر از انسانی و قاطع کنترل و کرده برقرار تری محدود ديد بايد اسيرگيری عمليات مسئول فرماندهان
 نيروی به نياز شده ثبت ساکنان چه اگر. مينمودند اعمال دارد، نظارت آنان درون روزمره های فعاليت بر که روندی بعالوه
 ميرسد نظر به که ای نکته باشد، اسرا نفع به نه و اسيرگيرندگان نفع به بايد انسانی نيروی توازن دارند، اسرا از کمتری انسانی

  . بود شده گم اشرف اردوگاه در
 استقرار ژنو سوم کنوانسيون قواعد. ميشد منجر پيروان از رهبران کردن جدا به فورا بايست می اشرف در مجاهدين تمرکز
 يک خصوصا گروه، بدنه کنترل در رهبران قدرت جدی بطور مسئله اين. نمايد می مقرر را معمولی پرسنل و افسران جداگانه
  . ميدهد کاهش را ای، فرقه گروه

 به بايد ای فرقه های گروه و خارجی تروريست های سازمان. گردند منحل بايد متحده اياالت دست در تروريستی های سازمان
 نمودن منحل که است روشن. گردند پراکنده باشند داشته کنترل آنان بر و نموده متمرکز را خود افراد يابند اجازه اينکه جای

 نيروهای تلفات کاهش ميان اين از که ميگرديد، منجر عراق آزادی عمليات در تری مطلوب نتيجه به خلق مجاهدين سازمان
 پيش به را خودشان های برنامه که خلق مجاهدين سازمان رهبران تقاضای مورد اسکورتی های مأموريت نتيجه در آمريکايی

  . است ذکر قابل بردند می
 در( مردم با ارتباط طرح ارتقای جهت هم با بايد صحنه، فرماندهان کنار در خارجه، و دفاع وزرای دفاتر نظامی، نبرد يک طی

 آزادی عمليات خصوص در. کنند کار سياسی حساسيت دارای موضوعات روی بر) جهان سطح در و صحنه، در متحده، اياالت
 داليل اگر توانست می شده حفاظت اشخاص عنوان به خلق مجاهدين سازمان معرفی بر مبنی رامزفلد دفاع وزير عملکرد عراق،
 آمريکا که شد منجر گيری نتيجه اين به ارتباطات برقراری در ناتوانی. نشود انجام ميگرديد تشريح دقت به آن الزامات و کار اين
 عمليات همچنين اين. است داده قرار خارجی تروريست های سازمان ليست در آنرا خود که کند می حمايت سازمانی از

 با روابط شدن حساس به منجر و کرد تر پيچيده دارد را باال دست که خلق مجاهدين سازمان به تصوير اين دادن با را اسيرگيری
 و نبرد با ارتباط در تنها نه مأموريتی روشن های رهنمود. گرديد ها رسانه و عراق، مردم ايران، اسالمی جمهوری عراق، دولت
 گردد اعمال سانسور اينکه نه – باشند می ضروری نيز ارتباطات وسيع عرصه در همچنين بلکه هستند، مهم آن از بعد مسائل
 شده صادر ميکنند درک را مربوطه شرايط که کسانی جانب از اينکه باشند، نداشته تداخل ها پيام اينکه از اطمينان حصول بلکه
  .  هستند آمريکا دولت رسمی علنی موضع که نباشند موضوع اين کننده تأييد غلط به اينکه و باشند،

 خصوص در تر روشن قانونی چهارچوب يک المللی بين دوستانه انسان قانون اگر بود اسيرگيری عمليات فرماندهان نفع به
 يک بوش دولت که آنجا از. ميکرد ارائه عادی غير های ميليشيا و کشور، بدون فعاالن شده، شناخته های تروريست اسيرگيری
 بوجود دشمن" مجاز غير" و" قانونی غير" مبارزان از جديد تعريف يک با ژنو های کنوانسيون خصوص در انگيز بحث استثنای
 دفاع وزير توسط نهايتا که تصميمی و شد روبرو تأخير با خلق مجاهدين سازمان قانونی وضعيت خصوص در تصميم آورد،

 احتماال که نمود محروم ژنو سوم کنوانسيون تحت خود قانونی حقوق از را خلق مجاهدين سازمان بدنه اعضای شد گرفته رامزفلد
  . شد گرفته غلطی تصميم قانون اساس بر



 جهت خارجه وزارت و دفاع وزارت با بايست می اسيرگيری عمليات فرماندهان جايگزين، چهارچوب يک از استفاده بجای
 متداول، المللی بين دوستانه انسان قانون و ژنو های کنوانسيون از آمريکا تعبير چگونگی به نسبت قانونی يافته يک تأمين

 های تروريست شامل خاص بطور المللی، بين غير هم و المللی بين هم نبردهای در اسيرگيری الزامات با ارتباط در خصوصا
  . نمودند می همکاری عادی غير های ميليشيا و کشور، بدون فعاالن شده، شناخته
 رسيده فرا آن زمان ميکرد، تغيير کوچکتر عمليات به عمده عمليات از عمومی آگاهی اساس بر نبرد ماهيت که آنجا از بعالوه،

 يا جديد الحاقی پروتکل يک به رسيدن جهت مذاکرات اينکه يا و پرداخت می دوم الحاقی پروتکل بازينی به متحده اياالت که بود
 های تروريست اسيرگيری نحوه تنظيم و" المللی بين خصوصيت بدون" نبرد خالل در نظاميان غير از حفاظت برای شده بازبينی
  . برد می پيش را المللی بين غير و المللی بين نبردهای طی در عادی غير های ميليشيا کشور، بدون فعاالن شده، معرفی

  
  

________________________________________  
 در کردها و شيعيان قيام سرکوب در وی به کمک شامل که صدام، به خدماتش بدليل خلق مجاهدين سازمان اينکه به توجه با] 1[

 نسبت ها عراقی خصومت که ميشد توجه بديهی امر اين به بايست می داشت، قرار دشمن نيروهای ليست در ميشد، 1991 سال
 با پيچيدگی اين بروز از. ميکند پيچيده امری را عراقی مقامات به آنان تحويل يا کردن آزاد مسئله خلق، مجاهدين سازمان به

 بنابراين،. بود نموده مسدود را گزينه اين آمريکا دفاع وزارت ولی کرد، اجتناب ميشد ايران به خلق مجاهدين سازمان بازگرداندن
 دوش بر مدتی برای خلق مجاهدين سازمان مشکالت زحمت که ميکردند بينی پيش بايست می عراق آزادی عمليات طراحان
  . بماند باقی ائتالف نيروهای

 منحل شامل پيشنهادات. نگرديد واقع قبول مورد يک هيچ ولی شد، پيشنهاد 2004 و 2003 سالهای در سياست چندين] 2[
 در آنان کردن حل و خلق مجاهدين سازمان به عراقی اقامت دادن ايران، به آنان بازگرداندن و خلق مجاهدين سازمان نمودن
 می شدن جدا به اعضا تشويق فعال بطور و ثالث، کشور يک در اعضا نمودن مستقر و پناهندگی موقعيت ابتياع عراق، جامعه
  ). 2008 فوريه و 2007 اکتبر دفاع، وزارت و JIATF مقامات با مصاحبه( شد

 هر دری و فارسی اگرچه. آمد بوجود عمل در بارزی های پيچيدگی نتيجه در که هستند، متفاوتی های زبان فارسی و عربی] 3[
 بهرحال،. ميشود تکلم افغانستان در دری. ميکنند صحبت فارسی اساسا خلق مجاهدين سازمان هستند، ايرانی های زبان از دو

 نمونه يک به مترجم يک. است نبوده دقيق احتماال فارسی از آنان ترجمه و ميکردند، صحبت سليس دری به مترجمين اغلب
 ميکردند بازديد TIPF از که زبان عرب گروه برای که بود شده خواسته وی از. ميکند اشاره زبان امر در مضحک مشخصا
 تمرکز که خواستند وی از پاسخ در آنها. داند نمی عربی و ميکند صحبت فارسی او که داد اطالع سربازان به او نمايد، ترجمه
  ). 2008 ژانويه ،JIATF سابق فارسی مترجم يک با مصاحبه( بدهد خرج به بيشتری

 اطالعات برخی. است شده بحث جلدی تک اين در B ضميمه در مفصل بطور خلق مجاهدين سازمان ای فرقه خصوصيات] 4[
 تخطئه برای که هايی روش در و نفرات گيری عضو و جذب در خلق مجاهدين فريبکاری به که وقتی خصوصا فصل، اين در

  . اند شده تکرار ميشوند، مربوط بود اسير اشرف اردوگاه در گروه که زمانی جداشدگان
 خصوص در درست تحليل که ميدهند نشان آمريکايی نظاميان غير و سربازان، ، نظامی افسران با ما گسترده های مصاحبه] 5[

 افراد بسادگی آنان هستند؛ آزادی مبارز نه و بوده تروريست نه اکثريت که است آن اشرف اردوگاه در خلق مجاهدين سازمان بدنه
  . باشند می ايران به بازگشت به مايل گردند جدا رهبرانشان از چنانچه که هستند ای شده مغزشويی و گرفتار

 حمايت خصوص در خلق مجاهدين سازمان برانگيز ترديد ادعاهای خصوص در تر مفصل اطالعات برای A ضميمه به] 6[
  . کنيد رجوع سازمان اين از سياسی

 جلوی که نشده ساخته ای گونه به مجاهدين استقرار های محل اطراف حصارهای که شدند متوجه JIATF سابق کارکنان] 7[
  . آورد می بعمل ممانعت اعضا خروج از که است صورتی به بلکه بگيرد را افراد ورود

 جستجو متحد ملل امنيت شورای جانب از آنان مأموريت که شد متحد ملل بازرسان های تيم جايگزين عراق تجسس گروه] 8[
  . بود عراق آزادی عمليات از قبل عراق در قانونی غير های سالح يافتن برای

 از يکی در RAND محقق يک حضور و ،2008 و JIATF، 2007 فرماندهان های مصاحبه از شده کسب اطالعات] 9[
  . 2007 اکتبر روابطی، های مالقات

 MNF-I روشن اقدام فقدان. شد تعريف2008 فوريه در RAND محقق يک برای JIATF فرمانده يک توسط واقعه اين] 10[
 و شد منجر FOB Grizzly در دژبانی گردان و JIATF رهبران بين مجادله به بعضا خلق مجاهدين سازمان با برخورد در

  . نمايند عمل هم مخالف جهات در آنها تا گرديد سبب
  . 97 ماده ژنو، سوم کنوانسيون] 11[
. ميگردد توليد سازمان خود های محل در برق و ميشود آورده رودخانه از خلق مجاهدين سازمان آب های لوله توسط آب] 12[

 با خلق مجاهدين سازمان حسنه روابط اساس – JIATF سابق افسران گفته طبق پول، مستقيم پرداخت بعالوه – منابع اين فروش
  . بود محلی های عراقی از بسياری

 FOB ولی ميگرفت، قرار هدف شورشيان بوسيله اغلب بغداد و اشرف اردوگاه بين اسکورتی های مأموريت اگرچه] 13[
Grizzly، و اشرف، اردوگاه TIPF خطرناک استان در آنها که موضوع اين به توجه با. نکردند دريافت مستقيمی غير آتش هيچ 

 خلق مجاهدين سازمان که بودند مظنون قويا عراق دولت و JIATG مقامات بودند مستقر دورافتاده، محل يک در اگرچه دياله،
 می بعمل اغتشاشات از مالی حمايت عمال آنان لذا ميدهند، پول نکنند وارد صدمه آنان تأسيسات به اينکه برای شورشيان به

  ). شود مراجعه 2008 سال خدابنده نوشته به نمونه برای همچنين ؛2007 فوريه ،JIATG سابق مقامات با مصاحبه( آوردند



. گرفت عهده به آن تأييد روند در نقشی JIATF که افتاد اتفاق زمانی گذشته در اسکورتی های مأموريت در کاهش تنها] 14[
 مجاهدين های درخواست آورد، می در اجرا به را ها مأموريت که دژبانی، گردان اشرف، در مجاهدين تمرکز اول سال دو طی
 برای ها مأموريت برخی که شدند متوجه اينکه از بعد. ميداد مثبت جواب هفته در درخواست چندين به و کرده بررسی را خلق

 تا شد مصر JIATF ميشود، انجام) شيک دوز دست شلوار و کت دست يک تهيه جهت ظاهرا مورد يک( مسخره اهداف
  . داد کاهش را ها مأموريت تعداد ای مالحظه قابل ميزان به و کرده بررسی خود را ها درخواست

JIATF سازمان به نسبت متفاوتی رويکردهای اغلب آنها افسران و نمودند، می گزارش مختلفی مقامات به دژبانی گردان و 
 ترسيم خلق مجاهدين سازمان قبال در هايشان مسئوليت از روشنی خطوط شوند قادر آنها که اين از قبل تا. داشتند خلق مجاهدين

 های اسکورت که نبود آگاه JIATF مثال، برای. نمايد استفاده سوء FOB در کنترل و فرماندهی از تا بود قادر گروه کنند،
 ساعت شش مدت طی در شهر داخل به را آنها و ميکرد پياده بغداد شهر محدوده در را خلق مجاهدين سازمان اعضای دژبانی،
 مجاهدين سازمان حضور کردن محدود جهت محترمانه تخريب هدف به بود، دستور نقض اين. نمود نمی اسکورت آنان توقف
 اسکورت بدون اعضای عراق دولت که زمانی را آمريکا سفارت کارکنان و ميرساند، آسيب عراق دولت کنترل تحت خلق

  . نمود می شرمنده بودند کرده مراجعه دولتی ادارات به بعضا که يافتند می بغداد در را خلق مجاهدين
 سازمان رهبری که زد حدس JIATF شدند، اوليه های جداشدن از برخی از بعد خشونت سرکوب به مجبور اينکه از بعد] 15[

