
  افتاده بودنديیگرا  فرقهین به نوعيمجاهد
    

گارو انجام داده و ي با فیا ن مصاحبهي مجاهدیريت فرانسه درارتباط با دستگيس سازمان امني رئ            

  . دي نمایان مي کند را بی میني فرانسه سنگی که رويیدهايمجموعه تهد

 نفر ١۶۶ یرين در اعتراض به دستگي اروپا، مجاهدیبًا تماميکه در تقريدرحال: سد ي نویگارو مي ف             

ه يورش گسترده علين يس را وادار نمود تا به اي که پلیلي به دالDSTس ي زنند، رئی میدست به خودسوز

د ير خارجه تأکيروز گذشته وز.  داده استیحاتير دست بزند، توضي  ی بروگین و بنابر دستور قاضيمجاهد

  .  باشندیران نميطرف اه  بیستيمارکس -ینظور مسترد نمودن هواداران اسالمها به ميرين دستگيکرد که ا

س حضور خواهند ي پاریستين افراد در مقابل قضات ضدترورين نفر ازاين حال فردا، چندي درع             

  .  شدن آنها منجر شودی تواند به زندانیافت که مي

 یسازمان. رون آمده استيه بي فرانسه از سایجاسوس ضدس يات، سروين عمليگارو با اينوشته فه  ب             

  .  پرسش ها پاسخ دهدیکه قبول کرده است به تمام» ی تر از مخفیمخف«

 مشخص یديران مستقردر فرانسه پاسخ به تهدين خلق ايه مجاهديات گسترده سه شنبه عليا عمليآ: سئوال  

  بوده است؟ 

رغم يعل. دا کرده بوديش پي گرایستيک منطق تروريطرف ه ران از مدت ها قبل بين خلق ايمجاهد: جواب 

 آن ید که سوءقصدهاي کند، بدانیم مبارزه ميک رژيه ي است صرفًا علیها و اظهارات سازمان که مدع هيانيب

 خواهد ینکه ميران در ارتباط با اين خلق ايدر ارتباط با سخنان مجاهد.  داشته استیادي زیان مردميقربان

 ی فوق العاده مستبدانه جنبش قضاوت نمود، جنبشیژگي آنرا با ویستيران باز گرداند، باي را به ایدموکراس

 کامًال یا ست بطور کورکورانهي بای آن میاعضا.  حاکم استیدي شدیت پرستين شخصي آئیکه در آن نوع

ن خلق يمجاهدن يهمچن.  داردینه گزافي هزین انتقادي و همسرش باشند و کوچکتریدر خدمت مسعود رجو

 یک روزهاي دراماتیها یخودسوز: انگر تعصبات هواداران آنست ي رفته که بيیگرا  فرقهیطرف نوعه ب

  . ن مدعا استي بر ایدير متأسفانه تأئياخ

                      DSTدر ارتباط با يی و قضاین سازمان را تحت نظر داشته و به مقامات دولتيش اي از مدتها پ 

ر تالش شده تا ساختارها و نحوه عمل سازمان ي دو سال اخی داده است طرنده آنان هشدايخطرناک بودن فزا

ن خلق ، ي مجاهدیها یدگيچيل پيدله ، که ب ژه مستقر شدن آنها در فرانسهيوه ح شود، بي و تشریبررس

 عواقب اما.  بودیار مشکليفه بسيشان، وظيها دهي ای بودن و وسوسه رویا شان، فرقه یکار فرهنگ پنهان



 در خود یستيهمز. ن عمل به جلو انداختيکا در عراق بود که ما را در انجام ايم مداخله امرير مستقيغ

 یز اطالعاتي بود و نیکيده چري رده باال و هواداران ورزی اعضایبرا» اورسوراواز« که در یفرورفته ا

 ین خلق در نظر دارد مقر اصليمجاهدده بودند، ما را متقاعد ساختند که ي بدست ما رسیکه از منابع مختلف

 و هم بخاطر یل اصوليهم بخاطر دل. دي خود را پس از از دست دادن عراق در فرانسه مستقر نمایجهان

  . مي را قبول کنيین دورنمايم چني توانستی که متوجه شهروندانمان بود، نمیخطرات

  



  

 ن خلقيرهبرمجاهد همسر ،یم رجويمر دوگانه یزندگ : ژوئن٢٣گارو،يف    
            

 آه  ،یم رجويزوال در ارتباط با صدور قرار بازداشت مريشي از ژان شین روزنامه در گزارشيا

ده  ين گردييران تعيس جمهور ايعنوان رئه  بی و١٩٩٣ل آن آمده است سال يده و ذي درج گردی از ویعكس

  :سدينو یم

صدا در آورده ه  به فرانسه را بی و٢٠٠٣ل سال يت فرانسه زنگ خطر بازگشت اوايسازمان امن      

 عراق را ترك آرده بود تا وارد اور یزيطوراسرار آمه ه سازمان، بي، با مقامات بلند پایم رجويمر. بود

 ین زن آه هر از چنديش، ايل پ سایآه از س ی آنهائی نگران آننده برایميتصم. آز در فرانسه شودوسورُا

مبارزه «  مستعار ، از ی و نام هایار وفادار و آامل آه با مدارك جعلي بسیر جذاب و هواداريك سفي

ران، يم اي مرگ با رژیك و مبارزه تا پاين جنبه دموآراتيب. ر نظر دارنديد را زي نمایت ميحما» مسلحانه

  .خته استيخود در آمخچه سازمان ي همسر با تاریم رجويخچه مريتار

ه يسانسيك خانواده متوسط است آه لي در تهران و از ١٩۵٣ آه متولد ی ویشزوال به سابقه زندگيش

 را فرا گرفته بود يی دانشجوی آه خوابگاه هایهنگام موج اعتراضه  ب١٩٧٠ دارد و در دهه یمتالورژ

 آند ی سازمان ازدواج می از اعضایكي با ٧٠اواخر دهه : سدينو ی آند و می شود اشاره میاست ميوارد س

  .  شودیك دختر مي صاحب ١٩٨٠و سال 

 وارد ١٩٨٢سال  .ز رعد آسا استيران نين خلق اي در سازمان مجاهدیگذشته و:  آندیشزوال اضافه ميش

در .  آندی مشارآت م١٩٨۵ه ي در ژانوین در آنار مسعود رجوي مجاهدیو در رهبر  شودیفرانسه م

 یده نمي د١٩٨۶ در سال یك آلمه در ارتباط با طالق و ازدواج دوباره اش با رجوي ی وی رسمیوگرافيب

  « ل ي بدلین مدرك رسميگفته اه  ب١٩٨٧بخش در سال ي آزادی ارتش ملی به فرماندهیارتقاء و. شود

 ی نظامیرويك نيك نقش مهم در انتقال ارتش مزبور به ي « یو. بوده است» ات و استعدادشيخصوص«

  . داشته است» زهيده مدرن و مكانيآامًال آموزش د

 در خارج از یاتيران خود را از انجام عملين خلق ايدر آن زمان، سازمان مجاهد:  آندیشروال اضافه ميش 

 ١٩٩٢ل يدر آور.  قرار داردیگاه خوبي بخاطر آوردن آن در جای برایم رجوي آرد و مریران محروم نميا

ران در عراق، سفارتخانه ها و ي ایروهاي نيیك حمله هواي شود آه پس از یرآل مي دبین شخص زمانيا



) سيا، آانادا، فرانسه، نروژ، هلند، انگلستان، سوئد، سوئيالمان، استرال(  آشور ٩ران در ي ای هایآنسولگر

