ﺧﺪاوﻧﺪان ﻣﺮگ
ﺁذر ﻣ ﺎﻩ  ١٣٨١ﺁﻗ ﺎﯼ ﻣ ﺴﻌﻮد رﺟ ﻮﯼ ﻋ ﺪﻩ اﯼ را ﻣ ﺄﻣﻮر ﮐ ﺮدﻩ ﺗ ﺎ از ﺳﺮاﺳ ﺮ اروﭘ ﺎ و ﺁﻣﺮﻳﮑ ﺎ
ﻣ ﺪارﮎ ﺷﻨﺎﺳ ﺎﻳﯽ ﺑ ﺮاﯼ اﻧﺘﻘ ﺎل ﺣ ﺪود  ٢٠٠ﻧﻔ ﺮ از ﮐﺎدره ﺎﯼ ﻣﺠﺎه ﺪﻳﻦ از ﻋ ﺮاق ﺑ ﻪ اروﭘ ﺎ ﺗﻬﻴ ﻪ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺁﻗﺎﯼ رﺟﻮﯼ ﻣﯽ داﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺟﺪﯼ و ارﺑﺎب رﻓﺘﻨ ﯽ اﺳ ﺖ  .او ﺗ ﻼش ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ﺧ ﻮد
را از اﻳﻦ ﻣﻌﺮﮐﻪ دور ﮐﻨﺪ  .ﺑﻌﺪ از ارﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺪارﮎ ﺗﻮﺳ ﻂ ﺑﺨ ﺶ اﻃﻼﻋ ﺎت ﺑ ﻪ ﻋ ﺮاق ،
ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﻣ ﻮرد ﻧﻈ ﺮ رﺟﻮﻳﻬ ﺎ ﺑ ﻪ ﻣ ﺮور از ﻋ ﺮاق ﺧ ﺎرج ﺷ ﺪﻧﺪ اﻟﺒﺘ ﻪ ﺷ ﺨﺺ رﺟ ﻮﯼ ﻧﻴ ﺰ ﺑ ﺎ ﻧ ﺎم
ﻣﺴﺘﻌﺎر ﺑﻪ اروﭘﺎ رﻓﺖ  ،اﻣﺎ ﺧ ﺎﻧﻢ رﺟ ﻮﯼ ه ﻢ ﺑ ﺎ ﭘﺎﺳ ﭙﻮرﺗﯽ ﺑﻨ ﺎم ﻓﺮزاﻧ ﻪ ه ﺎﺗﻔﯽ ﻣﺮوﺗ ﯽ از ﻃﺮﻳ ﻖ
ﮐﺸﻮرهﻤﺴﺎﻳﻪ ﻋﺮاق ﻋﺎزم ﻳﮑﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎﯼ اروﭘﺎﻳﯽ ﺷﺪﻩ ﺳﭙﺲ از راﻩ زﻣﻴﻨﯽ وارد ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣ ﯽ
ﺷ ﻮد .او ﺑ ﻪ ﺷ ﮑﻞ ﻣﺨﻔ ﯽ در ﭘﺎﻳﮕ ﺎﻩ ﻣﺠﺎه ﺪﻳﻦ در ﻣﻨﻄﻘ ﻪ اورﺳ ﻮرﺁواز ﻣ ﺴﺘﻘﺮ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﺑ ﺪﻟﻴﻞ
اﻳﻨﮑﻪ دﻳﮕﺮ اﻣﮑﺎن اﻳﺠﺎد ﺟﻨﮓ و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻳﺮان را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻨ ﺎﺑﺮ ﺗﻮﺻ ﻴﻪ ﻣ ﺴﻌﻮد
رﺟﻮﯼ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد  :ﻣﺎ هﺮ زﻣﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺮوﻳﻢ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺧﻮاهﻴﻢ رﻓﺖ و اﻓﺮاد ﺟ ﺪا ﺷ ﺪﻩ
از ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ را ﺑﻪ ﺳﺰاﯼ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺧﻮاهﻴﻢ رﺳﺎﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻢ رﺟﻮﯼ ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﻘﻖ اﻣﺮ ﺁﻗ ﺎﯼ رﺟ ﻮﯼ ﺑ ﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻋﺪﻩ اﯼ از ﺗﺮورﻳﺴﺘﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻗﺒ ً
ﻼ ﺑﻪ اروﭘ ﺎ اﻋ ﺰام ﮐ ﺮدﻩ ﺑ ﻮد اﻗ ﺪام ﻧﻤ ﻮدﻩ ﺑ ﺮاﯼ اﻧﺘﻘ ﺎم
ﺟﻮﻳﯽ و ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﮐ ﺮدن اﻋ ﻀﺎﻳﯽ ﮐ ﻪ از ﻣﺠﺎه ﺪﻳﻦ ﺟ ﺪا ﺷ ﺪﻩ و در اروﭘ ﺎ ﺑ ﻪ زﻧ ﺪﮔﯽ ﻣ ﺸﻐﻮل
هﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .اﻣﺎ ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻨﮑﻪ ﺳ ﺮوﻳﺲ اﻃﻼﻋ ﺎت داﺧﻠ ﯽ ﻓﺮاﻧ ﺴﻪ از ﺣ ﻀﻮر