 استفاده بودند زندانی يا و بود مشکل آنان نگهداری که اعضايی شر از خود کردن خالص برای فرصت اين از خلق مجاهدين
  . بودند اخراجی شده جدا جای به ای فرقه ترمينولوژی از استفاده با رسيدند TIPF به که اوليه اعضای برخی لذا،. نمود

]16 [TIPF ،بعدا که جديد ARC کتابخانه؛ و ورزشی، تمرينی، امکانات کانديشن؛ اير دارای های چادر دارای شد، ناميده 
 لوازم خريد جهت حقوق کرده، کار FOB در هم و اردوگاه در هم ميتوانستند پناهندگان. بود خانه قهوه چادر يک و آرايشگاه؛
 ماهواره بشقاب يک دارای چادری هر تقريبا ،2007 اکتبر در. (نمايند دريافت ويدئو و ماهواره، تلويزيون، مانند خود راحتی

 خود چادرهای در راحتی جهت اثاثيه ساير و ميز، نيمکت، ساختن برای ساختمانی مصالح مازاد از حتی ماهر ساکنان). بود ای
 طبخ آشپزخانه در آماده غذاهای جای به حاال که ميخوردند، سربازان که ميخوردند را غذايی همان همچنين آنها. ميکردند استفاده
  . گرديد می

 TIPF ساکنان اينکه از بعد که است اين سازمان از خروج به اعضا تشويق عدم مقابل در MNF-I کارکنان توجيه يک] 17[
 به نفرات جذب برای دليلی هيچ شوند، مستقر ثالث کشور يک در نتوانستند ولی کردند دريافت UNHCR از پناهندگی موقعيت
TIPF توجيه بود، محدود اگر حتی فرارها، روند. نداشت وجود MNF-I اين، بر عالوه. ميکند قبول قابل غير را JIATF 
 خروج به تمايل که ميداد نشان بروشنی خلق مجاهدين سازمان رفتار اضافه به. دارد نگاه اسير را پناهندگان که نبود مجبور
 برای شبانه های گشت و کرد می بيشتری فيزيکی موانع نمودن برقرار و خاردار سيم تهيه درخواست که چرا دارد ادامه همچنان
  . بود داده افزايش را ها فراری با مقابله

 ماهيت بيانگر خاردار های سيم و خاکريزها، حصارها، ها، گشت که ميکنند ادعا آن هواداران و خلق مجاهدين سازمان] 18[
 برای و اند، آمده بوجود ايرانی يا عراقی نيروهای حمالت از خلق مجاهدين سازمان حفاظت برای و بوده اشرف اردوگاه نظامی
 موانع تمرکز و موقعيت بعالوه شد داده ARC در اخير فراريان توسط داوطلبانه که اطالعاتی با ادعا اين. نيستند فرار از ممانعت
  . دارد مغايرت ساخت 2003 مه ماه از بعد خلق مجاهدين سازمان که ARC روی بر فيزيکی

 نوع يک تحت که است الزم هميشه تقريبا خلق، مجاهدين سازمان مانند ها ميليشيا شامل خورده، شکست نيروهای] 19[
 ممکن ها ميليشيا برخی. گيرند قرار نبرد بودن فعال مدت در زمانی محدود دوره يک برای تردد آزادی در محدوديت يا بازداشت

 را آنان کردن آزاد های گزينه که بشوند گردند واقع تهديد مورد است ممکن که محلی به بازگرداندن عدم پيچيده اصل شامل است
  . نمايد محدود فعلی مورد مانند

 بدون صورت اين غير در که بود الزم ترجمه خدمات ارائه بعالوه فارسی مجرب های مترجم فقدان مشکالت اين نتايج از] 20[
  . بدهد بود ساز مشکل خود زمان در که فرهنگی تفاوت خصوص در ارزشمندی ديد ميتوانست شک

.  

.  
*     *     *     *  

.  

.  
  A پيوست
  عراق آزادی عمليات آغاز از قبل تا خلق مجاهدين سازمان از مختصری تاريخچه

   1981 تا 1965: ايران در بنيانگذاری
 به مسلحانه مبارزه خصوص در گفتگو و ديدار به شروع تهران دانشگاه دانشجويان از کوچک گروه يک ،1965 سپتامبر در

 با آنان تفاوت] 1.[نمودند آوردند، می حساب به آمريکا دستنشانده را وی آنان که پهلوی، شاه محمدرضا کردن سرنگون منظور
 مارکسيسم و شيعی اسالم ترکيب از ايدئولوژی يک آنان اينکه و بود آنان آميز خشونت اقدامات در شاه ضد های گروه ساير
 – خلق مجاهدين – آنان نام انتخاب. بودند انقالبی مبارزه های بنيان دارای مجاهدين اعتقاد به آنها دوی هر که آوردند، بوجود
  ]2. [است گروه اسالمی و مارکسيسی های ريشه کننده منعکس
 طبقه ميان در دانشگاه التحصيالن فارغ و دانشجويان ميان از خاص بطور( را خود هواداران و اعضا خلق مجاهدين سازمان
 از حمايت و ايران، در متحده اياالت نفوذ با ضديت جمعی، زندگی های فرصت خود، مارکسيسی اجتماعی سياست با) متوسط
 و جمعی زندگی به اعضا. نمود می جذب – سنتی چپ گروهای خالف بر – کرد می منعکس را اسالمی های ايده که دولتی

 اقتصاد آنان. ميگرديد اعمال ها دارايی در اشتراک و اجتماعی سخت های محدوديت ها مکان آن در که ميشدند، تشويق اشتراکی



 برخی. ميدادند قرار مطالعه مورد را شيعی طلبی شهادت و چريکی، جنگ های روش و اصول انقالبی، های تئوری مارکسيسی،
  . ديدند آموزش لبنان و اردن در فلسطين آزاديبخش سازمان های اردوگاه در اعضا
 برق شبکه که خلق، مجاهدين سازمان تروريستی حمله طرح اولين و کرد نفوذ سازمان درون به سرعت به شاه مخفی پليس
 اعضای از نيمی تقريبا. شکست هم در را بود، شده ريزی برنامه 1971 اوت در اجرا برای و داده قرار هدف را تهران
  ]3. [گرديدند اعدام بعدا آن بنيانگذار سه و شدند، دستگير خلق مجاهدين سازمان
 هم و محلی بصورت هم مادی، حمايت کسب و عضوگيری به خلق مجاهدين سازمان دولت، برابر در شکست اين عليرغم
 متوسط طبقه( بازار روشنفکران، از مالی کمک جذب و ها زندان داخل در و ها دانشگاه در نيرو جذب با المللی، بين بصورت
  . داد ادامه خارج در ايرانی مهاجران و ،)سنتی شيعی
 اهداف و دولت اهداف از طيفی روی بر را بار خشونت حمالت تعدادی خلق مجاهدين سازمان اقدام، اولين در ناکامی از بعد

 ارتش سرهنگ جان به نسبت قصد سوء شامل حمالت اين] 4. [نمود اجرا آمدند می حساب به شاه پشتيبان ظاهرا که غربی
 سال در ترنر جک سرهنگ و شافر پل سرهنگ ارتش ديگر افسر دو جان به قصد سوء و 1973 سال در هاوکينز لوئيز آمريکا

 آمريکايی نظامی غير پيمانکاران شدن کشته به منجر که گرفت صورت 1976 اوت 28 در اقدامی بعالوه. ميشود 1975
  ]5. [شد اسميت دونالد و کوترل، ويليام کرونگارد، رابرت
 سازمانده يک وی. بود رجوی مسعود يافت نجات مرگ از زندان در که خلق مجاهدين سازمان اصلی مرکزی کميته عضو تنها

 گروه رهبری گشت آزاد 1979 ژانويه در زندانی معارضان ساير با همراه زندان از که زمانی سرعت به که است کاريسماتيک
  . داد نشان همسو اسالمی انقالب و خمينی با را خود رجوی اوليه، تاکتيکی متحدان بسيار ميان در. گرفت دست به خود را

 اش فزاينده محبوبيت و خلق مجاهدين سازمان مارکسيسی تمايل و رجوی مقاصد به نسبت خمينی انقالب، ابتدای در بهرحال،
 بعالوه خلق مجاهدين سازمان انتظار خمينی مخالفين، سرکوب جهت شده انجام های کوشش از بخشی عنوان به. بود شک دچار
 او. نکرد برآورده جديد دولت در شرکت جهت را بودند شاه عليه بزرگ ائتالف يک از بخشی که سکوالر و چپی گروهای ساير
 کسب جهت را خلق مجاهدين سازمان اعضای ساير و ،1979 سال خبرگان مجلس انتخابات در شرکت برای را رجوی جلوی
  ] 6. [گرفت را 1980 سال جمهوری رياست انتخابات در رجوی حضور سپس و مجلس، در کرسی
 پالتفرم و نيروها با اتحاد در بزرگ موضع تغيير اولين به دست خلق مجاهدين سازمان خمينی، با اتحاد برابر در ناکامی از بعد

 ابوالحسن ايران جمهور رئيس با ،1981 سال اواسط در. زد داشت، قرار بقا جهت هايش کوشش مرکز در که خود، مردمی
 از بعد] 7. [شد اجتماعی اصالحات خواستار و نمود قرار بر رابطه خمينی مقتدر اسالمی جمهوری حزب عليه بر صدر بنی
 جمهوری رياست از 1981 ژوئن 21 در را صدر بنی و بست را خلق مجاهدين سازمان های روزنامه و دفاتر خمينی اينکه
 خمينی رژيم کردن سرنگون هدف با اسالمی جمهوری حزب عليه بر" مسلحانه مبارزه" اعالم خلق مجاهدين سازمان نمود، خلع
 هدف امروز به تا") ها مال" ميکند اشاره خلق مجاهدين سازمان که همانطور يا،( ايران اسالمی جمهوری کردن سرنگون. کرد
  . است مانده باقی خلق مجاهدين سازمان مقدم

 به که حمله ترين طلبانه جاه. برد پيش اسالمی جمهوری حزب اهداف عليه را آميزی خشونت حمالت خلق مجاهدين سازمان
 1981 ژوئن 28 در تهران در اسالمی جمهوری حزب مرکز در گذاری بمب به مربوط است منتصب خلق مجاهدين سازمان

 هم و حزب کل دبير هم که بهشتی، اهللا آيت جمله از ايران، رهبری عضو 70 از بيش شدن کشته موجب حمله اين. باشد می
 1981 ژوئن در گذاری بمب خلق مجاهدين سازمان ديگر توجه قابل اقدام يک. گرديد بود، اسالمی جمهوری قضائيه قوه رئيس
 از استفاده در محدوديت به که نمود مجروح را ای خامنه علی اهللا آيت اسالمی، جمهوری فعلی رهبر جدی صورت به که بود
  ] 8. [گرديد منجر وی راست دست
 500 ميشود ادعا که مورد يک جمله از تهران، در بزرگ تظاهرات انجام به خلق مجاهدين سازمان رهبری و رجوی چه اگر
 بی خمينی به متعلق ايران اسالمی انقالب پاسداران سپاه اما] 9[ زدند دست کشاند، ها خيابان به قبلی اعالم بدون را نفر هزار

 مسلحانه شورش. کرد اعدام و دستگير آنرا هواداران و اعضا از نفر هزاران و نمود سرکوب را خلق مجاهدين سازمان رحمانه
 با صدر بنی و خلق مجاهدين سازمان رهبر رجوی ،1981 ژوئن 29 در. داشت کوتاهی عمر و ضعيف طراحی خلق مجاهدين

 به رهبری دنبال به سازمان بدنه از کوچکی بخش. کردند فرار پاريس به ايران هوايی نيروی از شده ربوده 707 بوئينگ يک
  .دادند تشکيل را جوامعی آنان ها آنجا در که رفتند عراق به مرز از عبور با يا ايران، کردستان اروپا،
 حمالت هدايت و طراحی به بود مانده باقی ايران در که زمينی زير شبکه بود، تبعيد در خلق مجاهدين سازمان رهبری حاليکه در
 نخست و جمهور رئيس شدن کشته به منجر که1981 اوت در گذاری بمب جمله از خمينی، رژيم کردن ثبات بی منظور به خود
 ميکند ادعا خلق مجاهدين سازمان. است بحث قابل خلق مجاهدين سازمان حمالت در تلفات ميزان. داد ادامه گشت، ايران وزير
 ضد های گروه و اسالمی جمهوری اما است، نموده حمله نظامی اهداف و اسالمی جمهوری دولتی های مکان به صرفا که

 را نظامی غير هزاران و نموده هواپيما چندين ربودن به اقدام خلق مجاهدين سازمان که هستند مدعی خلق مجاهدين سازمان
  ]10. [است کشته مستقيم غير يا مستقيم بطور

   
   1986 تا 1981: فرانسه در تبعيد

 های گروه برای فراگير سازمان يک که دادند تشکيل را مقاومت ملی شورای رسيدند پاريس به وقتی صدر بنی و رجوی
 مسئولين عنوان به صدر بنی و رجوی که داشتند اشتراک نقطه اسالمی جمهوری و خمينی با مخالفت در که بود ايرانی معارض

 جمهوری با که افرادی و غربی های دولت جانب از مالی و سياسی حمايت خواهان مقاومت ملی شورای. ميگرديدند محسوب آن
 از تقليدی که نمود اسالمی جمهوری برابر در جايگزين دولت يک عنوان به خود معرفی به اقدام و شد بودند مخالف اسالمی
 ملی شورای پوشش در را اسالمی-مارکسيست فلسفه خود حفظ برای رجوی ديگر اقدامی در. بود فلسطين آزاديبخش سازمان