  .رند يگ ین قرار ميز از طرف مجاهديمورد حمله و تهاجم خشونت آم

   از یكير ي ی در آنار آبه پ١٩٩۴سال . ده بودي فرارسیپلماسيد، زمان  یم رجوياز نظر مر      

ست ي بای را آه براساس آن مین حال تعهدينكه در عيرد، بدون ايگ ی عكس م   فرانسهین چهره هايمحبوبتر

 نبوده یپلماسيهوادار سازمان هرگز به دور از د. ديت نماي نداشته باشد را رعایتيار نموده و فعاليسكوت اخت

مقاومت « دي گویبخش مي آزادی، خطاب به مبارزان ارتش مل١٩٩٨ پس از بازگشت ازعراق در سال .است

ك يت يران مسئولين خلق اي سازمان مجاهد١٩٩٨ژوئن . »م مالها استي رژی سرنگونی برایدر راه مناسب

نج سال بعد، پ. رديگي گذاشت، بعهده می بر جای قربانیادي تهران را آه تعداد زی در دادگستریگذار بمب

نكه باالخره ي آند به فرانسه باز گردد تا ایرا مجبور م» یس جمهور آتيرئ« رات داده ها د رعراق ييتغ

 یس هايگفته سروه  آه بیفرد. ندي توانند تحمل نمای نمیگران و  آه پرستشيیدورنما.  شودیر ميدستگ

  .است» یتيش شخصيآ« ك ي غرب موضوع یاطالعات

  

 



  
  

 ن يقرار بازداشت هفده تن از مجاهد :  ژوئن٢٣گارو، يف     
   

 تن  زوال به صدور شنبه شب قرار بازداشت هفدهيشين روزنامه در گزارش سوم خود بقلم ژان شي ا            

و » یستي در ارتباط با اقدامات تروریشرآت در تبهكار« ران بخاطر ين خلق اي سازمان مجاهدیاز اعضا

 آه از طرف یم رجويازده تن و منجمله مري: دي افزای آند و میاشاره م» سمي تروریلن مايتام« 

گر هم منجمله يشش نفر د.  شدندیزندان»  شودی می سازمان معرفیسمبول رهبر« طرفدارانش بعنوان 

  . قرار گرفتنديی، تحت آنترل قضایصالح رجو

  

  

  

  

  

  

  

  

 ی در حالی انتظامیروهاين هواداران و نياد بي پر تنش زیم ها آه در جوين تصميا: كنديزوال اضافه ميشيش

 خود تا یم دارند به اعتصاب غذايآز گردهم آمده و تصمون در اورسورايگرفته شده آه پنجاه تن از مجاهد

روز عصر ي گذاشت تا دی بجایك قرباني چهارشنبه آه یاز زمان سه خودسوز.  رهبرشان ادامه دهندیآزاد

س دو يدر پار.  ثبت شده استین خودسوزي در لندن چندی فرانسه صورت نگرفته ول دریچ اقدام مشابهيه

ن يد بنزيهنگام خره ها ب نيا.  قرار گرفته انديیتحت بازجو» یك به خودآشيتحر« ن، بخاطر يتن از مجاهد

 شدن ی از اعالم خبر زندانیبدنبال اعتراضات ناش. ها بوده اند نيان با اي قربانی شده و لباس هایلمبرداريف

  . در حالت آماده باش بودندیاني اجتناب از هرگونه افراط و طغی برای انتظامیروهاي، نیم رجويمر

 



 به ی بانكیده حسابهايچين آالف پي آه در ای ماليی ضد جنایت و اداره مرآز.اس.س دي ماند پلی میباق

 صورت گرفته به یزهايوار. عراق آورده شده بودندمًا از ي نقد هم مستقی از پولهایبخش.  بپردازندیبررس

قات يك تحقي در یره عربيك آشور شبه جزيست آه ي نین بارين اوليا. س استيژه مورد عالقه پليوه من بي

 پس از چهار سال ٢٠٠١ه ي فور٢٧.  گرددیران مطرح مين خلق اي مربوط به سازمان مجاهديی قضا-یمال

ون يليك ميش از ي بیجمع آور ا بازداشت شدند آه مظنون بهيفرني در آالیراني ، هفت ایآ.یب.قات افيتحق

 یه ميزان به ترآين مي از ایبخش عمده ا. شده بودند» راني حقوق بشر در ایته برايآم« ق يدالراز طر

ش از يب. ديگرد یز ميران وارين خلق اي تحت آنترل سازمان مجاهدی به حسابهایآ.یب.گفته افه رفت و ب

ام از يك پيافت يپس از در. ده استي صرف گردید سالح ها در امارات متحده عربي خریدالر برا ۴٠٠٠٠٠

ن به آلمان يق مجاهدي آلمان عالقمند به انتقال پول از طريیس قضاينكه پلي بر ای در بن مبنیآ.یب.دفتر اف

  .ديجه نرسي صادر شد آه به نتیقاتيشده، دستور تحق

  
  



  
  

 نيدرمورد مجاهد ت.اس.گزارش محرمانه د:  ژوئن٢۴گارو،يف   
   

 یرانين اي مخالف  )فرانسه ( یبنا بر گزارش ضد جاسوس: سدي نوین روزنامه در عنوان اول خود مي ا            

  . صورت دهنديیگذارها در نظر داشتند قتل ها و بمب

 یران خود را سازماندهين خلق ايسازمان مجاهدر شده ي دستگین اعضايكه مدافعيدر حال: سدي نویگارو ميف

 ها بدست آورده است، سخن یهنگام بازرسه س آه بي از پارید تا از نقشه اي نمایت تالش م.اس. آنند؛ دیم

ابان در ين دو خيا.  شده بودندیدر آن عالمت گذار»  دانگالسیبوآس« و » اليرو «یابانهايخ. ديبگو

 در مورد سفارت را یطي محيیه شناساي تواند فرضین سند ميس اي نظر پلاز. كا هستندي سفارت امریكينزد

  . ديمعتبر نما

 سرنخ نقل و یس ماليس پلينها با آمك سروي آند عالوه بر ای تالش میجاسوس ضد:  آندیگارو اضافه ميف

رده بودند را ون دالر پول نقد پنهان آيلي م٩ را آه در مقرشان یستي مارآسین گروهك اسالمي ایانتقال پولها

  .بدست آورد

ات آامل ي با جزئیت گزارش.اس.ن، ديس به مقر مجاهديش از حمله پليپانزده روز پ: دي افزایگارو ميف 

 آه یگزارش. ن نموده بوديند، تدويجاد نماي توانستند، این مستقر در فرانسه مينظرش مجاهده  آه بيیدهايتهد

  .ا چاپ آرده است از آن ری مهمی، بخش هایگارو بطور انحصاريف

، ی مخفیژگي آه ویاري بسیت هاين فرانسه به فعاليران در سرزمين خلق ايسازمان مجاهد« ن سند يبنابرا 

  .» داشته اند، دست زده استيی جنای و مجرمانه و حتیفرقه ا

ا از  در اروپیرانيه اهداف اي علیاتين درنظر داشتند عملين گزارش، مجاهديبنابرا:  آندیگارو اضافه ميف

ن خود را آه يشي پی اعضایكيزيحذف ف« ن ي همچن .ران انجام دهنديا ... یهايل سفارتخانه ها و آنسولگريقب

  .» آرده بودند را در دستور آار خود قرار داده بودندی همكار-واواك -راني ای اطالعاتیس هايبا سرو

 داده یا برن رويس رم لندن يپارر در ي اخیت شده مانند آنچه آه در روزهاي هواداران تربیهايخودسوز

  .  شده بودندیزين برنامه رياست توسط مجاهد

   