اﻳ ﺸﺎن و ﺗﻮﻃﺌ ﻪ ﺁﻧﻬ ﺎ ﺑ ﺎ اﻃ ﻼع ﺷ ﺪﻩ در ﻳ ﮏ زﻣ ﺎن ﻣﻨﺎﺳ ﺐ در ١٧ژوﺋ ﻦ  ٢٠٠٣ﭘﺎﻳﮕ ﺎﻩ ﺁﻧﻬ ﺎ را
ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﮐﺮدﻩ ﺧﺎﻧﻢ رﺟﻮﯼ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺗﺮورﻳﺴﺖ را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨ ﺪ .در اﻳ ﻦ ﻣﻌﺮﮐ ﻪ ﺁﻗ ﺎﯼ
رﺟ ﻮﯼ ازﻣﺨﻔ ﯽ ﮔ ﺎﻩ ﺧ ﻮد ﺑ ﻪ ﺑ ﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧ ﺪﻩ ﻋﻨﺎﺻ ﺮﯼ ﮐ ﻪ از ﺗ ﻮر دﺳ ﺘﮕﻴﺮﯼ ﺑ ﻪ دور ﺑ ﻮدﻩ اﻧ ﺪ
دﺳﺘﻮرﻣﯽ دهﺪ ﺑﺎﻳﺪ زهﺮ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺣﺘﯽ اروﭘﺎﺋﻴﺎن ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ و در اﻳ ﻦ ﺷ ﺮاﻳﻂ
ﺗﺮورﻳﺴﺘﻬﺎ ﻋﺪﻩ اﯼ را ﺑﺮاﯼ ﺧﻮدﺳﻮزﯼ ﻋﺎزم ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﮐﺮدﻩ و دﺳﺘﻮر ﺁﺗﺶ را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣ ﺎل ﺑ ﺎ ﮔﺬﺷ ﺖ ﭼﻨ ﺪ ﺳ ﺎل از ﻣﻮﺿ ﻮع ﺿ ﻤﻦ ﺑ ﺎزﻧﮕﺮﯼ اﺧﺒ ﺎر ﺁن روزه ﺎ ﻣ ﺮورﯼ ﺑ ﺮ وﻗ ﺎﻳﻊ ﺁن
زﻣﺎن ﺧﻮاهﻴﻢ داﺷﺖ .

ﻻآﺮوﺁ ١٨ ،ژوﺋﻦ :ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ را دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﺪ.
اﻳﻦ روزﻧﺎﻣﻪ در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺁﻟﻦ ﮔﻴﻮﻣُﻞ و اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ رِژو ،ﺿﻤﻦ ﭼﺎپ ﻋﻜﺴﯽ از ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﭘﻠﻴﺲ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اوِرﺳﻮرُاوﺁز – ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر -ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ :ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﯼ آﻪ از ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ
ﺁﻣﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﻣﻮج دﺳﺘﮕﻴﺮﻳﻬﺎﯼ آﻪ ﺻﺒﺢ دﻳﺮوز ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮاﻧﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ را هﺪف
ﻗﺮار دادﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻴﺶ از  ١٣٠٠ﭘﻠﻴﺲ و ژاﻧﺪارم ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ  ٨٠ﻧﻴﺮوﯼ وﻳﮋﻩ ژاﻧﺪارﻣﺮﯼِ -ژ.اﯼِ .ژ.اِن -را دﺧﻴﻞ
ت -و در ﭼﺎرﭼﻮب دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ از ﻃﺮف
ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ادارﻩ اﻣﻨﻴﺖ آﺸﻮرِ -د.اسِ .