 قبيل از سياسی های ارزش که آورد بوجود جديد پالتفرم يک عوض در و نمود مخفی ها آمريکايی و اروپائيان نظر از مقاومت
 از برخی تنها که نمود ارائه را آزاد بازار اقتصاد و بشر، حقوق زنان، برابر حقوق بيان، آزادی آزاد، انتخابات سکوالر، دولت
 تبعيديان بازگشت و کردستان برای خودمختاری خواهان همچنين سازمان. بود خلق مجاهدين سازمان تأييد مورد گذشته در آنها

  ] 11. [گشت ايرانی
 برقراری برای رجوی رياست تحت که نمود، ارائه ايران مقاومت برای تبعيد در پارلمان سبک به را خود مقاومت ملی شورای
 های سرکوب دادن نشان منظور به عمومی روابط کارزار يک شورا اين. ميکرد مبارزه ايران در اسالمی دموکراتيک جمهوری
 غربی های دولت اختيار در ايران اسالمی جمهوری عملکرد اين خصوص در اطالعاتی و برد پيش به ايران اسالمی جمهوری

  . نمود می پخش راديويی ايستگاه و نشريه جمله از خود، های رسانه طريق از را خود پيام گروه اين. داد قرار
 عربستان جانب از هم مقداری و ميگشت تأمين حسين صدام توسط مقاومت ملی شورای های هزينه از بزرگ بخش يک چه اگر

 اواخر، همين تا مثال، برای] 12. [آورد می بدست پول نيز کالهبرداری طريق از مقاومت ملی شورای ولی آمد، می سعودی
 که زنانی از دهنده تکان های عکس دادن نشان با اغلب عمومی، های پارک و ها فرودگاه در خلق مجاهدين سازمان هواداران
 سرازير عوض در ولی ايران در بشر حقوق قربانيان برای پول آوری جمع ادعای با اند، شده شکنجه اسالمی جمهوری توسط
 از بيش که را خلق مجاهدين سازمان هوادار هفت FBI. ميکردند جمع مالی کمک خلق، مجاهدين سازمان جيب به پول کردن
 جمع پول آنجلس، لس المللی بين فرودگاه در ايران، در بشر حقوق کميته نام به ساختگی خيريه انجمن يک برای دالر ميليون يک
 ايد، ايران نام به خلق مجاهدين سازمان ديگر ساختگی خيريه انجمن يک بريتانيا، خيريه کميسيون] 13. [نمود دستگير بود کرده
 امور و) سال در پوند ميليون 5 تقريبا( انگلستان مردم توسط شده کمک های پول بين ارتباطی هيچ" که شد مشخص اينکه بعد

 مجاهدين سازمان تجمع مراکز و خوابگاه، امن، خانه چندين آلمان عالی دادگاه]  14.[بست را ،"ندارد وجود ايران در ای خيريه
 تأمين های کمک از دالر ميليون 10 تا 5 بين کالهبرداری با خلق مجاهدين سازمان که کرد مشخص تحقيقات اينکه از بعد خلق،

  ] 15.[بست را است، آورده بدست شدند فرستاده اروپا به فارس خليج اول جنگ ابتدای در که سازمان های بچه برای اجتماعی
 تبديل خلق مجاهدين سازمان از شعبه يک به فراگير سازمان يک از را مقاومت ملی شورای ای فزاينده بطور رجوی حاليکه در

 1983 مارس در صدر بنی خود. شدند جدا ايران، کردستان دموکرات حزب جمله از کنسرسيوم، اين از اوليه شرکای ميکرد،
  .  داد طالق را بود، کرده ازدواج آن از قبل سال در وی با که صدر، بنی دختر رجوی و گرفت کناره مقاومت ملی شورای از
 همرديف عنوان به را چی ابريشم مهدی خود نزديک همکار همسر عضدانلو، مريم وی که نمود اعالم رجوی ،1985 سال در

 آنها. نمود ازدواج رجوی با و گرفت طالق خود شوهر از بزودی مريم. است کرده منصوب خلق مجاهدين سازمان اول مسئول
 پيش به را نمود، تبديل ای فرقه گروه يک به را خلق مجاهدين سازمان زمان طول در که ،"ايدئولوژيک انقالب" هم با

  ]  16.[بردند
   

  1988 تا 1986: صدام برای جنگ جهت عراق به مکان نقل
 اروپايی تبليغات مبارزه سازد قادر را آنان تا نمود خلق مجاهدين سازمان مالی تأمين به شروع حسين صدام ايران، اشغال از بعد

 بدهد ايران خصوص در ميتوانست خلق مجاهدين سازمان که اطالعاتی عوض در را اسالمی جمهوری عليه مقاومت ملی شورای
 اخراج به اقدام فرانسه لبنان، در فرانسوی های گروگان آزادی تأمين در ايران کمک عوض در ،1986 سال در. دهند گسترش
 رهبری کادر سال، آن در. نمود اش اروپايی مقر عنوان به فرانسه از استفاده به دادن پايان و خلق مجاهدين سازمان رهبری
 نزديک مرزها به اسالمی جمهوری عليه جنگ برای ظاهرا تا پذيرفتند را عراق به گروه انتقال جهت صدام دعوت خلق مجاهدين

  ]17.[شدند جنگ وارد وی همراه و پيوسته صدام نيروهای به واقع در ولی باشند تر
 نه ولی( زمين از استفاده حق و نظامی، تعليمات تانک، خودرو، مهمات، سالح، پول، حفاظت، خلق مجاهدين سازمان به صدام
 سازمان هواداران و کرده احداث عراق در جديدی تجمع مراکز خلق مجاهدين سازمان رهبری منابع، اين با. نمود اعطا) مالکيت

 سازمان جمعيت% 80 تقريبا که عضو، 7000 تقريبا] 18.[کرد عراق به مکان نقل به تشويق را نقاط ساير و ايران در
 ناميد ملی آزاديبخش ارتش را عراق در خود نيروهای رجوی. رفتند ها اردوگاه اين به ميداد، تشکيل را تبعيد در خلق مجاهدين

  . بود تر مقبول نامی با شورشی گروه يک صورت به اما خلق مجاهدين سازمان همان که
 خدمات اسالمی، جمهوری خصوص در اطالعات دادن همچون خدماتی صدام های حمايت برابر در خلق مجاهدين سازمان
 ايران داخل به مرز طول در حمله چندين خلق مجاهدين سازمان. ميکرد عرضه نظامی مستقيم های کمک و ترجمه، و بازجويی

  . شد درگير عرافی، نظاميان با همکاری در بعضا ايرانی، پاسداران سپاه و نظامی نيروهای با و داد انجام
 انجام را خود عمليات بزرگترين خلق مجاهدين سازمان خمينی، جانب از بس آتش اعالم از بعد بالفاصله ،1988 ژوئن 25 در
 نمايش با که بود اميدوار رجوی. بزند ايران اسالمی جمهوری به را ضربه آخرين ميرفت اميد که جاويدان فروغ عمليات. داد

 در خود نيروهای تمامی به او. آورد بوجود ايران در را داخلی شورش يک ميتواند خلق مجاهدين سازمان خود، انسانی نيروی
 که داشت انتظار و نمود استان يک سازی آزاد مأمور را آزاديبخش ارتش گردان هر و نمايند اشغال را ايران تا داد فرمان عراق

 تصورات بهرحال،. برخيزند پا به اسالمی جمهوری عليه و نموده حمايت خلق مجاهدين سازمان از مردم و ايرانی نظاميان
 جنگ کننده شروع با را خود خلق مجاهدين سازمان اينکه خاطر به بخشی حداقل – نشد ماده ايران در مردمی حمايت و نظامی
 عمليات. شد شکسته هم در ايران اسالمی انقالب پاسداران سپاه توسط عمليات و – بود کشته را ايرانی مدافعان و نموده متحد
 شورشيان چهارم يک حدود( گذاشت بجا ملی آزاديبخش ارتش برای کشته 1500 از بيش ايران اشغال جهت جاويدان فروغ

 و اعضا از نفر 4000 از بيش گروهی های اعدام به وادار را ايران رژيم و) ميکردند زندگی عراق در که خلق مجاهدين
 رهبری ،)است شده تشريح B پيوست در که همانطور( صورت هر در] 19.[نمود ايران در خلق مجاهدين سازمان هواداران
 بر را خود کنترل و نمود استفاده مربوطه مأموريت در شکست و ملی آزاديبخش ارتش نظامی شبه خصوصيت از رجوی



 يک به خلق مجاهدين درونگرای سازمان فزاينده تبديل ادامه که سياست تغيير سری يک و کرد متمرکز خلق مجاهدين سازمان
  . گذاشت اجرا به را بود فرقه

   
  2003 تا 1988 عراق، در تبعيد

 بود ناموفق ايران اسالمی جمهوری سرنوشت تعيين در عمليات اين خلق، مجاهدين سازمان بسيار نظامی ی"ها موفقيت" عليرغم
 ايرانی مدافعان کشتن به سازمان تمايل بخاطر ابتدا در که خلق مجاهدين سازمان عليه را ايران مردم منفی نظر عوض در و

 سازمان اما است، نداده انجام بزرگ مقياس در نظامی اقدام هيچ 1988 سال از سازمان چه اگر. نمود تقويت بود آمده بوجود
 مجروح با بعضا ولی ايران، ارتش يا دولت دادن قرار هدف با ايران، از خارج و ايران در خشونت اعمال به خلق مجاهدين
 خلق مجاهدين سازمان. اند افتاده اتفاق نيز اروپا و متحده اياالت در حمالت اين از برخی. است داده ادامه عابران، کشتن و کردن
 گرديده متهم گرفته صورت سازمان از جداشده يا وابستگی بدون های سازمان جانب از که حمالتی بخاطر که است مدعی اغلب
 سالهای در تنها را حمله 350 از بيش مسئوليت خودش، مقاومت ملی شورای طريق از خلق، مجاهدين سازمان بهرحال،. است

  ]20.[است پذيرفته 2001 و 2000
 مناطق در امنيتی خدمات گروه ساليان، برای. يافت ادامه نيز عراق و ايران جنگ از بعد صدام به خلق مجاهدين سازمان خدمات
 سازمان که بود اين بر عمومی اعتقاد فارس، خليج اول جنگ از بعد وقايع جريان در. نمود می ارائه خود های اردوگاه پيرامون
 سازمان مقامات] 21.[است نموده کمک 1991 سال در کردها و شيعيان قيام بار خشونت سرکوب در صدام به خلق مجاهدين
 آنان که هستند مدعی و ميکنند تکذيب را کردها و شيعيان عليه گرفته صورت جنايات در دخالت هرگونه قويا خلق مجاهدين
 بهرحال،] 22.[است نکرده هم دفاع خود از حتی سازمان و گرفته قرار حمله مورد ايرانی و کرد مشترک نيروهای توسط

 به که است شده قول نقل رجوی مريم از که ميشوند تقويت مطبوعاتی های گزارش با صدام با گروه نزديک همکاری اتهامات
]. 23" [دارند نگاه انقالب پاسداران برای را خود های گلوله و بگيرند، خود تانک زير را کردها" که ميدهد فرمان خود اعضای

 که آنچه هر. بود رجوی مسعود به – عراق ارتش در افتخار پر مدال يک – رافدين مدال اعطای با مصادف همچنين امر اين
 شيعيان عليه خشونت به دست صدام جانب از خلق مجاهدين سازمان که دارند اعتقاد عراق مردم از بسياری باشد، مطلب واقعيت

  ]24.[است زده کردها و
 با اتحاد از بعد. است بوده 1981 سال در ايران از فرار زمان از خلق مجاهدين سازمان برابر در عمده چالش يک نيرو جذب
 يک. شد مواجه داوطلبان پيوستن از بيشتری حتی افت با خلق مجاهدين سازمان اصلی، پايگاه عنوان به عراق انتخاب و صدام
 ايرانی جنگی زندانيان به. شد گذاشته اجرا مورد به صدام دولت کمک با خلق، مجاهدين سازمان استفاده مورد نيرو جذب روش
 ماندن باقی يا و ايران به گشت باز نهايتا و خلق مجاهدين سازمان های اردوگاه به رفتن بين تا شد پيشنهاد عراق و ايران جنگ از
 انتخاب را خلق مجاهدين سازمان به پيوستن نفر صدها نتيجه، در] 25.[کنند انتخاب را يکی عراق در اسرا های اردوگاه در

  . نشدند بازگردانده ايران به آنان بهرحال، کردند؛
 جذب دروغ های وعده از استفاده با را ايرانيان ساير همچنين ولی بود، ايرانی معارضين دنبال به طبيعتا خلق مجاهدين سازمان

 خانواده و مالی، های کمک به محتاج افراد ايرانی، اقتصادی پناهندگان ميگرفتند قرار جذب هدف که کسانی ميان در. نمود می
 حقوق، با همراه کار برای دروغ های وعده دادن طريق از شدند جذب که کسانی از بسياری. بودند هم سازمان اعضای های

. است بوده ازدواج حتی و عمومی، درمان و بهداشت امکانات خانواده، با آزاد ديدار پناهندگی، دريافت در کمک زمين، اعطای
  . باشند نبوده" داوطلبانه" 1986 سال از خلق مجاهدين سازمان های عضوگيری از بسياری که است بديهی کامال لذا

. نمايند" نگهداری و حفظ" منظور به رهبری تسليم را خود هويتی مدارک که بودند مجبور خلق مجاهدين اعضای تمامی تقريبا
 آزادی عمليات جريان در ائتالف نيروهای های بمباران توسط که زمانی تا مدارک اين که ميکند ادعا حاال خلق مجاهدين سازمان
 عمال و بوده گذرنامه فاقد خلق مجاهدين سازمان اعضای اغلب حاضر حال در. بودند شده حفظ خوبی به رفتند بين از عراق
 در خلق مجاهدين سازمان اعضای حضور نمودن قانونی از اجتناب و هويتی مدارک مصادره با. ميشوند محسوب کشور بدون
 که نمود می تهديد را آنان و ميداشت نگاه عراق در سازمان های اردوگاه در اجبار تحت را اعضا رهبری صدام، زمان در عراق
 بازگردانده ايران به نهايتا و مجازات و محاکمه عراق به قانونی غير ورود برای و شده دستگير شوند خارج اردوگاه از اگر