  ن،يس در مقر مجاهديك نقشه پاري

  . را آنجكاو آرده استیس و دادگستريپل 
   

 یقلم ژان مارك لكلرك مه ن گزارش اختصاص داده است بي را به ای صفحه آامل داخل  كيگارو آه يف

قات يتحق.. خته استي را برانگیس و دادگستري پلین بوده آه آنجكاوي مجاهدس در دستيك نقشه پاري :سدينو

ز ي ن  یراني ای از ماموران مخفیفهرست.. عمل آورده نه بيزم ني را در ايیهايست روشنگري بایت م.اس.د

  . دا شده استيپ

 یس ملي و سرویل مای مقابله با تبهكاری برایسم، افراد اداره مرآزيك ضد تروريقات آالسيموازات تحقه ب

اما به .  از دالرها هستندیدنبال اثراته  سازمان دارند و بی در آندوآاو در حسابهای سعیقات ماليتحق

  . خواهد بودیار طوالنيقات بسين جنبه از تحقياعتراف خود بازرسان، چن

گ حقوق يس ليان رئيشل توبيگارو به اظهارات ميف.  آندی مین خود را سازماندهيدر مقابل، دفاع مجاهد 

ك .ر( كند يران رفته بود، اشاره مين خلق ايتران آه به مقر سازمان مجاهديل ميبشر در آنار خانم دان

  . ران بوده استي ای برایس خدمتيات پارين عملي ایآه بگفته و) ون مورخ امروزيبراسيل

  .ت بود.اس.ك گزارش محرمانه دين، يه مجاهديات عليمنشاء عمل 
ر چاپ آرده ي زیترهاي ت  اني قسمت با م٧ت را در .اس. با عنوان فوق، گزارش دیگريگارو در بخش ديف 

  : است

  . خود را در فرانسه مستقر نموده استیران مقر فرماندهين خلق ايسازمان مجاهد          -

  ران از خاك فرانسه،ي در ا  انجام شدهی سوء قصدها  تيقبول مسئول          -

  ات،ي نشریر قانونيع غيتوز          -

  ین ماليتام          -

  ست،يت تروريآموزش و ترب          -

   یستيك سازمان تروريعنوان ه ران بين خلق اي سازمان مجاهدیمعرف          -

  ت ها در فرانسهيفعال          -



  :ر استي در ارتباط با قسمت اول بشرح ز  فرانسهیت مليگزارش سازمان امن   

 و مجرمانه، و ی، فرقه ای مخفیژگي آه ويیت هاين فرانسه به فعالير سرزمران دين خلق ايسازمان مجاهد   

هسته .  نفر هستند٣٠٠ تا ٢٠٠ن ين سازمان بيدر فرانسه، هواداران ا.  آندی دارند، اقدام ميین جنايهمچن

 ی مختلف، اقدامات اعتراضیمناسبت هاه ب... ل شده استي نفر از اعضا تشك١٠ سازمان از حدود یمرآز

ه س، بي از پاریرانيدار سران ايون، دي در ل١٩٩٨كا در سال يران و امرين ايمانند مسابقه فوتبال ب( مان ساز

توانسته است توان خود در ) ٢٠٠١ه يران در فوريندگان مجلس اي، نما١٩٩٩ در سال یدار خاتميژه ديو

  . عراق وارد شده بودندژه ازيوه  آن بیاباني را نشان دهد و آارشناسان تظاهرات خی گسترده ا  جيبس

 در واقع وجود دارد و اقدامات آن یست ولي در فرانسه نی قانونیندگي نمایران داراين خلق ايسازمان مجاهد

 ی آن بكار می اعضای برایعنوان پوششه ا نشده هستند، و بي آه ثبت شده یاري بسیق انجمن هاياز طر

 ین انجمن ها از اعضايا.  شده انديین گروه شناسايچهارده انجمن وابسته به ا. رندي گیروند، انجام م

ژه يوه  سازمان دست داشته اند بی در شبكه مالیل شده آه برخيران تشكين خلق ايسازمان مجاهد

HRM,NM, BRS,، AT ، SR . از یكيدر عوض . نداشته اندی قابل توجهیتهايك از فعالي چي هیبرخ 

  .Iran Aideران يمن آمك ا انجیعني آند ینها توجهات را بخود جلب ميا

  

  »ران از خاك فرانسهي در ا  انجام شدهی سوء قصدها تيقبول مسئول«  
   

م تهران، ين حزب مخالف رژي تریعنوان اصله ران آه بين خلق اي، سازمان مجاهد١٩٩٨ از سال             

 و یاخته و به حمالت نظام آردن اقدامات خود پردیكاليج به راديبتدر.  خود را از دست داده بودیاسينفوذ س

 به زبان یه ايانيران بين خلق اي، سازمان مجاهد١٩٩٨ ژوئن ٢. ران افزوده استي خود در ایستيترور

ن سوء قصد يدر ا. ت سوء قصد دفتر دادستان انقالب تهران را عهده دار شديفرانسه صادر نمود آه مسئول

ك حمله با راآت ي به زبان فرانسه، یگريه ديانير بسال د سوم ژوئن همان.  شدندیحدود ده نفر آشته و زخم

ا يكوزيپ در ن.اف.ار آژانس آي آه در اختیدو ماه بعد در خبر. عهده گرفته  پاسداران را بیبه مقر فرمانده

ن را ي زندان اویمي مسئول قدیالجورد...  اسدا١٩٩٨ اوت ٢٣ران قتل ين خلق ايقرار گرفت سازمان مجاهد

  ...عهده گرفته ب

  

  



   

  

  »اتي نشریرقانونيع غيتوز« 
ك در نزد ي چي نمود آه هیه را منتشر ميا نشريران در فرانسه پنج روزنامه ين خلق ايسازمان مجاهد          

ن يران و مجاهد از جمله ايد، اخبار اير و خورشي، شیران آزادين، ايران زميا. مقامات مسئول ثبت نشده اند

 وزارت آشور ١٩٩٩ه يه است و با بخشنامه فورين نشريروزنامه مجاهد آه شناخته شده تر. ات هستندينشر

 نسبت به یزيژه خشونت آميانات بوي شود و حامل بی همچنان منتشر میرقانونيد، بصورت غيمتوقف گرد

  .م استيرژ

 را دارد یهم زدن نظم عمومن روزنامه در فرانسه خطر بريست آه گردش ا انيدهنده ا لحن مقاله ها نشان 

  . آندیك مي به فرانسه هستند، تحریراز سفر رسميران آه ناگزين رهبران ايراخوانندگان را به قتل مهمتريز

 واقع Gordsابان ي خ١٧هم در شماره  آدرس آن.  گرددیبنا بر منابع، مجاهد در انگلستان نوشته و چاپ م

س  ي در پارEureابان ي خی تكرار٢زنامه در شماره  رویآدرس جعبه پست.  باشدیآز مودر اورسورا

 آه ی شرآتین آدرس را دارد آه بعنوان آدرس اصليهم   همLive ABC انجمن .ستم استيب) منطقه(

ا ي و MAMRر آدرس داده اند، و بطور مرتب توسط يي آه تغی فرستاده شده به هوادارانیروزنامه ها

FAT  ده استي شوند، مطرح گردی می جمع آور.  

  »ین ماليتام« 

رمنقول، ابزار ي غی هايیت دارايري مدیعنيت ها، ين فعالي ای تمامیران براين خلق ايسازمان مجاهد 

 یبنابر اطالعات.  داردیاز به بودجه هنگفتي ارتش خود در عراق نی هواداران و نگهداريی، جابجایارتباط

درعوض سازمان .  آندی دارند استفاده نمیونرقاني آه منبع غيیده است، سازمان از پولهايآه بدستمان رس

 يیژه در آلمان، آمكهايوه  بخاطر اختالس، بيیب قضاي از اعضا تحت تعقیران و برخين خلق ايمجاهد

 ی در عراق استفاده میستي و تروریحات ضروريد تسلي خرین مبالغ برايا. آودآان و نوجوانان هستندیبرا

  .شد

 یهايندگيق نماي از طریدي تبعی هایراني افراد و ای نقدی آمك های از جمع آورین مالي از تامیبخش 

 از آمك یگريبخش د.  آمدیانه بدست مي و خاورمی شمالیكايران در اروپا و امرين خلق ايسازمان مجاهد



 از طرف صدام یگري اعضا، آه مجبور بودند بطور مرتب به سازمان پول بدهند وباالخره بخش دیها

  .دي رسیون دالر ميلي به صدها هزار می وی سازمان بوده و آمك هاین آننده مالين تامين بود آه مهمتريحس

  آه هميی حسابهایست آه نقل و انتقال ها انيدهنده ا  نشانیان مالياطالعات منابع متفاوت در مورد جر 

قت مشخص  را با دی توان منشاء اصلینجاست آه نمي بوده و ای نمودند، بصورت چرخشیه ميگر را تغذيد

زان را به ينوبه خود همان مه  شد بیه ميره تغذيك، آلمان و غي آه از اردن، بلژیعنوان مثال، حسابه ب. نمود

... كا و يس، لوگزامبورك، امريا، انگلستان، سوئيتالي در دانمارك، فرانسه، آلمان، نروژ، ایگري دیحسابها

  . فرستادیم

ن ي آه توسط ايیحجم مهم پولها.  استیدگيچي پیگر نوعاني سازمان بی از اعضای برخی حسابهایبررس

كار ين افراد معموًال بيا.  داردی آه دارند ناهماهنگیت اجتماعيگردش افتاده است، آامٌال با موقعه افراد ب

 فرانسه ی اجتماعی ازسازمانهایاريات و بسي اداره مالی ندارند، برایت اقتصاديگونه فعال چيهستند، ه

نها ي ایآدرس تمام. ر ممكن استيا غيار مشكل و يافتن مكان دارندگان حسابها بسيجه يدر نت. ناشناخته هستند

  . باشدیت در فرانسه اقامت ندارند، مينكه در واقعيا ايگر و يبه نام افراد د

  »یستيآموزش ترور« 

انسه به استخدام ران، آه در فرين خلق اي سازمان مجاهدی از اعضایاريم آه بسيم مشاهده آنيما توانسته ا 

 داده یبخش را در خود جاي آزادی ارتش ملیگاه هايطور مرتب به عراق، آه پاه در آمده و مستقر شده اند، ب

  )).گاه ذآر شده استيجده پاي هیت اسام.اس.سد در گزارش دي نویگارو ميف. ((  رفتندیبود، م

ت يا هوي ی توانند از مدارك جعلیمران ين خلق اي سازمان مجاهدیم آه اعضايم مشخص آنيما توانسته ا

 چون يیت از آشورهايا با ترانزيه، يا ترآيق اردن، مصر ي گوناگون از طری استفاده آرده و از راههایجعل

.  آنها ندارديی بجز اجتناب از آنترل جابجای هدفیوه آامٌال مخفين شيا.  بروند به عراق... ك، هلند و يبلژ

  .نندي بی می و نظامیاسي از نوع آموزش سيی هایهواداران در عراق آارآموز

  »یستي تروریران سازمانين خلق ايسازمان مجاهد« 

 یران را در فهرست سازمانهاين خلق اي سپتامبر، واشنگتن سازمان مجاهد١١ یبدنبال سوء قصدها

ن خلق ي شود آه سازمان مجاهدی میادآوري.  آن شدیها ی قرار داد و خواستار مسدود شدن دارائیستيترور

ه اروپا ي فهرست اتحادی رو٢٠٠٢ یا و از ماه ميتاني بریستي ترورین در فهرست سازمانهايران همچنيا

  .قرار دارد



ران استفاده ين خلق اي سازمان مجاهدیاسيران، ارگان سي مقاومت ای ملین از آرم شورايموقع، مجاهد از آن

  . استیم رجويرآل آن مري آنند آه دبیم

 ین دفاعي تامی برایان آمكيعنوان شبه نظامه بخش بي آزادیمات بغداد بارها از ارتش ملدر گذشته ، مقا 

 عراق در جنگ یت هايا در سرآوب اقليران و يه ايهنگام جنگ عله ن مورد بي آردند آه ایآشوراستفاده م

 یروهاي نهيبخش در نبردها علي آزادین جنگ عراق، ارتش ملينگام آخره هب. ده شده استيد) فارس(ج يخل

  . مشارآت نداشته استيیكايامر

  »ت ها در فرانسهيفعال« 

ه ران بي ایات پارلمانيك هينها، به يرغم ايعل.  آردندین محتاطانه و با سوءظن عمل ميدر فرانسه، مجاهد 

شه انجام يرٌا به جلسات خود افزوده و در اندياخ.  حمله آرده اند٢٠٠١دار از فرانسه در ژوئن سال يهنگام د

  .ران بودنديمنظور جلب توجه رسانه ها در خصوص اوضاع مردم اه  بیريات چشمگيعمل

ران در نظر داشت تا ين خلق اي ها، سازمان مجاهدیسي انگل-كاير، در صورت حمله امريبنابر اطالعات اخ 

 خود آه یمي قدی اعضا  یكيزي ها در اروپا، و حذف فیرانيه اهداف اي علیاتيش داده، عمليبه تظاهرات افزا

  .  سازدیعمل  آرده اند،ی همكار- واواك-راني ای اطالعاتیس هايبا سرو

صحبت شده ) یخود سوز ( یات انتحارين جلساتشان، ازامكان آمك گرفتن ازعمليهنگام آخره ن بيهمچن

  .است

ران و ين خلق اي آادر هوادار سازمان مجاهدین، اعضايم صدام حسيبدنبال مداخله در عراق و سقوط رژ

  . از آنها در اروپا و فرانسه مستقر شده اندیاريخش از عراق فرار آرده و بسي آزادبیارتش مل

  

  

  

  

  

  



  



   ژوئن٣٠

 نسبت به دو روز گذشته به ادامه واآنش ی آمتری خبری امروز در حجم هایه روزنامه هايآل

 یكيگارو با چاپ عكس يف. ن خلق پرداخته انديس به مقر سازمان مجاهديورش پلي مربوط به یها

وده  نمیا اقدام به خودسوزيتالين خلق آه در مقابل سفارت فرانسه در اي سازمان مجاهدیاز اعضا

شزوال گزارشگر يش.  آرده اندین افراد اقدام به خود سوزي نفر از ا٩روز يسد تا دي نویاست م

ن سازمان در ير ايان اخي سالیط. ميستيما تنها ن: دي گویت م.اس.س ديرئ:  آندیگارو اضافه ميف

س سازمان ين سخن رئيا: سدي نویگارو ميف. »كا هدف قرار گرفته شده بوديا امريا، آلمان و ياسترال

تظاهرات . ش به مقرشان باشديورش دو روز پين پس از يد مجاهديانگر واآنش شديد بي شا یتيامن

ت هرگونه يرغم ممنوعيس، عليآز و پارو نفر از آنها دراورسورُا٢٠٠ یري بدنبال دستگیپراآنده ا

 و يیگرا تعصب یفراتر از نوع:  آند یشزوال اضافه ميش. س، ادامه داشتي توسط پلیتظاهرات