  . گرديد خواهند مواجه اعدام حتی و مجدد محاکمه خطر با که شد خواهند
 ضد قانون متعاقب خارجی تروريست سازمان يک عنوان به را خلق مجاهدين سازمان آمريکا خارجه وزير ،1997 سال در

 کانادا، انگلستان، شامل غربی، های دولت از ديگر برخی] 26. [نمود معرفی 1996 سال در عملی اعدام مجازات و تروريسم
 کمک نبايد که سازمانی يا و تروريست سازمان يک عنوان به را خلق مجاهدين سازمان زمان آن از اروپا، اتحاديه و استراليا،

 غير را مالی کمک آوری جمع جهت خلق مجاهدين سازمان های کوشش تمامی امر اين] 27. [اند کرده ليست کند دريافت مالی
 در). شد معرفی خارجی تروريست سازمان يک عنوان به 2003 سال در آنهم که مقاومت ملی شورای همينطور( ميکند قانونی
 عضو چندين زمان، آن از. برداشت پرده آلمان و انگلستان، آمريکا، در شويی پول های فعاليت از جنايی تحقيقات ،2001 سال

 سپس و فرضی خيريه های انجمن و ها خانه يتيم برای مالی کمک آوری جمع امر در کالهبرداری برای خلق مجاهدين سازمان
  ] 28. [شدند محاکمه و دستگير سازمان برای مخابراتی تجهيزات و سالح تهيه برای شده آوری جمع های پول مصرف

FBI ايرانی، عضو زيادی تعداد شامل ها هسته اين. نمود کشف آمريکا شهر چندين در را خلق مجاهدين سازمان از هايی هسته 
 پاريس در رجوی مريم دستگيری. ميشدند نيز بودند، شده قاچاق آمريکا به خلق مجاهدين سازمان کمک با آنان از نفر هزاران که
 پليس. ميکرد مال بر را قانونی غير مالی موارد ادامه که آورد بدست مدارکی که بود FBI تحقيقات با ارتباط در 2003 سال در

 های حساب دارای خلق مجاهدين سازمان ميکرد مشخص که مدارکی با همراه نقد دالر ميليون 9 رجوی مريم دستگيری هنگام
 خلق مجاهدين سازمان که ميکنند اشاره سابق اعضای] 29.[نمود کشف است دالر ميليون ها ده حاوی برخی که است بانکی
  . ميکند گذاری سرمايه کشورها، ساير و دبی در شبانه های کلوب و ها هتل قبيل از شخصی، اموال و سهام روی بر همچنين



 اتهاماتش ساير و خارجی تروريست سازمان يک عنوان به اش معرفی به خلق مجاهدين سازمان مقاومت، ملی شورای طريق از
 عرضه مشروع معارض گروه يک عنوان به اروپا و آمريکا در را خود تا داد نشان واکنش عمومی روابط کارزار يک بوسيله
 ملی شورای چه اگر بود، همراه هايی موفقيت با) مالی های کمک آوری جمع کارزار با ترکيب در( ها کوشش اين] 30. [نمايد

 های پارلمان و آمريکا کنگره اعضای اکثريت" همچون ای کننده گمراه ادعاهای با را غرب در خود حمايت ميزان مقاومت
 آلمان، فرانسه، دانمارک، های پارلمانتر از کثيری تعداد و اروپا پارلمان و نروژ، سوئد، لوکزامبورگ، بلژيک، ايتاليا، بريتانيا،
  ]31. [ميکند بزرگنمائی" اند نموده اعالم آنرا منتخب جمهور رئيس و مقاوت ملی شورای از خود حمايت سوئيس هلند،
 سازمان مخالفت از دفاع در حتی يا ايران در دموکراسی از حمايت در را هايی نامه واقع در قانونگذاران از بسياری چه اگر

 مردمی پايگاه ميزان خصوص در را محققين و خبرنگاران اوقات برخی که عملی – ايران اسالمی جمهوری با خلق مجاهدين
 مجاهدين سازمان از فعال بطور غرب در کمی بسيار قانونگذاران ولی اند، رسانده امضا به – نمود گمراه خلق مجاهدين سازمان
 آزادی عمليات دوران در مشترک ستاد جانب از شده خواسته تحليل. دارند اطالعات گروه اين خصوص در يا کرده حمايت خلق
 ظاهرا که کنگره از افرادی] 32. [است نبوده مالحظه قابل کنگره در خلق مجاهدين سازمان حمايت که ميکند مشخص عراق

 قابل تعداد اينکه يا و هستند ايران اسالمی جمهوری سرسخت مخالفان واقع در ميکنند نگاه مثبت ديد با را خلق مجاهدين سازمان
  ]33. [اند کرده دريافت غلط اطالعات سادگی به سايرين. دارند خود حوزه در آمريکايی-ايرانی ای مالحظه

 اسالمی جمهوری ای هسته برنامه که 2003 و 2002 سالهای در مقاومت ملی شورای مطبوعاتی های کنفرانس دنبال به
 کنفرانس در مثال، برای] 34. [شد برخوردار سياسی حمايت بازسازی از خلق مجاهدين سازمان کرد، برمال را ايران

 معارض گروه يک" که شد برمال دليل اين به ايران ای هسته برنامه که نمود اعالم بوش جرج پرزيدنت ،2005 سال مطبوعاتی
 بوجود ايران در رژيم تغيير عمليات اجرای به تمايل راستای در حمايت اين بهرصورت،] 35". [ساخت آشکار جهان برای آنرا
  . است يافته کاهش زيادی ميزان به رژيم تغيير به اوليه شديد عالقه که است ترتيب اين به موجود وضعيت و آمد،

 فوق مدارک چه اگر. است کرده رد 2001 سال در را خشونت از استفاده رسمی بطور که ميکند ادعا خلق مجاهدين سازمان
 خواهی فرجام کميسيون ولی ميباشد، دسترس در فارسی زبان به چه و انگليسی زبان به چه تصميم اين بر دال کمی العاده

 2001 سال از که حمالتی نشدن مشاهده مبنای بر خلق مجاهدين سازمان ادعای انگلستان در POAC ممنوعه های سازمان
 سازمان که 2002 سال در مورد يک از غير به( باشد شده منتصب گروه به يا و شده پذيرفته سازمان جانب از آن مسئوليت
 قبال که همانطور اينکه، به توجه با اساسی سياست تغيير يک اين. کرد قبول) گرفت پس را خود ادعای سرعت به خلق مجاهدين
 به است، پذيرفته را 2001 و 2000 سالهای در حمله 350 از بيش اجرای مسئوليت خلق مجاهدين سازمان شد، اشاره
 سازمان ليست از را خلق مجاهدين سازمان نام انگلستان قانونی، روند به مربوط موضوعات کنار در دليل، اين به. آمد می حساب
 بروکراتيک داليل به تروريستی ليست از را گروه نام اروپا اتحاديه ،2009 ژانويه در] 36. [کرد حذف خود ممنوعه های
  ] 37. [نمود حذف
 مسعود عراق، آزادی عمليات شروع زمان از. آيد بوجود نيز خلق مجاهدين سازمان رهبری وضعيت در تغييراتی بود ممکن
 رئيس" رجوی، مريم وی، غياب در. باشد زنده هنوز حتی اينکه يا گرديده مخفی او آيا که نيست مشخص. است شده ناپديد رجوی
 تصاوير بهرحال،. است خلق مجاهدين سازمان رؤيت قابل رهبر تنها مقاومت، ملی شورای گفته طبق بر ايران،" منتخب جمهور

  . هستند نصب اشرف اردوگاه های ساختمان تمامی در همچنان رجوی مريم هم و مسعود هم
  
  

________________________________________  
 در جامع بررسی يک که است، گرديده تنظيم 1992 سال در آبراهاميان نوشته مبنای بر عمده طور به پيوست اين] 1[

  . باشد می عراق و ايران جنگ پايان از قبل تا پيدايش زمان از خلق مجاهدين سازمان خصوص
 واژه هجی همچنين. ميشود داده نشان MeK بر عالوه نيز PMOI و MKO های صورت به سازمان اين نام انگليسی در] 2[

  . دارد وجود متفاوت بصورتهای انگليسی به مجاهدين
  . گرديدند اعدام نهايتا خلق مجاهدين سازمان رهبری کادر اکثريت واقع، در] 3[
  . نمايد می ارائه را خلق مجاهدين سازمان جانب از شده اجرا حمالت از منتخبی C پيوست] 4[
 اوايل در و نموده نفی را اسالم که انشعابی گروه يک اعضای توسط ها آمريکايی اين که است مدعی خلق مجاهدين سازمان] 5[

 قضيه اين در گناهکار افراد که ميکند ادعا همچنين سازمان اين. اند شده کشته شدند جدا خلق مجاهدين سازمان از 1975 سال
 نوشته ؛168 صفحه 2007 سال Slavin نوشته( گرديدند اعدام و شده دستگير شاه امنيتی نيروهای توسط بعدا

Abrahamian 163 صفحه 1992 سال .(  
  . 2006 سال Bruck نوشته] 6[
  . 1994 سال Waldman نوشته] 7[
  . 1989 سال Pear نوشته] 8[
  . 2003 سال Singleton نوشته ،1992 سال Abrahamian نوشته] 9[
 نوشته ؛2997 سال ،"تروريست عنوان به پاسداران سپاه معرفی در آمريکا قطعنامه محکوميت در ايران يادداشت] "10[

Khodabandeh 2008 سال .  
  . 2007a سال MIPT نوشته] 11[
  2007b سال MIPT نوشته] 12[
  . 2001 سال در Mcdermott نوشته ؛2004 سال در Agarwal نوشته] 13[



  . 2000 سال Baldwin نوشته] 14[
  . 2001 سال Krikorian نوشته ؛2003 سال Moni نوشته] 15[
  . است گرفته قرار مطالعه مورد B پيوست در خلق مجاهدين سازمان ای فرقه خصوصيات نيز و تغيير اين] 16[
. است نداشته عراق به رفتن از غير به ای گزينه هيچ شد اخراج فرانسه از وقتی که ميکند ادعا خلق مجاهدين سازمان] 17[

 سال در را نفر 14 و نمود، اخراج 1986 سال در را خلق مجاهدين سازمان رهبران از تن چند تنها فرانسه بهرصورت،
 روز 40 مدت به غذا اعتصاب اينکه از بعد آنان، تمامی تقريبا البته،). 1987 سال Ibrahim نوشته( فرستاد گابن به 1987

 فرانسه به بازگشت اجازه گرفت، صورت خودسوزی به تهديد و گرديد برگزار اروپا سراسر در فرانسه های سفارتخانه مقابل در
 ،"ميگردند باز فرانسه به شده اخراج تبعيدی ايرانيان" ؛1987 ،"ميکند اخراج گابن به را ايرانيان فرانسه. ("يافتند را اسپانيا يا

 با رابطه در را غرب موفقيت با زمان آن تا مربوطه گروه که ادعا اين اساس بر خلق مجاهدين سازمان رهبری). 1988
  . نمود توجيه را عراق به خود رفتن است نموده آگاه تهران رژيم ی"ها شرارت"
 اردوگاه. دارد فاصله ايران مرز از مايل 20 تقريبا که بود دياله استان در اشرف اردوگاه سازمان تجمع مرکز بزرگترين] 18[
 1981 سال در تهران در ايرانی نيروهای توسط که است شده نامگذاری ربيعی اشرف يعنی رجوی مسعود اول همسر افتخار به

  ). 1994 سال Waldman نوشته( شد کشته
 آزاديبخش ارتش که ميکند ادعا خلق مجاهدين سازمان. 2008 سال Taheri نوشته ؛1994 سال Waldman نوشته] 19[

 ملی آزاديبخش ارتش" شهيد" يا مفقود و کشته 1200 و است نموده تحميل" خمينی نيروهای" به زخمی و کشته 55000 ملی
 شال Shahri نوشته ؛2001 سال Salavi نوشته تاريخ؛ بدون NLA نوشته( است داشته جاويدان فروغ عمليات جريان در

1997 .(  
  . 191 و 190 پاراگراف ،2007 سال انگلستان، کشور وزير برابر در آلتون لرد مباحثه] 20[
  . 2007 سال آمريکا خارجه امور وزارت نوشته ،2007 سال Galbraith نوشته] 21[
  . 1994 سال Waldman نوشته] 22[
  . 2003 سال E. Rubin نوشته] 23[
 اخراج خواهان که است عراق دولت مقدم دليل البته اين. 264 صفحه 2007 سال آمريکا خارجه امور وزارت نوشته] 24[

  . باشد می خلق مجاهدين سازمان
  . 1990 سال" مجاهدين برای زندانيان" نوشته] 25[
 خلق مجاهدين سازمان. نمايد می ارائه خارجی تروريست های سازمان ليست خصوص در تکميلی اطالعات D پيوست] 26[

 اسالمی جمهوری وقت رئيس از استمالت منظور به صرفا خارجی تروريست سازمان يک عنوان به اش معرفی که ميکند ادعا
 تروريستی های سازمان های ليست در خلق مجاهدين سازمان ابتدا که است درست اين. است گرفته صورت خاتمی محمد ايران
 های سازمان ليست بر مقدم که داری خزانه وزارت مخصوص جهانی تروريستی ليست قبيل از دولتی، های ارگان ساير

 سازمان ليست در که بود هايی سازمان اولين از يکی خلق مجاهدين سازمان صورت، هر در. نشد وارد است خارجی تروريست
 سازمان ليست های سازمان ساير با همراه 2001 سال در و شد، وارد آمد بوجود ليست اين که زمانی خارجی تروريست های
  ). 2003 سال Cronin نوشته( گرديد اضافه داری خزانه وزارت ليست به خارجی تروريست های