 هواداران آن در یشاني بر پرید گواهي شاین سازمان، اقدام به خودسوزيژه اي وین شهادت طلبيآئ

 در روز گذشته یه ايانين خلق در بيسازمان مجاهد. ن سازمان باشديه ايات انجام شده عليمقابل عمل

 رسد آه یر منظه ب:  آندیشزوال اضافه ميش. ت را افشا نموده است.اس.س ديرئ » یدروغ ها« 

.  مرزها قبول داشته باشندیسو  را در آنین دروغيبرده شده است، چن  آه از آن نامیسه آشور

 و یدنيسبان، سي در بریرانين ايا به حدود ده خانواده از مخالفيس فدرال استراليسوم ژوئن، پل

 یدش مال گریقات روي همراه در چارچوب تحقیانه ها و تلفن هايرا. ملبورن حمله آرده است

س آه يران در پاري به سفارت ا١٩٩٢ل ي حمله آوریتا بحال، به استثنا. ف گشته اندين توقيمجاهد

جاد آرده ي این خلق آمتر از خود در آل آشور حرفي شد، سازمان مجاهدیپلمات هم زخميك دي

 یها شبكه ی پول به سوی احتمالی مقامات آانبرا عالقمند به گردش ها،٢٠٠٢از تابستان . بود

 بر حمله به منافع ی مبنيیام هايپ. ژه فرانسه شده بودنديوه ن خلق در خارج و بيسازمان مجاهد

  .ن خلق ارسال شده بودي در فرانسه به سازمان مجاهدیز از مقر اصليران نيا

 از مراآز یكيش در آنجا مستقرشده و ين خلق در آلمان آه از مدتها پيمشكالت سازمان مجاهد

 المان یجاسوس  ضدیو.اف.ی، ب٢٠٠٠دسامبر .  هستندیمين است، قدين درآولو شایاصل

منتشر » راني مقاومت ای ملین شورايترين و وي مجاهد ،یراني ايیافراط گرا«  با عنوان یگزارش

  یسازمان »ینيس استالين رئيآئ« ت از.اس.ت ديدر آن گزارش با همان قاطع.ساخت

ه  بیو.اف.یب.  شوند، سخن رفته استیده ميار ديبس » یقه افر « ی آه در آن رفتارها »یمنزو«



ش ين آشور در هامبورگ و برگي ايیس قضاي، پل٢٠٠٠مه مارس ي آند آه نی میادآوريژه يو

ن خلق است و ي از اقمار سازمان مجاهدیكي آه یرانيگالدباخ در اماآن انجمن آمك به پناهندگان ا

 ی اجتماعین انجمن متهم شد آه آمك هايا. داده است صورت ی آند، بازرسیه آن عمل ميدر حاش

ن ي برده و در این خلق بكار مي سازمان مجاهدی خارجین مالينفع تامه  ب ه پناهندگان راي تغذیبرا

ن يت به ا.اس.ست آه چرا د انيه آننده اين توجي داشته است و ایگاه خوبيگردش پول، فرانسه جا

 ی آه بطور حرفه ايیپولشو« ك خطر يه ي علیو..اف.یدر گزارش ب. مطلب عالقمند شده است

  .  هشدار داده شده است »انجام گرفته

 مقاومت ی ملیت شوراي باشد آه با فعالیكا ميت از آن نامبرد، امر.اس.س دي آه رئین آشوريآخر

  وزارتیستياه تروري در فهرست س١٩٩٧ن خلق از سال ي سازمان مجاهدی آند ولیران مدارا ميا

 ی ملیكا معتقد است آه شوراي امریستيكه دفتر امور ضد تروري قرار گرفته است در حالخارجه

ست آه قطعًا آارها يزين چين خلق است و اي از سازمان مجاهديیران بطور آامل جزيمقاومت ا

  ... آندین خلق دشوارتر مي مجاهدی برا را

  

  

د تروريستهای رجوی در حال حمله با پتک به کارمن
)استراليا (  سفارت   



 افتاده يیگرا  فرقهین در نوعيمجاهد«: تيس سازمان امنيرئ:  ژوئن٣٠گارو،يف    
 »بودند

گارو انجام داده و ي با فیا ن مصاحبهي مجاهدیريت فرانسه درارتباط با دستگيس سازمان امنيرئ

  . دي نمایان مي کند را بی میني فرانسه سنگی که رويیدهايمجموعه تهد

 ١۶۶ یرين در اعتراض به دستگي اروپا، مجاهدیبًا تماميه در تقرکيدرحال: سد ي نویگارو ميف

ورش ين يس را وادار نمود تا به اي که پلیلي به دالDSTس ي زنند، رئی مینفر، دست به خودسوز

روز .  داده استیحاتير دست بزند، توضي ی بروگین و بنابر دستور قاضيه مجاهديگسترده عل

ها به منظور مسترد نمودن هواداران يرين دستگيرد که اد کير خارجه فرانسه تأکيگذشته وز

  .  باشندیران نمي بطرف ایستيمارکس-یاسالم

س حضور خواهند ي پاریستيترور ن افراد در مقابل قضات ضدين نفر از اين حال فردا، چنديدرع

  .  شدن آنها منجر شودی تواند به زندانیافت که مي

 یسازمان. رون آمده استيه بي فرانسه از سایجاسوس  ضدسيات، سروين عمليگارو با اينوشته فه ب

  .  پرسش ها پاسخ دهدیکه قبول کرده است به تمام» ی تر از مخفیمخف«

 یديران مستقر در فرانسه پاسخ به تهدين خلق ايه مجاهديات گسترده سه شنبه عليا عمليآ: سئوال 

  مشخص بوده است؟ 

. دا کرده بوديش پي گرایستيک منطق تروريبطرف ران از مدت ها قبل ين خلق ايمجاهد: جواب 

د ي کند، بدانیم مبارزه ميک رژيه ي است صرفًا علیها و اظهارات سازمان که مدع هيانيرغم بيعل

ران ين خلق ايدر ارتباط با سخنان مجاهد.  داشته استیادي زیان مردمي آن قربانیکه سوءقصدها

 فوق یژگيرا با و  آنیستيران باز گرداند، باي به ا رای خواهد دموکراسیکه م نيو درارتباط با ا

 حاکم یدي شدیت پرستيش شخصي آی که در آن نوعیالعاده مستبدانه جنبش قضاوت نمود، جنبش

 و همسرش باشند ی کامًال در خدمت مسعود رجویا ست بطور کورکورانهي بای آن میاعضا. است

 رفته يیگرا  فرقهیطرف نوعه ن خلق بيهدن مجايهمچن.  داردینه گزافي هزین انتقاديو کوچکتر

 یدير متأسفانه تأئي اخیک روزهاي دراماتیها یخودسوز: ست  اانگر تعصبات هواداران آنيکه ب

  . ن مدعا استيبر ا



DSTدر ارتباط با يی و قضاین سازمان را تحت نظر داشته و به مقامات دولتيش اي از مدتها پ 

ر تالش شده تا ساختارها و نحوه ي دو سال اخیط. ده استنده آنان هشدار دايخطرناک بودن فزا

 یها یدگيچيل پيژه مستقر شدن آنها در فرانسه، که بدليح شود، بوي و تشریعمل سازمان بررس

ار يفه بسيشان، وظيها دهي ای بودن و وسوسه رویا شان، فرقه یکار ن خلق، فرهنگ پنهانيمجاهد

ن عمل به يکا در عراق بود که ما را در انجام ايه امرم مداخلير مستقياما عواقب غ.  بودیمشکل

 رده باال و ی اعضایبرا» ازواورسورا« که در ی در خود فرورفته ایستيز هم. جلوانداخت

ده بودند، ي بدست ما رسی که از منابع مختلفیز اطالعاتي وجود داشت و نیکيده چريهواداران ورز

 خود را پس از از دست ی جهانیر دارد مقر اصلن خلق در نظيما را متقاعد ساختند که مجاهد

 که متوجه ی و هم بخاطر خطراتیل اصوليهم بخاطر دال. ديدادن عراق در فرانسه مستقر نما

  . مي را قبول کنيین دورنمايم چني توانستیشهروندانمان بود، نم

ن خلق خود را آتش زدند يشش هوادار مجاهد: سدي نویوتر سموالر مي ی بقلم پی در گزارشلوموند

 است آه یم رجوي مریعنين رهبرشان ي تری اصلیران خواهان آزادين خلق ايو سازمان مجاهد

  .ت در بازداشت هستند.اس.در حال حاضر در د

 یس و اشاره به خودسوزين افراد در پاري از ایكي ین روزنامه ضمن چاپ عكس خود سوزيا

 یقات در مورد تالش برايتحق: دي افزایم... آنهاینت جسماير آشورها و وضعيگر در ساي دیها

رامون جرم آشكار عدم آمك به افراد در يق پيس در چارچوب تحقي پليیگاد جناي به بریخود سوز

. د، سپرده شده استي نمایب مي شود و سكوت را ترغیمعرض خطر، آه مانع از هرگونه آمك م

 یكيگفته ه ب:. دي افزایلوموند م...ت شده اند ها بازداشین خود سوزيدو نفر بخاطر مشارآت در ا

ندگان وزارت آشور قول داده است تا ي از نمایكي،  یري بنام بهزاد نظن خلقي مجاهدانياز سخنگو

 آنها تا قبل از جمعه عمل ی اقامتیالهاي و باز آردن ویم رجوي آنها در آزاد آردن مریبه تقاضا

 ساعت ٩۶ان يف نموده و اضافه آرد آه در پاي توص»مسموم « ن اظهارات را يت ا.اس.د. دينما

 ی هستند آه میستيگر قضات ضدترورير و دي ی بروگیمانده، فقط قاضي نفر باق٢٢بازداشت 

  . رنديا ادامه زندان بگي ی احتمالیك آزاديم به يتوانند تصم

  



  »يی تعصب گرایژگيو« 

 آند آه ی اشاره م-سابقه بودهي بیوزن ري آه تا چن–ت .اس.س دي رئیسموالر به آنفرانس مطبوعات

ك مگس با چكش يآشتن « ات ين عملي آنند آه ای پاسخ دهد آه وانمود ميیخواسته است به آنها

گفت ن خلق ي مجاهد افرادی هایت در مورد خودسوز.اس.س دير دو بوسكه، رئي یپ. »بوده است

ما « :  افزودیو. از آن وجود داشت» ترس  « ی نشده بود ولین آاري چنینيش بيآه پ

 مربوط یت پرستيش شخصيژه آيم بوي دانستی را من خلقي مجاهدات متعصبانه هوادارانيخصوص

  .» رایم رجويبه مر

  

  

  

  

  

  

  

  

 را خاطر نشان نموده و ضمن ن خلقيمجاهد »یفرقه ا« و » یستي تروریژگيو« ت .اس.س ديرئ

 همواره با ن خلقي مجاهدنمود آهد يسازمان تاآ» مستبدانه « خچه و نحوه عمل ي تاریادآوري

 .  در نظر داشتن خلقيمجاهدبگفته دوبوسكه، . » گرددی سرخ ممزوج می از نوع خمرهایجنبش

ران، منجمله در اروپا و نه در فرانسه انجام ي در خارج از ایستي از نوع تروریاتيعمل«

 آامًال روشن یخنانس« ، آه در پشت ن خلقي مجاهد خاطر نشان آردن خطرناك بودنی برا .»دهد

» یآاله بردار« ن عمل را ي شوند، دوبوسكه ایپنهان م» راني به ایدر وارد آردن دموآراس



ه يقصد راعل  سوء١٩۵ت ي مسئولن خلقيمجاهد ٢٠٠١ سال   آرد آهیادآوريف نمود و يتوص

اضافه نمود دو بوسكه  .ان شهروندان داشته استي از میاديان زي قربان عهده گرفته بود آهه ران بيا

 و ضد یسيقلعه ضد پل((   از نوع قلعه شابرولیقلعه واقع« ك يآز به ونها در اورسورُايآه مقر ا
ل يتبد)) م. ی فرانسویهوديك افسر ي در اواخر قرن نوزدهم در ارتباط با محاآمه معروف یهودي

ون دالر يلي م٨ش از ي ها بیدر بازرس. » شده بودیستيك سازمان تروري یات جهانيو مرآز عمل

 و یونيزي تلویويك استوديق ماهواره، يشرفته از طري پیزات ارتباطين تجهيآشف شد و همچن

ق ي از طری مالینه گردش هاي در زميی توان اطالعات گرانبهاینها ميانه آه با مطالعه ايصدها را

  .ف شدندي آشورها بدست آورد، آشف و توقیحسابها و بانك ها

  



 . دانندیم» سه هايدس « ین خود را قربانيازده تن از مجاهدي: هيون، اول ژوئيبراسيل

 از دو تن یوم روَلن، ضمن چاپ عكسيقلم گه ك سوم صفحه بيحجم ه  بین روزنامه در گزارشيا

س در ي پاریامروز دادسرا: سدي نوی، میم رجوي مریريون غذا در مخالفت با دستگياز اعتصاب

ك ي به یوابستگ«  آه بخاطر یرانين ايازده تن از مجاهدي یا آزاديداشت و خصوص ادامه باز

 يیر و مورد بازجويدستگ» سمي ترورین مالي و تامیستي در ارتباط با اقدامات تروریگروه تبهكار

ان يبت زنداني و در غیرعلنيصورت غه جلسه دادگاه ب. م خواهد گرفتيقرار گرفته شده اند، تصم

  . شودیل ميس آنها تشكي رئیم رجويژه مريوه ب

ك آنفرانس يران ين خلق اي سازمان مجاهدین تن از اعضايروز گذشته چند: دي افزایرولن م

ط حبس ي و شرایريه دستگيب داده وعليس ترتيد حقوق بشردر پاري درمقر جدیمطبوعات

  .ختندرا فاش سا» ه خوديسه و توطئه عليغات گسترده دسيتبل« طرفدارانشان اعتراض آرده و 

ن ي از مجاهدی، جمع٧س ي در منطقه پاریميدر همان لحظات در خانه ش:  آندیرولن اضافه م

د يك تهدين خلق يا مجاهديآ« رامون موضوع ي پیك آنفرانس مطبوعاتي در -اراني هش–یميقد

ن يهدف از ا:  اظهار داشته و اعالم آردند  خالف سخنان فوق را » در فرانسه هستند؟یستيترور

ست بود آه همانند ي اسالمگرا و مارآسیگروه « یرو» قيروشن آردن حقا «یآنفرانس مطبوعات

نوشته ه ب. » دادین را انجام ميار پست صدام حسي بسی آند و فرمان های عمل میك فرقه واقعي

ك آننده ين تحري با عناويی شهادت های حاوین آنفرانس، آتابچه ايدهندگان ا وم رولن، سازمانيگ

حاضر به « ، »دنديدخترم را در مقابل من سوزان« ا ي، »ن استي از ماموران مجاهدیكيفرزندم « 

ه آه ب» یرانيك بن الدن اي«ا بازهم يو » مين در آردستان عراق هستيات مجاهديشهادت دادن جنا