 ليست اين زيرا است نشده وارد است شده تهيه متحد ملل توسط که تروريستی های گروه ليست در خلق مجاهدين سازمان] 27[
  . باشند می ارتباط در طالبان و القاعده با است که هايی گروه شامل صرفا

  . 2001 سال Samii نوشته] 28[
  . 2006 سال Higgins and Solomon نوشته] 29[
 ليست در 2003 سال در خلق مجاهدين سازمان از بخشی عنوان به مقاومت ملی شورای آمريکايی شاخه اينکه از بعد] 30[

 بدون البی های گروه ايجاد برای خود های کوشش به خلق مجاهدين سازمان گرديد، اضافه خارجی تروريست های گروه
 تحليل به مالی کمک رساندن بوسيله اروپا در آزاد ايران دوستان و متحده اياالت در ايران سياست کميته مانند رسمی، وابستگی

 و ،Global Security Options و DLA Piper مانند هايی شرکت توسط خلق مجاهدين سازمان از مستقل ظاهرا های
  . داد ادامه) مصنوعی مبانی با کارزارهايی" (Astroturf" کارزار توسط

  . تاريخ بدون ايران، مقاومت ملی شورای هواداران نوشته] 31[
  . 2008 فوريه مشترک، ستاد افسران با مصاحبه] 32[
 سازمان نام برداشتن خواهان که کردند امضا را ای نامه آمريکا نمايندگان مجلس عضو 150 ،2002 نوامبر در] 33[

 مجاهدين سازمان از گذشته در که نی باب سابق نماينده بهرحال،. بود خارجی تروريست های سازمان ليست از خلق مجاهدين
 از بسياری نتيجه در که اند کرده کار خلق مجاهدين سازمان رسانی پيام با مقابله برای فعال بطور سايرين و ميکرد، حمايت خلق

  . بگيرند پس را امضايشان تا اند کرده درخواست نمودند امضا را نامه که کسانی
  .           2003 سال Squassoni نوشته] 34[
 خودش اطالعاتی کار بر مبتنی مربوطه اطالعات که کرد ادعا خلق مجاهدين سازمان. 2003 سال Squassoni نوشته] 35[

 اطالعات متحده اياالت که اينست بيانگر واقعی منبع خصوص در نظرات. دارد وجود رابطه اين در ترديد ولی است، بوده
. نمايد عرضه خودش اطالعات عنوان به را آنها خلق مجاهدين سازمان تا داد ترتيبی و نمود دريافت اسرائيل از را مربوطه
 خلق مجاهدين سازمان به ورزيد امتناع آنها دادن بيرون از شاه پسر اينکه از بعد را اطالعات اسرائيل که اينست ديگر تئوری
  ). 2005 سال Dickey نوشته ؛2007 سال Parsi نوشته. (داد



 دادگاهی نه و ممنوعه های سازمان خواهی فرجام کميسيون نه ظاهرا،. بود کامل غير اطالعات مبنای بر انگلستان تصميم] 36[
 سالح گرفتن پس باز درخواست JIATF از مستمرا خلق مجاهدين سازمان که موضوع اين از گرفت را مربوطه تصميم که

  . اند بوده اطالع بی است کرده را هايشان
  . 2009 سال" کرد محکوم ليست از تروريستی گروه نام کردن خارج برای را اروپا اتحاديه ايران" عنوان تحت نوشته] 37[
 .  
.  

*     *     *     *  
.  
.  

  B پيوست
   خلق مجاهدين سازمان ای فرقه خصوصيات
  خلق مجاهدين سازمان ای فرقه خصوصيات

   
 جامع بررسی نوع هيچ امروز، به تا ولی است، گرديده توصيف" ای فرقه" گروه يک عنوان به دفعات به خلق مجاهدين سازمان

 اين متخصصين جانب از شده تعريف ای فرقه خصوصيات چهارچوب در سازمان، اين عملکردهای چگونه که خصوص اين در
  . است نشده گنجند می عرصه

   
  تبعيدی فرقه يک به مردمی سازمان يک از خلق مجاهدين سازمان تبديل
 اسالمی جمهوری کردن سرنگون در اش ناکامی ولی شد، ايران در معارض گروه ترين محبوب خلق مجاهدين سازمان چه اگر

 رجوی مسعود فرانسه، در. برد سؤال عالمت زير را هايش قابليت و آن به نسبت بينی خوش تبعيد، به رفتن متعاقبا و ايران
 خواهر و چی ابريشم مهدی نزديکش دستيار همسر عضدانلو، مريم او ،1985 سال در. داد تغيير کلی به را سازمان ماهيت
 رجوی. کرد منصوب اول مسئول همرديف عنوان تحت جديد پست يک در را خلق، مجاهدين سازمان ارشد عضو يک کوچکتر
 از مريم که نمود اعالم و داد طالق را صدر، بنی ابوالحسن رجوی متحد و ايران سابق جمهور رئيس دختر خود، دوم همسر
  ] 1.[شد درونی" ايدئولوژيک انقالب" يک مقدمه اعمال اين. کرد خواهد ازدواج وی با و گرفته طالق خود شوهر
 جمهوری برای که ای ايده است، گرفته صورت زنان برابر نقش کردن برجسته منظور به آنان جديد انقالب که نمود ادعا رجوی
 با مغاير بدعت يک که داد، ارتقاء رهبری مواضع حد تا را زنان خلق مجاهدين سازمان اگرچه] 2.[است تهديدآميز ايران اسالمی
 به سازمان در تغيير يک شروع رجوی مسعود کننده رهبری نقش بزرگنمائی متعاقبا و ازدواج ولی است، ايران جامعه سنت
 اعمال و جبری، جمعی زندگی ترتيبات اجباری، مطالعات افزايش شامل اوليه تغييرات. بود نيز را شخصيت کيش فرقه يک سمت
 به البته عمل اين. بودند متعهد کمتر که بود اعضايی حذف ثانويه هدف. ميشد اروپا سراسر در تبعيد در گروه اعضای بر کنترل
  . داد را نتيجه اين ولی نشد، اجرا متحد ايرانی معارض های سازمان حذف منظور

 بوجود را ملی آزاديبخش ارتش ها رجوی نمود، مکان نقل عراق به 1986 سال در خلق مجاهدين سازمان که اين از بعد 
 نمودن متمرکز برای آن نظامی ساختار از آنها و ميشد، عراق در خلق مجاهدين سازمان تشکيالت تمامی شامل تقريبا که آوردند،
 در که خود، سياست در تغييرات سری يک ها رجوی جاويدان، فروغ عمليات در شکست از بعد. کردند استفاده خويش کنترل
 شکست به ندرت به رجوی که حالی در. نمودند اعمال نمود، تبديل فرقه يک به را گرا درون سازمان يک ای فزاينده بطور ادامه

 جهت سازمان بدنه ميان در کافی وفاداری فقدان بخاطر خود اهداف به عمليات که نمود اشاره سخنانش در او ميکند، اعتراف
 بوده همسرانشان به وابستگی نتيجه در خود جنسی عالئق مجذوب عوض در اعضا و نرسيد، اسالمی جمهوری کردن سرنگون

 شوند مستقر جنسی جداسازی در تنها نه که شد داده دستور بدنه اعضای به ،"نظامی" جديد ديسيپلين يک اعمال جهت] 3. [اند
 مقر داخل در چه خانواده و دوستان با خود ارتباط حتی و کرده، اختيار کامل تجرد داده، طالق را خود همسران همچنين بلکه
 را خانواده و همسر به عشق جای بايست می ها رجوی به عشق. نمايند قطع آنرا از خارج در چه و خلق مجاهدين سازمان های

 کلينيک مدرسه، شامل که خودکفا های اردوگاه احداث جهت صدام جانب از شده تأمين مالی منابع از ها رجوی بعالوه،. ميگرفت
 احتياج آنان جمعيت که بطوری نمودند استفاده) ميشد خوانده" بازآموزی مراکز" اغلب( زندان و تعليمی، مراکز درمانی، های
  . داشت ديوارها پشت جامعه با ارتباط برای کمی بسيار

   
  خلق مجاهدين سازمان در فرقه تئوری عملکرد
 منتقدين و سابق اعضای آنها. ميکنند تکذيب را خلق مجاهدين سازمان بودن فرقه قويا خلق مجاهدين سازمان هواداران و رهبران
 غير و نظامی مقامات با مصاحبه بهرصورت،. هستند آنان خورده فريب يا و ايران مأموران يا که سازند می متهم را سازمان
 اردوگاه از ديدار و است، آمده بدست ARC در خلق مجاهدين سازمان سابق اعضای از داوطلبانه که اطالعاتی آمريکايی، نظامی
  . نيست قبول قابل سازمان تکذيب که سازند می مشخص اشرف

 توسط و خلق مجاهدين سازمان سابق اعضای توسط ای گسترده بطور اند شده تشريح پيوست اين در که ای فرقه خصوصيات
 توسط و اشرف در JIATF افسران با مصاحبه توسط ميزانی، به حداقل مطلب، اين] 4.[اند گرديده گزارش بشر حقوق ديدبان

  . اند شده تأييد آمده، بدست ARC در خلق مجاهدين سازمان سابق اعضای از داوطلبانه که اطالعاتی
   

  کاريسماتيک و خودکامه رهبری



) ايران رهبری تر، گسترده بطور و،( خلق مجاهدين سازمان رهبر همرديف و رهبر عنوان به را مريم و خود رجوی، مسعود
 در حاکميت گرفتن بدست محض به که است نموده اعالم مقاومت ملی شورای چه اگر است، کرده تعيين العمر مادام بصورت
 مجاهدين سازمان" ايران -رجوی رجوی، -ايران" شعار در العمر مادام رهبری موضوع. نمود خواهد برگزار انتخابات ايران
 گرفته قرار استفاده مورد نمود آغاز را فرقه سمت به خود تغيير خلق مجاهدين سازمان که زمانی از که ميدهد نشان را خود خلق
 اعضای جانب از که" حال امام" يعنی او رسمی عنوان در رجوی جانب از شده اعمال مطلق قدرت ترتيب همين به. است

 به وی تمايل در نيز رهبری در رجوی مسعود خودمحوربين کاراکتر] 5. [ميشود داده نشان ميگيرد قرار استفاده مورد سازمان
 شامل خلق مجاهدين سازمان در عضويت مراسم بعالوه،] 6. [ميگردد بارز) ص( محمد پيامبر ازدواج با خود ازدواج مقايسه
 مجاهدين سازمان های ساختمان تمامی در ها رجوی تصاوير. شود می قران بر گذاشتن دست با رجوی به وفاداری قول سوگند
 مجاز رجوی رهبری به انتقاد. اند شده آويزان اشرف اردوگاه های خيابان در آنان تصاوير با پالکاردهايی ميکنند؛ خودنمائی خلق
 درک و فهم. . .  عظيم انقالب اين فهم الزمه: " نمود اعالم خلق مجاهدين سازمان ارگان نشريه" مجاهد" که همانطور. نيست
 می آنان از انقالبی و ايدئولوژيکی تبعيت دادن نشان معنی به آنان به ايمان. است مريم و مسعود ما، نوين رهبری عظمت عميق
  ] 7". [باشد
 مخفی يا است زنده هنوز او آيا که نيست مشخص. شد ناپديد رجوی مسعود عراق، آزادی عمليات شروع با صورت، هر در

 سازمان مرئی رهبر همچنان مريم ولی ميگردند، ظاهر اشرف اردوگاه در گهگاه وی بازگشت بر مبنی پالکاردهايی. است گرديده
  . است بوده خلق مجاهدين

   
  ايزوالسيون و شديد ايدئولوژيکی استثمار
 که ذهنی، تلقين جلسات در و دهند قرار مطالعه مورد را سازمان ايدئولوژی تا ميخواهد اعضا از خلق مجاهدين سازمان رهبری

 های فيلم بايست می گروه اعضای. نمايند شرکت است، تهديدی و تبليغی های روش ترکيب از استفاده آن خصوصيت از
 را خود های برنامه خلق مجاهدين سازمان. کنند نگاه را اروپا سراسر در خيابانی تظاهرات و راهپيمائی و رجوی های سخنرانی

 و ميدهند را ها برنامه اين از استفاده اجازه فقط گروه اعضای به سازمان رهبران. ميکند پخش اش تلويزيون و راديو طريق از
 اين که کسانی. نمايند مطالعه را شده تأييد متون ساير و مجاهد نشريه مانند داخلی، های بولتن و گزارشات هستند مجاز تنها آنها

 عنوان به را کننده محدود عملکردهای اين سازمان رهبران مغزشويی، نمود کاهش برای. ميشوند تنبيه کنند نقض را دستور
  . ميکنند تشريح نظامی تئوری در شده مشخص ضوابط عنوان به يا ايران اسالمی جمهوری با مخالفت
 خارج، جهان خصوص در سازمان اعضای در پارانويا و ترس حس يک ايجاد با خلق مجاهدين سازمان به وابسته های رسانه

 از کافی حمايت که را کسانی اغلب سازمان نشريات. اند افزوده آنان نمودن ايزوله بر اسالمی، جمهوری رژيم و ايران خصوصا
 خطاب" ايران عوامل" و خائن، دشمن، را آنان داده، قرار سرزنش مورد ميکنند ترک را گروه که کسانی يا نداده نشان گروه
 به اغلب بدهند نشان نيست رهبری تأييد مورد که بصورتی کتاب خواندن يا تلويزيون تماشای به تمايل که اعضايی] 8. [ميکنند
 آن ايجاد از هدف که کرد ثابت اشرف اردوگاه در خلق مجاهدين سازمان کتابخانه از بازديد. ميگردند معرفی" دار مسئله" عنوان
 را کتابخانه به منتهی مشجر مسير که اروپايی و آمريکايی نويسندگان تصاوير نصب با بهرحال،. است نبوده اذهان کردن باز