»  نمودی سپتامبر اظهار شادمان١١ آه از واقعه یمرد«  تواند باشد، ی نمیر از مسعود رجويغ

  . بمانندیح داده اند گمنام باقيترج» ت خودي حفظ امنیبرا« ن آتابچه ين ايمؤلف.  آرده اندیرفمع

» رانين خلق ايمبارزه مشكوك سازمان مجاهد« ن آتاب با عنوان ي ایون سپس به معرفيبراسيل

  . آندی در انتشارات هارماتان اشاره م-نام مستعار–ر ي یكتور شاربونينوشته و

  



  

  



 ن خلقي از مجاهديیچهره های موشكاف:هيژوئ بون،اوليهرالد تر    
شر    ي را به قلم خانم الن شولیبون مقاله اي زبان هرالد تر  یسي انگل یروزنامه   وق منت وان ف نو و با عن

وده و م د: سدي نوینم ر معتق ر  ياز منظ ه بازداشت م راض ب ذا در اعت دگان غ صاب آنن م ين و اعت

سه       یرجو دان فران ره      یو ، در زن دان آ   ی سمبل چه ده   ي خن ه         است  یران، و زن   ي  ا ین ه مصمم ب  آ

ان    یسرنگون ران روح ك ي  آزاد و دموآرات   یس جمهور آشور    ي باشد و خود رئ       یران م  ي  در ا  ی رهب

  . ديخواهد گرد

ه ب   ین يك چهره خطرناك آئي یم رجوي مر ،ان  يب جو يدگاه ع ياز د  راه همسرش مسعود    ه  است آ هم

ه ا    یستي بش ترور ك جن  ي  یت و رهبر  ي هدا یرجو ه دشمنش       ي  را آ ه و      یعن يران را ب  عراق فروخت

ا م  .  شود   ی شناخته م  ،رفته است   يت صدام را پذ   يمومير چتر ق  ي در ز  یزندگ د رجو  ي گویآنه ا  ین  ه

سان                  ،مغزهواداران را شستشو داده      دان خود واداشته و آ رك همسران و فرزن ه ت ه    ی آنان را ب  را آ

  . ان افكنده اند ا به زندي آشته و ،مقاومت آرده 

 ، و مستقر در عراق      ی رجو ی گروه معاند به رهبر    ،ن خلق   ين است آه مجاهد   ي ا ،آنچه محرز است    

ائ یه ي كا و اتحاد ياالت متحده آمر  ي ا یاز سو  وان  ه  ب ی اروپ ناخته شده   یستي ك سازمان ترور ي عن  ش

دا   ینيش ب يت به تبعات پ   يدر حال حاضر با عنا    . است   ا در  ي آمری سو ت شده از ي نشده در جنگ ه ك

راق  ده آمري ا،ع را ياالت متح الش ب سه در صدد ت ا و فران ع  يافتن اي دریك ه واق ه ب ن موضوع آ

  . باشند ی م،د آرد ي هستند و با آنان چه باین خلق چه آسانيمجاهد

د        ،ن  ي حكومت صدام حس    یواژگون وادار مجاه ستقر در عراق       ي سرنوشت هزاران ه ه    ،ن م  از جمل

تها    ي سنگ یالحها مسلح به س   یگروه ها  رار داد      ي آمر ین را در دس ا ق سه عل     ي عمل. ك ده فران ه ي ات عم

 حدود دو    ،ن  يس مجاهد ي خارج از پار   یت ها يگر سا ي اورسوراوآز و د   ی گروه در منطقه     یمقر فعل 

سه صورت             ي عمل ی با هدف ممانعت از حرآت مرآز      ،هفته قبل    ا فران ات جامع سازمان از عراق ت

  .گرفت 

كه رئيپ سه طيازمان امنس سير بوس ا ب: "  اعالم داشت ی مصاحبه ایت فران  ین نميش از ايم

ددًا     ي م آن دار  يم و ب  ي خود را گسترش داده تحمل آن      یستيات ترور ي را آه عمل   یم سازمان يتوان ه مج م آ

   ."ات خود از خاك فرانسه مبادرت ورزند ي عملیزير  و طرحیبه سازمانده



.  اعطاء نموده بود     یسيت پل ي حما ی و حت  یاسي س ین پناهندگ يش از دو دهه به مجاهد     يدولت فرانسه ب  

ات     يبوسكه گفت آه از پائ     سه ورود دسته جمع       یز گذشته سازمان اطالع داد  ی فران  از اعضاء و     ی تع

ود          ي از سربازان ا   یاريپس از جنگ عراق بس     ان     . ن سازمان را به فرانسه ثبت آرده ب روه مك ك ي گ

 ارتباطات با   ی برا یرا به مرآز    سنت آوئن اجاره و آن     ی را در منطقه     یآارخانه سابق رنگ ساز   

سه     .  مبدل آرده بود   ی ماهواره ا  ی و آنتن ها   یونيزي تلو یويك استود ي مقامات سازمان اطالعات فران

د راياز طرح مجاه ا و دین ب فارتخانه ه ه س ه ب افع اي حمل رور يران و همچنيگر من ن از ٢۵ن ت  ت

دیاعضا ابق مجاه د ي س زارش داده ان انیحت. ن گ ه برخی در زم ات هی آ ه ي از مقام  یأت حاآم

د    ي ه ا ي  عل   بالقوه را   یروين ن ي ا یري احتمال بكار گ   ،بوش   را  یادي ل ز ي  تما ،ران مطرح آردن  از  ی ب

  . آارانداختن آن وجود داشته است 

بش س   ي وجه    چيهه  ن سازمان ب  يا:" دي گو یبوسكه م  ردد    یك محسوب نم    ي  و دموآرات  یاس يك جن .  گ

اًً د  يآنان دق .ران نبوده است    ي در ا  ین درصدد استقرار دموآراس   ن سازما يا ه ا    يق ه، فرق  متعصب   یوان

وع     ی م  یو آامًال فاقد دموآراس     ر        ی باشند و ن ه رهب سبت ب د    ی پرستش ن ه    یزي آن چ ." خود دارن  آ

ام عمل   یك ي.  باشد  یحداقل دو جنبه م    ,  سازد ین را دشوار م   يآشف مجاهد  شكل نظام      ي  انج ا ت  یات ب

اال از در راقب ازمان  ون ع ود س ا ارتش خ وان، و ب شي ق و، ین پوش اري تق م ي آئ، یم آ  ،ن و مراس

ات يتحر ا،ر مطبوع امی آمپ ه وزش نظ ا و چ، ی آم اه ه ه آن یزي درمانگ ه ب ا"  آ  یاردوگاهه

ا  ين سازمان در پا   ي دفاتر ا  یگري د  . شود   یگفته م " آموزش مجدد    الم تحت       ی اقص  یتخت ه اط ع  نق

اخه  وان ش ورا یاسي سیعن ام ش ا ن ازمان ب هی ملی س ات پی دارا  مقاومت است آ ده و يچي امكان

ه م  یآارآنان آت و شلوار    دام .  باشد ی چند زبان اقض در نحوه   یدراق ا ياست آمر ي عمل س ی متن  ،ك

ن لحاظ  ي مجاهد یستي ترور ی از شبكه    ی گروه را بعنوان بخش    یاسي س یوزارت امور خارجه شاخه     

د و حت    ياالت متحده آمر ي تا در ا اما آشكارا مجاز شمرده ،آرده   ا عمل آن  ی در وزارت دادگستر یك

وان ه ب ده ثبت گردیك سازمان البيعن ازمان ايا. ده استي آنن ه س دام ب ا در ين اق    ن حق را داده ت