  . باشند می انديشه آزادی مشوق آنان که سازد متقاعد را کنندگان بازديد ميخواهد خلق مجاهدين سازمان اند، کرده مزين
   

  جنسی کنترل
 طالق. است گرديده اعمال جبرا ها رجوی جانب از تجرد و اجباری های طالق ،"ايدئولوژيک انقالب" از بخشی عنوان به

 محکوم را يکديگر به نسبت خود عواطف و انداخته کاسه يک در را خود ازدواج های حلقه تا ساخت موظف را ها زوج اجباری
 اين که امر اين خلق مجاهدين سازمان). نشدند تجرد به مجبور رهبران و نشد رجوی ازدواج شامل قانون اين بهرحال. (نمايند
 کشوری سرزمين در خلق مجاهدين که اينست واقعيت" که است مدعی و ميکند تکذيب را اند نبوده داوطلبانه و جوش خود موارد
 بدون خود خلق مجاهدين سازمان عضو هر اينکه و" باشند می مستقر است ممکن غير خانوادگی زندگی. . .  آنجا در که

 شديد های محدوديت گرفتن نظر در با خصوصا تکذيب، اين] 9. [است گرفته" خانوادگی زندگی ترک" به تصميم اجبار هيچگونه
. نيست قبول قابل شد، خواهد داده توضيح بعدا که جنسی جداسازی خصوص در خلق مجاهدين سازمان جانب از شده اعمال
 جنگ دوران در حتی عراق در خانوادگی زندگی خصوص در شده مطرح نظر اظهار اين با عراقی های خانواده اين، بر عالوه
  . نيستند موافق

   
  عاطفی ايزوالسيون

 نيز، عاطفی و اجتماعی لحاظ به قويا عراق در خلق مجاهدين سازمان اعضای ايدئولوژيکی، و جغرافيايی ايزوالسيون بر عالوه
 اجازه و شوند می مستقر مختلف های مقر در سابق همسران و بستگان. هستند ايزوله خود، تجمع و زندگی مراکز درون در حتی
 بهانه اين به ها، نامادری و ها ناپدری با زندگی برای ها بچه ،1991 سال در عراق اشغال از قبل. ندارند را يکديگر با ديدار
 دوستی. شدند برگردانده عراق به بعد سالها برخی چه اگر شدند، فرستاده اروپا به نمايند، حفظ احتمالی اشغال از را آنان که

 داشته ارتباط خود فرماندهان با آزادانه ميتوانند تنها اعضا. باشد می ممنوع شديدا و شده تلقی" ليبرالی روابط" عنوان به نزديک
 از بسياری در. ميکنند مانيتور را اعضا بين های صحبت خبرچينان. است الزم ارتباط هرگونه برای فرمانده اجازه و باشند،
  .   اند مرده يا شده کشته آنها بستگان که است شده داده اطالع ايران در خلق مجاهدين سازمان اعضای خانواده به موارد،
 نقش در زنان دادن قرار و جنسی برابری از حمايت بر مبنی مقاومت ملی شورای و خلق مجاهدين سازمان ادعای عليرغم
 جنسی جداسازی اساس بر استقرار. ميشوند داشته نگاه هم از جدا شدت به سازمان های اردوگاه در زنان و مردان کننده، رهبری
 قسمت از را مردان قسمت که است شده ترسيم اجتماع های سالن وسط در خطوطی ها، ساختمان برخی در و ميگيرد، صورت



 مشخص مورد هر در اينکه مگر اند شده منع يکديگر با ارتباط از رهبری سطح از تر پائين زنان و مردان. ميکند جدا زنان
 مجزا ساعات اشرف اردوگاه در بنزين پمپ حتی. است ممنوع مخالف جنس دو دادن دست. باشند کرده دريافت رسمی اجازه
  . دارد زنان و مردان استفاده برای

   
  کننده تحقير و شديد صورت به جمع فشار
 منظور به اجباری جمعی اعترافات شامل که ميشود برگزار ماهانه و هفتگی، روزانه، های"نشست" خلق مجاهدين سازمان در

 می خلق مجاهدين سازمان اعضای. بيندازد خطر به را گروهی وحدت ميرود تصور که است معمول غير رفتار و افکار زدودن
 بطور را اعضا، ساير خصوص در مشاهدات همينطور خود، جنسی تمايالت و افکار خصوصا شبانه، خواب حتی و افکار بايست
 جلسات خالل در. بدهند خود مسئولين به را کتبی گزارشات اين بايد آنها). هستند ممنوع که مواردی البته( نمايند ثبت روزانه
 سازمان اعضای. نمايند انتقاد خود از و بخوانند جمع در بلند صدای با را خود گزارشات هستند مجبور اغلب اعضا بزرگ،
 به ندهد انجام را کار اين اگر است، گرفتار فرد که حالتی در. نمايند اعتراف جنسی افکار به بايست می غالبا خلق مجاهدين
  . باشند می ناپذير اجتناب افکاری چنين که است اين بر اعتقاد که چرا شد خواهد معرفی دروغگو عنوان

   
  فريب با نيرو جذب

 ای مالحظه قابل حمايت از سازمان. بود اسالمی جمهوری مخالف گروه بزرگترين تبعيد به رفتن از قبل خلق مجاهدين سازمان
 زمانی در را نفر هزار صدها ميتوانست محبوبيت، اوج در سازمان. بود برخوردار متوسط کرده تحصيل طبقه و جوانان ميان در

 -مارکسيست ايدئولوژی اهداف، جذب زمان آن اعضای. بياورد ايران مختلف شهرهای های خيابان به اعتراض برای کوتاه
 نيرو جذب توان بهرحال،. شدند اجتماعی مباحثات از برخورداری و آموزشی مقرهای در زندگی های فرصت و اسالمی،
 به سپس و فرانسه به ابتدا ايران، از گروه عزيمت خلق؛ مجاهدين سازمان اعضای با اسالمی جمهوری خشن برخورد بواسطه
  . يافت کاهش زيادی ميزان عراق؛به و ايران کننده نابود جنگ آغازگر صدام، با خلق مجاهدين سازمان اتحاد و عراق؛

 تبعيد در اعضای کل% 80 حدود شامل که بودند عراق در خلق مجاهدين سازمان عضو 7000 تقريبا ،1987 سال در
 قشر جذب جهت را متعددی فريبکارانه های روش خلق مجاهدين سازمان رهبری تعداد، اين بر کردن اضافه برای] 10. [ميشدند
 بين تا شد اعالم عراق و ايران جنگ از ايرانی جنگی زندانيان به صدام، دولت کمک با. گرفت کار به ايرانيان مختلف های
 را ايران به بازگشت امکان آنجا در آنان که خلق مجاهدين سازمان های اردوگاه به رفتن يا عراق در اسرا های اردوگاه در ماندن
 اعضا های خانواده خلق مجاهدين سازمان ميکردند، زندگی ايران در که کسانی جذب جهت. نمايند انتخاب را يکی داشت خواهند

 مانع سپس و کرده خارج کشور از عراق، در سازمان های اردوگاه در خود بستگان با ديدار جهت قانونی، غير بصورت را
 با که ايرانيانی مسير ترتيباتی با خلق مجاهدين سازمان: شدند انسان قاچاق فريب قربانی سايرين. ميشد آنان مجدد بازگشت
 به نميداد اجازه و ميکرد منحرف عراق در سازمان های اردوگاه سمت به را بودند شده خارج ايران از قاچاقچی به پرداخت
  . بروند خود نظر مورد مقصد
 ای خيريه های کمک دنبال به که افرادی اقتصادی، پناهندگان مثال، برای –کشور از خارج ايرانيان خلق مجاهدين سازمان
 جمهوری با مبارزه برای فرصت يافتن برای نه بسياری. بود داده قرار هدف نيز را – خارج در اعضا های خانواده و بودند،
 خانواده، با آزاد ديدار پناهندگی، های درخواست روند در کمک و ترجمه گرفتن حقوق، با همراه شغل يافتن برای بلکه اسالمی
 سال از شده جذب افراد تمامی] 11. [شدند کشانده عراق داخل به فريبکارانه ازدواج، حتی و درمانی، های فرصت يافتن

 و حفظ" جهت را خود هويتی مدارک تا است شده خواسته آنان از سپس و شدند برده عراق به قانونی غير بصورت 1986
  . انداختند می دام به سازمان های مقر در را آنان عمل در که نمايند، تسليم" نگهداری

 افراد اين و است نبوده داوطلبانه واقعا 1986 سال از خلق مجاهدين سازمان در عضوگيری که سازند می مشخص ها يافته اين
 از که کرد برآورد JIATF ،2004 سال ژوئن ماه در. اند شده داشته نگاه عراق در سازمان های اردوگاه در اجبار تحت

 1500 حدود( عمده بخش يک. اند پيوسته سازمان به انقالب زمان در% 25 و انقالب از قبل% 5 تنها اشرف اردوگاه جمعيت
. اند شده برده اشرف اردوگاه به 1988 سال در عراق به سازمان رفتن از بعد% 45 و بوده جنگی زندانيان) نفر 1800 تا

 نگاه اشرف اردوگاه در ميلشان خالف و شده جذب فريب با خلق مجاهدين سازمان جمعيت از% 70 که است محتمل بنابراين،
  . ميشوند داشته

   
  خواب از محروميت و اجباری کار
 به آنان اينکه از جلوگيری و اعضا کردن خسته برای روشی عنوان به را خواب کمبود و طوالنی کار ساعات اغلب ها فرقه
 کار روز در ساعت 17 تا 16 اغلب خلق مجاهدين سازمان اعضای] 12. [نمايند می تحميل کنند فکر گروه از غير به چيزی
 وضعيت، اين حفظ جهت] 13. [ندارند بيشتر ظهر از بعد چرت ساعت يک بعالوه ، شبانه خواب محدود ساعت چند و ميکنند
 نظامی مستمر تمرينات عراق، آزادی عمليات از قبل تا و، زيباسازی و ساختمانی های پروژه خلق مجاهدين سازمان رهبری
 اردوگاه بيابان، وسط در ساز و ساخت. است بارز اشرف اردوگاه در کار اين نتايج. بود ساخته اجباری را" کار توليد" جهت
 تجليل برای بسياری يادبود، بناهای و اجتماعات، های سالن فواره، پارک، تعدادی دارای و درخت از پوشيده های خيابان دارای

  . باشد می سازمان شهدای از
   

  خروج امکان عدم و کردن، زندانی فيزيکی، تعدی
  :  آمد می در اجرا به تنبيهاتی زير موارد مانند عملکردهايی برابر در دائما که ميکنند ادعا خلق مجاهدين سازمان سابق اعضای

   خلق مجاهدين سازمان نظامی و سياسی استراتژی با مخالفت القای يا ابراز        •



  خارجی راديوی های ايستگاه به دادن گوش        •
  اعضا ساير به فردی سياسی نظرات اعالم        •
  اجباری های نشست در شرکت عدم        •
  فردی تلفنی تماس انجام        •
  نظامی تمرينات در شرکت از اجتناب        •
  اجباری" ايدئولوژيکی طالق" در شرکت از اجتناب        •
  جنسی افکار داشتن        •
  خانواده و دوستان با ارتباط برقراری        •
    سيگار کشيدن        •
  سازمان از خروج درخواست        •
   

 عدم به کتبی اقرار برای فشار از خلق مجاهدين سازمان های سياست با مخالفت برای تنبيه که سازند می مشخص اخير های يافته
 و شکنجه خصوص در سابق اعضای. ميشوند شامل را اشرف اردوگاه در مخصوص های محل در کردن زندانی تا وفاداری
  . اند نموده گزارش وفاداری عدم برای تنبيه عنوان به مدت طوالنی انفرادی حبس
 مدارک تا بودند مجبور سازمان افراد تمامی تقريبا اشرف، اردوگاه از خلق مجاهدين سازمان اعضای خروج از جلوگيری جهت
 زمانی تا مدارک اين که ميکند ادعا حاال خلق مجاهدين سازمان. دهند تحويل سازمان به" نگهداری و حفظ" جهت را خود هويتی

 دعوت عراق به صدام توسط گروه اين چه اگر. بودند شده نگهداری بخوبی رفتند بين از ائتالف نيروهای بمباران جريان در که
. است نبوده عراق در قانونی اقامت خواهان هرگز خلق مجاهدين سازمان اما است، شده داده آنها به زمين از استفاده اجازه و شده

 در. نميگرديدند اجرا مهاجرت يا يبگانگان ديدار خصوص در عراق کشور قواعد عمدا شدند، می آورده کشور به افراد که زمانی
 بخاطر عراق در قانونی پيگرد به نسبت را نافرمان اعضای بود قادر زمان آن خلق مجاهدين سازمان رهبری صدام، حمايت سايه
 ايران به سپس و گذرانده عراق های زندان در را سال چندين آنها که بود معنی اين به که نمايد، تهديد قانونی غير اقامت و ورود

 به اعضا اين آوردن با. گرفت خواهند قرار محاکمه مورد مجددا آنجا در که بود شده گفته اعضا به البته که شد، خواهند فرستاده
. بيندازد دام به را آنان بود قادر خلق مجاهدين سازمان آنان، هويتی مدارک مصادره سپس و قانونی غير بصورت عراق داخل

]14 [  
   

  خودکشی های نمونه
 سال از خود حمالت در شيوه اين از جهاديست، های گروه خالف بر ولی، ميکند تحسين را خودکشی خلق مجاهدين سازمان
 سيانور قرص خلق مجاهدين سازمان اعضای تمامی ،2003 سال در آنان شدن متمرکز از قبل تا. است ننموده استفاده 1981

 بود شده داده دستور خلق مجاهدين سازمان های تروريست به. داشتند همراه به بستند می خود گردن بدور که چرمی جلد يک در
 را خلق مجاهدين سازمان اعضای تمامی ظاهرا رجوی مسعود. ببلعند شدند دستگير مأموريت جريان در اگر را خود سيانور تا
 10 تقريبا ،2003 سال در مثال، برای. است سازمان در خودکشی نوع ترين معمول خودسوزی و بود، ناميده" زنده شهدای"