ا  ی دادخواست یگزاران را برا    قانون ی آردن پرداخته و امضا    یبه الب " ل  يتول ه يآاپ"  آسب   یتي حم

  .ند ينما

ا ا        ائام رار داده و همچنیز منظرآنه ه ق ه و مطالع ورد مداق ازمان را م ه س  از ین برخي آ

 از درون   یت مردم  ي  آه برخوردار از حما     یاسيك جنبش س  ي سازمان ازساختار    ، سابق آن    یاعضا

ان تأس   . دور است،ران باشد  يا ا حكومت پادشاه      ي سازمان از زم ه در مخالفت ب ران ي  ایس خود آ



ه ا ، بوده است یكيدئولوژي ای متحمل چرخش ها   ، باشد   ی م ١٩۶٠ ی دهه   یدر سالها  ه   ي  ب ا آ ن معن

ه ا  یستيالي ضد امپر یاز جنبش  ر   ،سم ي  از اسالم و مارآس ی به سمت ملغم ا  یستي الي سوسیبراب  و ت

ه از دموآراس      یفلسفه ا  را       یآزاد، ی مبهم آ ر ب وق براب ان سخن م      ی و حق ر و  يي  در تغ  ،د  ي  گو ی زن

    .تطور بوده است 

رامون سازمان  يخ را پ ين تار ي آه معتبرتر  ،ورك  يويخ در آالج باروش ن    يان استاد تار  يارواند آبراهام 

روه    يا: " دي گو ینطور م ي ا ،نگاشته است    ه اسرار آم     ي ن گ ر     ي د در ا  ي ز است تأآ   ي ك فرق ن سازمان ب

ر    يتبع ه       ي است و ب     یت محض از رهب رده است         ي  ا ، یاس ي س یش از هر برنام را حفظ آ  ،ن امر آن

ردا از خواب برخ      یچنانچه مسعود رجو   ره زم           ي  ف ه آ د آ  ی اعضا  ،ن مسطح است      يزد و اعالم آن

    ".رفت يرا خواهند پذ سازمان آن

ره      ی را برا  یديسازمان مدت زمان مد   : " د  ي گو ی سابق سازمان م   ی ازاعضا یكي  ی نشان دادن چه

ود یمثبت الش نم ان ت ود در جه ال.  از خ ه نمایدر ح ازمان ي آ دگان س ان بن كاره درجه ور آش  یط

  ." نمودندی می درعراق شاد، آردندی را محكوم م٢٠٠١ سپتامبر ١١حوادث 

ام"  دیدر تم ا، مجاه د١١،ن ي اردوگاهه پتامبر را جشن گرفتن اريرهر پياردش"   س اله ٣٩ یزآ  س

 ی در اروپا بسر م    یاسي آه هم اآنون بعنوان پناهنده س      ، گروه ی مرآز ی سابق شورا  ی از اعضا  یكي

دانها   یك يمن در    . " طور گفت     ني ا ی تلفن یك مصاحبه   ي در   ،د  بر ودم و ه      ی از زن ا ب ه    ي آنه اه ب چگ

آنان از حوادث  .  داده شد   ینيريوه و ش  ي آن روز به ما آب م      ، نشده بود    ین شكل با ما خوش رفتار     يا

د از آمر       عنوانه   سپتامبرب ١١ ا   ي روز انتقام خداون د  یاد م  ي ك اط  ن عضو سابق قطع ا       ي ا."  آردن رتب

د و مجاز  ي  دادیت خودتان را از دست م  يشما هو: "  دهد یح م ين گروه را توض   ي خود با ا   یسازمان

شان               يزمان. د  ي  بود یبه تفكر آزادانه نم     ان را خاطر ن تباهات آن ردم اش ان را آغاز آ ا آن ارزه ب ه مب ك

رام ی قرار دادند و به جرم عدم اجرای مرا مقابل دادگاه،ساختم   ر ي ف ه زن  ین رهب تادند و   ب دان فرس

  "  لنگمیچنان مرا آتك زدند آه اآنون در راه رفتن م

ا         ي  از حام  ی بود آه برخ    ، ساله   ۵٠ حدودًا   ی خانم رجو  یزهد و پارسائ   ان خود را در سرتاسر اروپ

  . ت و رهنمون ساختي هدایمنظور اعتراض به بازداشتش، به خود سوزه  ب و



ا    ي گو ین م ي سابق مجاهد  ی از اعضا  یكي         ه دراردوگاهه  ی درعراق خود سوز     ی آموزش  ید آ

  .د ي گردید واقع مي مورد تمج یت و آزار رجوي مناسب در قبال اذیعنوان پاسخه ب

 ، سازمان را درعراق    یانه  ي وحش ی آنان جنبه ها   ، ین فرار ي انجام شده با مجاهد    یدر مصاحبه ها   

دولت  ) فارس(ج ي خل١٩٩١ از جنگ پس . شرح داده اند، باشند ی مستقر م  ١٩٨۶آه از سال     یجائ

ا نظام   يعين در جهت سرآوب اآراد مخالف صدام و ش         يعراق دستور داد تا سربازان مجاهد      ان ي ان ب

  . ند ي و مساعدت نمای همكاریعراق

ه چنانچه ا          "      ود آ ه سرنگون      ي به ما گفته شده ب ردد   ي صدام حس  ین شورشها ب  یاني  پا،ن منجر گ

ون    ، ی رجو ی از محافظان شخصیكي ساله ۴٢ یم حقي آر،"  جنبش ما خواهد بود یبرا م اآن ه ه  آ

د    ی م ی در اروپا زندگ   یاسيعنوان پناهنده س  ه  ب  اعالم    ی تلفن  یك مصاحبه    ي ن مطلب را در      ي  ا ، آن

را       ي  آن ید و سع   يرا با تانك بكش      گفت آنان  ی به ما م   یخانم رجو ." داشت   ا را ب ه ه ات ي  عمل ید گلول

اق            يناو همچ " . ديگر نگه دار  يد ود و اتف اده ب دان افت دان گر    ین گفت آه به زن ه است     ي از زن  یك ي. خت

ه زور از                        یگر از اعضا  يد ا ب دان آنه د و فرزن ه طالق شده بودن ان وادار ب  سابق اعالم داشت آه آن

د      ی فرزند خواندگ  یده و به اروپا برا    ين جدا گرد  يوالد ا    يهمچن .  اعزام شده ان ه ه ان را    ین گذرنام  آن

ه گناهان شرآت م         ی داده م  یدي ت جد يان هو گرفته و به آن    راف ب سات اعت ار در جل ه اجب  ی شد و ب

زل م   ي شده و در زمان    یدئوئي آه ضبط و   یجلسات،آردند   ه ي لم آن علي از ف ،د ي  گردیكه فرد دچار تزل

اله همچن    ۴٢ ین سبحان  يمحمد حس .  شد   یفرد مورد نظر استفاده م      ی از محافظان شخص     یك ين  ي س

اله  ۶دختر.ده استي گفت آه وادار به طالق همسرش گرد   ی تلفن یبه  ك مصاح يها در   يرجو ا  ی س  آنه

زام و توسط  ارج از عراق اع ه خ دگیرانيك زوج ايب د خوان ه فرزن ارك ب ده ي پذی در دانم ه ش رفت

درت در          . " است د  ي ك عمل ي آنها به دخترم گفته بودند آه پ شته شده است و من از هر      يات مجاه ن آ

اله  ١٨كه دخترش امروز ي ادامه داد و گفت آه در حالیسبحان, " شده بودم   با او منع     یگونه تماس   س

    . است   از آن زمان ردش را از دست داده، باشد یم
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