 سازمان. گرفت صورت پاريس در رجوی مريم دستگيری به اعتراض در) شد نفر دو شدن کشته موجب که( خودسوزی
 فرانسه با و انگليسی، گران کاوش با ،JIATF با مذاکره در ابزار يک عنوان به خودسوزی به تهديد از همچنين خلق مجاهدين
 آنان خروج از اينکه بخاطر نيز خلق مجاهدين سازمان اعضای از تعداد يک که ميکنند اشاره سابق اعضای. است نموده استفاده

 نيز بودند شده کشته شکنجه زير در که نافرمان اعضای مرگ دليل و کردند خودسوزی به اقدام ميشد جلوگيری سازمان از
  . بود گرديده اعالم خودکشی

   
  ای فرقه تمايالت تکذيب
 يک" اين که هستند مدعی آنان عوض در ميکنند، رد را باشد فرقه يک سازمان اينکه آن گران توجيه و خلق مجاهدين سازمان
". ميشود گيری تصميم کامل اجماع به رسيدن تا بحث و رفراندوم در آن هدايتی اصول تمامی که است دموکراتيک عميقا سازمان

 نظامی عمليات های ضرورت عنوان به را آنان ولی – ميکند اعتراف عملکردها برخی انجام به خلق مجاهدين سازمان] 15[
 مجاهدين سازمان بهرحال،. اند شده پذيرفته اعضا جانب از داوطلبانه بصورت اعمال اين که است مدعی و ميکند توجيه مؤثر
 مانند شديد فکری القای های روش قبيل از اند، گرديده مطرح سابق اعضای جانب از که خود ديگر عملکردهای از بسياری خلق

  . ميکند تکذيب را خروج، های گزينه کردن محدود و] 16) [است مشهور مغزشويی به عامه در که" (فکری بازسازی"
 عنوان به اش معرفی دليل را ايران اسالمی جمهوری تبليغات خلق مجاهدين سازمان است، گروه متوجه که انتقاداتی تمامی همانند
 روی تبليغ شامل اين و است، خلق مجاهدين سازمان وجهه تخريب خواهان ايران اسالمی جمهوری قطعا،. داند می فرقه يک

 اين ولی. نباشند دقيق اسالمی جمهوری اتهامات برخی که شود پذيرفته که است منطقی. ميشود نيز سازمان ای فرقه خصوصيات
 شده مطرح انتقادات تمامی که نيست معنی اين به است خلق مجاهدين سازمان وجهه تخريب خواهان اسالمی جمهوری که واقعيت
  . باشند اتکا غيرقابل بخود خود

 امکان حاضر حال در چه اگر. ميگيرد صورت ايران در سازمان از حمايت تضعيف جهت طبعا ايران اسالمی جمهوری کارزار
 ارتباطات غياب در و – ندارد وجود خلق مجاهدين سازمان خصوص در نظرشان دريافت جهت ايرانيان از علمی نظرسنجی يک

 بيانگر اتکا قابل غير شواهد – است محدود العاده فوق ايرانيان نظرات خصوص در آمده بدست اطالعات فرهنگی، يا ديپلماتيک
 يک] 17. [است داده کاهش 1981 سال از را سازمان اين محبوبيت خلق مجاهدين سازمان ای فرقه خصوصيات که اينست

 و سرخ خمر مانند را خلق مجاهدين سازمان است کرده مصاحبه آنان با وی که ايرانيانی که ميکند گزارش آمريکايی خبرنگار



 گرفته صورت نيز آمريکا سابق و فعلی مقامات جانب از همچنين ها مقايسه اين که ميدانند، تگزاس در ويکو در داويديان فرقه
 و اسالمی جمهوری عليه صدام با اتحاد جهت خلق مجاهدين سازمان تصميم رفت، اشاره قبال که همانطور البته،] 18. [است
. است کرده تخريب را ايران در سازمان حمايت زيادی ميزان به عراق و ايران وحشتناک جنگ جريان در ايرانی مدافعان کشتن
 نظر به واقعيت در اما است، کشور در اپوزيسيون گروه نفوذترين با که است شده مدعی مکررا خلق مجاهدين سازمان اگرچه
 دارای و سازمانيافته خيلی که باشد مدعی ميتواند تنها حاال است داشته ای برجسته نقش زمانی که معارض گروه اين که ميرسد
 که زمانی از که، مينگرند اينطور مسئله به ايرانيان از بسياری واقع، در. است) قانونی غير طرق از اگرچه( بسيار مالی امکانات
 جمهوری نظام خود از کمتری محبوبيت که است ايرانی طرف تنها گروه اين نمود، مکان نقل عراق به خلق مجاهدين سازمان
  . دارد اسالمی

  
  

________________________________________  
  . 2006 سال Bruck نوشته] 1[
   
 ايرانی عملکرد يک اينکه تا است غربی عملکرد يک که نمود اختيار را خود دوم همسر فاميل نام مريم که است عجيب] 2[

  . باشد
   
  . 312 تا 306 صفحات 2004 سال Banisadr نوشته] 3[
 تاريخ بدون Iran-Interlink مقاالت ؛2004 سال Banisadr نوشته ؛2003 سال Singleton نوشته به مثال، برای] 4[
 خصوصيات خصوص در مطالعه برای. شود مراجعه 2005 سال در بشر حقوق ديدبان جزوه و ؛2008 سال همينطور و

 Lalich and نوشته و ؛2004 سال Lalich نوشته ؛2001 سال Bale نوشته به نمونه عنوان به ها فرقه خاص
Langone شود مراجعه تاريخ بدون .  

   
 قرار استفاده مورد خود متعالی غايب منجی برای شيعيان که است نامی که باشد می" زمان امام" مشابه" حال امام" عنوان] 5[

  ). 260 صفحه 1992 سال Abrahamian نوشته( ميدهند
 موضوع عامدا) ص( محمد پيامبر که شد مدعی وی نمود، اعالم را عضدانلو مريم با خود ازدواج رجوی مسعود که زمانی] 6[

 سال Abrahamian نوشته( آورد بوجود نمود ازدواج خود خوانده پسر مطلقه همسر با که زمانی را مشابهی انگيز بحث
  ). 252 صفحه 1992

  . 9 صفحه 2005 سال بشر حقوق ديدبان گزارش در شده قول نقل ،1985 آوريل 12 ،242 شماره مجاهد، نشريه] 7[
 حال در است ممکن سابق اعضای برخی و کرده، خلق مجاهدين سازمان درون در نفوذ به اقدام اسالمی جمهوری البته،] 8[

  . کنند کار اسالمی جمهوری برای حاضر
 مقاومت ملی شورای سابق نماينده با مصاحبه ؛2007 سال Whenwell نوشته ؛1994 سال Waldman نوشته] 9[

  . 2008 ژوئن جعفرزاده، عليرضا
  . 250 صفحه ،1992 سال Abrahamian نوشته] 10[
 و ترکيه همچون کشورهايی در ها سفارتخانه خروجی در ايرانی جويان پناه به خلق مجاهدين سازمان مأموران مثال، برای] 11[

 برای کمک پيشنهاد خلق مجاهدين سازمان به خود وابستگی کردن آشکار بدون آنان. ميکردند مراجعه عربی متحده امارات
 تماس تا ميشد داده تلفن شماره يک مربوطه فرد به موارد، اين در. ميدادند را غربی اروپای کشورهای در پناهندگی دريافت
 در ماه چند گذراندن از بعد که ميکرد متقاعد را فرد که بود خلق مجاهدين سازمان نماينده يک خط آنطرف معموال که بگيرد،
 نيز همسر اختيار امکان و شغل حتی و دوستانه روابط با افرادی ميان در زندگی محل و عمل آزادی وی آن خالل در که عراق
  . نمود خواهد دريافت را خود پناهندگی داشت، خواهد

 198 صفحه 2000 سال Tourish and Wohlforth نوشته کار ملی فدراسيون تحقيقی مطلب به مثال برای] 12[
  . کنيد مراجعه

 ARC در خلق مجاهدين سازمان سابق اعضای از داوطلبانه آمده بدست اطالعات نيز و خارجه وزارت مقامات با مصاحبه] 13[
  . 2007 اکتبر در
 تکذيبيه در خلق مجاهدين سازمان. نمايد می تشريح جزئيات با را عملکردها اين ،2005 سال در بشر حقوق ديدبان جزوه] 14[
). 2005 سال Brie and Casaca نوشته آزاد ايران دوستان( است کرده رد را موارد اين هوادار گروه يک نوشته به ای

 چهارم فصل در که همانطور. نمودند همکاری ها يافته اين خصوص در بشر حقوق ديدبان با ACR در سابق اعضای بهرحال،
  . داد تغيير اشرف اردوگاه در تمرکز از بعد مختصری را خود خروج سياست خلق مجاهدين سازمان شد، بحث

  . 1994 سال Waldman نوشته] 15[
 به واکنش در را فرد فکری ترکيب که است روانی پروسه يک انجام بيانگر" مغزشويی" و" فکری بازسازی" های واژه] 16[

  . ميدهد تغيير خاص های انگيزش سری يک
 شده غربی کشورهای تمامی در بلکه متحده اياالت در تنها نه ايران از ضعيف درک به منجر گسترده ارتباطات فقدان] 17[

 نوشته" (ايران درک" چاپ به اقدام RAND انستيتوی ،2009 سال در مشکل، اين بر آمدن فائق به کمک برای. است
Green, Wehrey, and Wolf اسالمی جمهوری اهداف خصوص در مفيد و جامع جزوه يک که نمود،) 2009 سال در 



 داده ارتقا اسالمی جمهوری از موجود های تحليل امروز، ايران درک به کمک عنوان به. است آمريکايی گذاران سياست برای
 مبهم ظاهرا ايرانی سيستم به نگرش برای متفاوت ديدگاه يک ميتوانند که آمريکايی غير مختصصان از همه، از مهمتر و شده
  . است شده استفاده کنند ارائه

  . 2007 سال Slavin نوشته] 18[
.  
.  

*     *     *     *  
   
.  
.  

  C پيوست
  خلق مجاهدين سازمان های فعاليت زمانی جدول

   
 پيدايش زمان از خلق مجاهدين سازمان به مربوط های فعاليت و وقايع خصوص در زمانی جدول يک دهنده ارائه پيوست اين

  . است شده داده نشان C.1 شکل در که باشد می 2009 ژانويه اول تا گروه
   

  C.1 شکل
  2009 تا 1960 از خلق، مجاهدين سازمان به مربوط های فعاليت و وقايع

   
  ")1963 قيام(" تهران در شاه عليه مردمی تظاهرات           1963 ژوئن 5
  خلق مجاهدين سازمان بنيانگذاری         1965 سپتامبر 6
 اطالعات دفتر هفته، اين مجله تهران، پليس ايستگاه به حمله پرايس، هارولد ژنرال کشتن برای تالش                  1972 مه

  مارين نفت شرکت و کوال، پپسی موتورز، جنرال دفاتر و شاه، رضا مقبره آمريکا، و ايران انجمن اينترناسيونال، هتل آمريکا،
  تهران پليس رئيس کشتن اردن، سفارت در گذاری بمب               1972 اوت
 نمايشگاه محل شهرداری، فروشگاه کالب، ايمپيريال نظامی، غير دفاع سازمان مرکز در گذاری بمب    1972 سپتامبر اوايل
  . قم در پليس تسليحات مرکز و نظامی، صنايع اداره
 آمريکن، پان هوايی خطوط ساختمان در گذاری بمب هاوکينز، لوئيز آمريکايی کلنل کشتن                       1973 ژوئن
  . صادرات شرکت يک و اينترناشينال، هتل راديوسيتی، سينما شل، نفت شرکت
  اصفهان در پليس ايستگاه به حمله             1974 فوريه
 برای تالش بريتانيا؛ سفارت ورودی و آمريکن، پان نفت شرکت عمران، بانک دفاتر در گذاری بمب             1974 آوريل
  تهران دانشگاه در ساواک مرکز در گذاری بمب
   کشور اطالعات و امنيت سازمان=  ساواک: توجه
  ITT آمريکايی شرکت دفاتر و تهران در ژاندارمری پست در گذاری بمب      1974 ژوئن اواخر
   کميته زندان نگهبان کشتن             1975 مارس
  ايران هوايی نيروی افسر يک بعالوه شافر پل و ترنر جک آمريکا هوايی نيروی های کلنل کشتن                 1975 مه
  تهران در آمريکا سفارت ايرانی کارمند يک کشتن           1975 ژوئن 3

  ميکردند کار ايران ارتش با که آمريکايی پيمانکار سه کشتن          1976 اوت 28
  خلق مجاهدين سازمان هواداران و اعضا شامل سياسی، زندانی صدها آزادی        1977 سال اوايل

   خمينی اهللا آيت از حمايت در تهران در مردمی تظاهرات           1978 ژوئن 5
 جمعه(" ماند می جا به بسياری مجروح و کشته ميشود، سرکوب ارتش توسط تهران در تظاهرات        1978 سپتامبر 8

  ")سياه
  شاه سلطنت پايان         1979 فوريه 11
  گروگانگيری بحران آغاز. نمايند می اشغال را تهران در آمريکا سفارت دانشجو 400          1979 نوامبر 4

 شرکت از را رجوی خمينی. ميکند مخالفت اسالمی جمهوری اساسی قانون با خلق مجاهدين سازمان      1979-80 زمستان
  . نمايد می محروم جمهوری رياست انتخابات در

  . ميکند آغاز را عراق و ايران جنگ و نموده اشغال را ايران خاک عراق       1980 سپتامبر 22
  نمايد می خلع جمهوری رياست از را صدر بنی مجلس         1981 ژوئن 21
  .ميکند اعالم را اسالمی جمهوری با مسلحانه مبارزه خلق مجاهدين سازمان         1981 ژوئن 21
 جای به مرتبه بلند مقامات از کشته 70 از بيش اسالمی جمهوری حزب مرکزی مقر در گذاری بمب         1981 ژوئن 28

  . ميگذارد
  گيالن کل دادستان کشتن           1981 ژوئيه 6

 ترک فرانسه قصد به را ايران خلق مجاهدين سازمان رهبران از گروه يک و صدر، بنی رجوی،         1981 ژوئيه 29
  ميکنند



 در ايران منافع حفاظت بخش در گروگانگيری اسالمی؛ جمهوری حزب رهبران از آيت حسن کشتن               1981 اوت
  واشنگتن در الجزاير سفارت
   مقاومت ملی شورای تشکيل               1981 اوت

  خراسان در اسالمی جمهوری حزب مقام يک و تبريز در ارشد روحانی يک عليه انتحاری حمله           1981 سپتامبر
  خبرگان مجلس عضو و قاضی يک کشتن شيراز؛ در ارشد روحانی يک عليه انتحاری حمله            1981 دسامبر

  تهران در ارشد روحانی يک کشتن         1982 فوريه 26
  کشور پليس رئيس کشتن          1982 مارس 7

  رشت جمعه امام به حمله        1982 آوريل 15
  ارشد روحانی يک کشتن           1982 ژوئيه 2

  ارشد روحانی يک کشتن          1982 اکتبر 15
  خراسان استان در خمينی نماينده يک کشتن برای تالش         1983 فوريه 18
  "ايدئولوژيک انقالب" شروع عضدانلو؛ مريم و رجوی مسعود ازدواج قصد اعالم        1985 ژانويه 27
 می مکان نقل عراق به اعضا از گروه يک و رجوی ميکند؛ اخراج را خلق مجاهدين سازمان فرانسه              1986 ژوئن
  .نمايند
  عراق در ملی آزاديبخش ارتش تشکيل              1987 ژوئن

 شدت به را رهگذر يک بعالوه ايرانی ديپلمات يک اسپانيا در مادريد در شده گذاری بمب ماشين           1987 ژوئيه 2
  .نمايد می مجروح
  ملی آزاديبخش ارتش" جاويدان فروغ عمليات"             1988 ژوئيه
 و ايران جنگ به که پذيرد می را متحد ملل امنيت شورای 598 قطعنامه ايران اسالمی جمهوری          1988 اوت 20
  . ميدهد خاتمه عراق

  ای خامنه جايگزينی خمينی، اهللا آيت مرگ           1989 ژوئن 3
  "ايدئولوژيک انقالب" تداوم منظور به طالق شدن اجباری             1989 اواخر

  . ميگردد آغاز متعاقبا فارس خليج اول جنگ ميکند؛ اشغال را کويت عراق            1990 اوت 2
  . شوند فرستاده اروپا به عراق از خلق مجاهدين سازمان های بچه که ميدهد دستور رجوی               1990 اوت
 نمايندگی دفتر شامل کشور، 13 در ايران های کنسولگری و ها سفارتخانه به همزمان تقريبا حمالت             1992 آوريل
  نيويورک در متحد ملل مقر در ايران
 دفتر و بنزين پمپ در گذاری بمب قم؛ در اسالمی انقالب پاسداران سپاه خودروی شش انهدام          1992 اکتبر 11

  تهران در پاسداران سپاه فرماندهی
  )وحمجر 70 و کشته 25( مشهد در رضا امام حرم در گذاری بمب         1994 ژوئن 20
  دانمارک در ايرانی ديپلمات کشتن برای تالش          1994 نوامبر 2

  استانبول در خلق مجاهدين سازمان عضو دو کشتن         1996 فوريه 20
  .ميگردد معرفی خارجی تروريست سازمان يک عنوان به خلق مجاهدين سازمان              1997 اکتبر

  اطريش در سمپوزيوم يک در همراهان و ايران خارجه وزير معاون به حمله               1998 مه 7
 انقالب دادگاه و انقالب دادستان دفتر در گذاری بمب ايران؛ دفاعی صنايع سازمان به ای خمپاره حمله              1998 ژوئن

  نجف در ارشد روحانی يک کشتن تهران؛ در اسالمی
  رم در ايرانی مقام يک به مسلحانه حمله تهران؛ اسالمی انقالب دادگاه در گذاری بمب             1998 ژوئيه

  عمومی سابق دادستان و اوين زندان سابق رئيس کشتن            1998 اوت 3
 در امنيت و اطالعات وزارت به ای خمپاره حمله قضائيه؛ قوه مسئولين از يکی کشتن برای تالش             1999 ژانويه
  تهران
  ايران مسلح نيروهای مشترک ستاد معاون کشتن             1999 آوريل
  اهواز در چمران دانشگاه به ای خمپاره حمله        1999 نوامبر 25
  تهران در خاتمی جمهوری رياست کاخ به ای خمپاره حمله               2000 سال

 به حمله ايران؛ خاک داخل به مرزی ای خمپاره حمله مسکونی؛ مجموعه يک به ای خمپاره حمله             2000 مارس
  مرز نزديکی در ايرانی نظامی نيروهای

 پاسداران سپاه ارشد فرمانده يک کشتن تهران؛ در پليس فرماندهی مرکز نزديکی در ای خمپاره حمله               2000 مه 1
  اسالمی انقالب
  ايران دفاع وزارت به موشکی حمله              2000 ژوئن
  خرمشهر و آباد صالح نزديکی به موشک شليک مهران؛ شهر به ای خمپاره حمله               2000 اوت
  تهران در منطقه دو به ای خمپاره حمله              2000 اکتبر
  کرمانشاه در و موسيان نزديکی به ای خمپاره حمله             2000 نوامبر
 عالی دادگاه به ای خمپاره حمله شد؛ شليک تهران در اسالمی انقالب پاسداران سپاه مقر به موشک پنج             2001 ژانويه

   تهران در دولتی های ساختمان ساير و



  . ميشود وارد بريتانيا ممنوعه های سازمان ليست به خلق مجاهدين سازمان               2001 سال
  زيبا شهر در ای منطقه دفتر و تهران در ايران امنيتی نيروهای فرماندهی مرکز به موشکی حمله             2001 مارس
  . ميکند وارد تروريستی های سازمان ليست در را خلق مجاهدين سازمان اروپا اتحاديه                 2002 مه
 برای واشنگتن در را خود مطبوعاتی کنفرانس سه از مطبوعاتی کنفرانس اولين مقاومت ملی شورای               2002 اوت
  . ميکند برگزار ايران ای هسته برنامه کردن مال بر

  عراق آزادی عمليات آغاز    2003 مارس 19
  خلق مجاهدين سازمان با موقت بس آتش توافق        2003 آوريل 15
 مجاهدين سازمان اعضای به ايران خلق؛ مجاهدين سازمان اعضای با القاعده زندانيان تبادل پيشنهاد                 2003 مه
  )رهبران از غير به( ميدهد عفو خلق
  خلق مجاهدين سازمان و ائتالف نيروهای بين -تمرکز و سالح، خلع بس، آتش توافق             2003 مه 10
 ملی شورای دفتر ميگردد؛ اضافه خارجی تروريست های سازمان ليست به مقاومت ملی شورای          2003 اوت 15

  ميشود بسته واشنگتن در مقاومت
  عراق از متحد ملل رفتن بيرون متعاقبا و بغداد در متحد ملل مقر در گذاری بمب          2003 اوت 19
 به عراق از خلق مجاهدين سازمان فوری اخراج بر مبنی را ای قطعنامه عراق حکومتی شورای         2003 دسامبر 9

  .رساند می تصويب
  . ميگردد منعکس ها رسانه در ابوغريب افتضاح        2004 مارس 20
) CJTF-7( 7 مرکب مشترک ضربت نيروی جايگزين MNF-I(( عراق - مليتی چند نيروی             2004 مه 15

  .ميگردد
  . ميکند اعالم را خود 1546 قطعنامه متحد ملل امنيت شورای           2004 ژوئن 8

  . ميکند اعطا" شده حفاظت اشخاص" موقعيت خلق مجاهدين سازمان به رامزفلد دفاع وزير         2004 ژوئن 25
   عراق موقت دولت به ائتالف نيروهای موقت حکومت از قدرت انتقال         2004 ژوئن 28

  . ميگردند باز ايران به خلق مجاهدين سازمان سابق عضو 250 حدود جمعا از سری اولين       2004 سال اواخر
  ميشود مستقر عراق دولت             2006 مه 20
  حسين صدام اعدام       2006 دسامبر 30
  .ميشود اسيرگيری عمليات فرمانده استون دوگالس ژنرال               2007 مه 5

   .ميشوند منتقل کردستان به آن ساکنان و شده بسته) ARC( اشرف پناهندگان اردوگاه            2008 دسامبر
  . ميگردد عمل وارد نيروها موقعيت نامه توافق          2009 ژانويه 1
.  

 سال Buchta نوشته" گذاشت جا به کشته نفر يک ايران رهبران دفاتر در انفجار" ؛1992 سال Abrahamian نوشته: منابع
 MIPT نوشته ؛2008 سال Khodabandeh نوشته ؛1976 سال" ميکشد را آمريکايی غيرنظاميان قاتل ايران" ؛2000

 Waldman نوشته ؛2001 سال Samii نوشته ،2006 سال Rubin نوشته ؛2006 سال Porter نوشته ؛2997a سال
  .1975 سال Willenson نوشته ،1994 سال

  
  D پيوست
   چيست؟) FTO( خارجی تروريست سازمان يک

 سال در عملی اعدام مجازات و تروريسم ضد قانون از بخشی عنوان به را خارجی تروريست های سازمان ليست آمريکا کنگره
 های سازمان حامی های دولت ليست شامل که دارند، وجود البته هم تروريستی های ليست ساير. آورد بوجود 1996

 در] 1.[ميشود نيز شده، معرفی جهانی های تروريست خصوصا و شده، معرفی تروريستی های سازمان خصوصا تروريستی،
 ساير با آن تفاوت و آنهاست، ترين شده شناخته خارجی تروريستی های سازمان ليست مختلف، های ليست ميان از صورت، هر

 مهاجرت از را مربوطه گروه نمايندگان و اعضا و پردازد می ها گروه معرفی به اشخاص معرفی جای به که اينست در ها ليست
 محسوب جرم خارجی تروريست سازمان يک به" مادی منابع و حمايت" عامدانه ارائه اين، بر عالوه. نمايد می منع آمريکا به

 می دارند اختيار در آنرا نمايندگان يا خارجی تروريست سازمان يک به متعلق های دارائی که آمريکا مالی مؤسسات. ميگردد
  . کنند گزارش داری خزانه وزارت در خارجی های دارايی کنترل دفتر به را مراتب و کرده ضبط را مربوطه دارائی بايست
 يا تروريستی فعاليت يک در بايست می مربوطه خارجی گروه خارجی، تروريستی های سازمان ليست در گرفتن قرار برای

 – باشد نموده کسب را امر اين در دخالت نيت و ظرفيت يا – باشد داشته دخالت) گروه وضعيت اساس بر شده تعريف( تروريسم
 يک از عبور از بعد ها سازمان اين معرفی. باشد انداخته خطر به را آمريکا ملی امنيت يا آمريکايی شهروندان امنيت که بنحوی
 وزير عهده به نهايی تصميم ولی ميگيرد، صورت فدرال ثبت در عمومی اعالم با مختلف های ارگان بين نظر تبادل پروسه
 هر را سازمان يک نام ميتواند خارجه وزير. دارد وجود آن تمديد امکان و است سال دو مدت به ليست اعتبار. باشد می خارجه
  . نمايد حذف کند ايجاب ملی امنيت منافع يا شرايط چنانچه بخواهد که زمان
 گرفت قرار آن در که هايی گروه اولين از يکی گرديد، ايجاد 1997 سال در خارجی تروريستی های سازمان ليست که زمانی
 شامل که بود 1970 دهه در ايران در آمريکايی های شرکت و آمريکايی شهروندان به حمله بخاطر خلق مجاهدين سازمان
 اين به 2003 سال در خلق مجاهدين سازمان متحد يک عنوان به مقاومت ملی شورای. (ميشد نيز آمريکايی شهروند 6 کشتن
 انگلستان، شامل که است، شده افزوده نيز کشورها ساير تروريستی ليست به همچنين خلق مجاهدين سازمان). گرديد اضافه ليست



 برد؛ پيش به ها ليست اين عليه را سنگينی حقوقی های چالش خلق مجاهدين سازمان. ميشود اروپا اتحاديه و استراليا، کانادا،
  . بودند موفق اروپا اتحاديه در سپس و انگلستان در سازمان های کوشش
 مباحثات خارجی تروريستی های سازمان ليست در خلق مجاهدين سازمان نام وجود حاليکه در که، شود گرفته نظر در بايد

. است نکرده پيدا ژنو های کنوانسيون تحت آن موقعيت به ربطی هيچ مسئله اين ولی است، داده شکل را ای رسانه و سياسی
 اعمال ميکردند، حفاظت آنان از خلق مجاهدين سازمان اعضای بازداشت جای به ائتالف نيروهای که ميزانی به بهرحال،
 مواد مبنای بر که اتهام اين برابر در را ائتالف نيروهای که داشت را تأثير اين خلق مجاهدين سازمان بر ژنو های کنوانسيون

  . بدارد مصون ميدهند قرار ها تروريست اختيار در مادی حمايت متحده اياالت اساسی قانون
  
  

________________________________________  
 خارجی، تروريستی های سازمان ليست از خالصه تعريف يک برای 2003a سال آمريکا خارجه وزارت اسناد به] 1[

 Cronin نوشته يا 2006 سال Stock نوشته به کامل تعريف برای. شود مراجعه آنها حقوقی ترمينولوژی و آنها، اعضای
  . گردد رجوع 2003 سال
 