ﻗﺎﺿﯽ ﺿﺪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ژان ﻟﻮﻳﯽ ﺑﺮوﮔﯽ ﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ آﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ آﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﻣﻮرد
ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﻜﻮآﯽ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ » ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﻳﺴﻢ« ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ هﺪف ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﻳﯽ آﻪ ﺳﺎل  ٢٠٠١ﺑﺨﺎﻃﺮ » ﻣﺸﺎرآﺖ در ﺗﺒﻬﻜﺎرﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺁﻣﺎدﻩ
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺁن« ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ  ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺳﻴﺰدﻩ ﻣﻘﺮ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ در ﺣﻮﻣﻪ هﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺎرﻳﺲ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﻳﻼهﺎﯼ اورﺳﻮرُاوﺁز ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ  ١۶۵ﻧﻔﺮ آﻪ  ١۵٩ﺗﻦ از ﺁﻧﺎن در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ .از ﻣﻴﺎن
اﻓﺮاد دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ،ﻣﺮﻳﻢ رﺟﻮﯼ هﻤﺴﺮ رﺋﻴﺲ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮﯼ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ آﻪ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ
را در راس ﺳﺎزﻣﺎن اﻳﻔﺎ ﻣﯽ آﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ ازاﻓﺮاد دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﻃﯽ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮ د.اس.ت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
وزارت دادﮔﺴﺘﺮﯼ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد :ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ هﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻨﯽ و
اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻜﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻧﺪ .وزارت آﺸﻮر اﻋﻼم آﺮد آﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﺎﻩ ﻣﯽ  ٢٠٠٢در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ اﻋﻼم ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻴﻜﻼ ﺳﺎرآﻮزﯼ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶ دﻳﺮوز ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ آﻪ » اﺧﻴﺮًا ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ
ﺧﻮد را در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﺮار دهﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ اﻳﻦ را ﻗﺒﻮل آﻨﻴﻢ« .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزارت آﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ از زﻣﺎن
ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ » ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﺻﻠﯽ « ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد آﻪ
رهﺒﺮﯼ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ در ﻋﺮاق ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﻻآﺮوﺁ ﭘﺲ از اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  ١٩۶۵ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ آﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﺴﻠﺢ
رژﻳﻢ اﻳﺮان را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ دهﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺧﻮد را اﺳﻼم ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ آﻪ اﺻﻮل اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ را
ﺑﺎ هﻢ ادﻏﺎم ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ رژﻳﻢ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ و در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮﯼ هﻤﭽﻨﺎن در ﻋﺮاق ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ آﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﯼ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻋﺮاق ارﺗﺶ ﻣﻠﯽ ﺁزادﻳﺒﺨﺶ را اﻳﺠﺎد
آﺮدﻧﺪ آﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺮزهﺎﯼ اﻳﺮان داﺷﺖ .اﻳﻦ ارﺗﺶ آﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد  ١٠٠٠٠ﻧﻔﺮ از
اﻳﺮاﻧﯽ هﺎﯼ ﺗﺒﻌﻴﺪﯼ ﺑﻮد وداراﯼ ﺳﻼح هﺎﯼ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺗﺎﻧﻚ هﺎﯼ ﺗﯽ ۵۵-ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻮروﯼ ﺑﻮد ،در آﻨﺎر
ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻋﺮاﻗﯽ و در ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ  ١٩٨٠-١٩٨٨در ﺳﺮآﻮب اآﺮاد ﻣﺸﺎرآﺖ داﺷﺖ.
ﻻآﺮوﺁ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ آﻨﺪ :از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ و ﺧﺎرج از ﺳﻮء ﻗﺼﺪهﺎﻳﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ هﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ اﻳﺮان در ﺳﺎل
 ١٩٨٣و ﺳﭙﺲ  ،١٩٩۵ارﺗﺶ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ در ﺣﺪﯼ ﻧﺒﻮد ﺗﺎ آﻪ از ﺁن ﺳﺨﻨﯽ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷﻮد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﻳﻢ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ،واﺷﻨﮕﺘﻦ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺷﻮد .ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ آﻪ ﺗﺤﺖ
ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ هﺪف ﺑﻤﺒﺎران هﺎﯼ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﻗﺒﻮل آﺮدﻧﺪ در ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻼح
هﺎﯼ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﻳﻞ دهﻨﺪ .ﺳﻼح هﺎﻳﯽ آﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در واﻗﻊ واﺷﻨﮕﺘﻦ از ﺳﺎل  ١٩٨۵اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را در زﻣﺮﻩ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﭘﺎرﻳﺲ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ در ﺧﺎك ﺧﻮد ﻣﺪارا ﻣﯽ آﺮد و ﺗﺎآﻴﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد آﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ آﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺮﯼ از دﺳﺘﮕﻴﺮﻳﻬﺎ ،دورﻩ اﯼ آﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺘﺮو ١٨ ،ژوﺋﻦ :ﻳﻮرش ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ.
ﺳﺎﻋﺖ  ۶/٠۵ﺻﺒﺢ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ٢٧ﺧﺮداد ،ﭘﻠﻴﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺠﺎوز از  ١٣٠٠ﺗﻦ از ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺿﺪ
ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ  ١٣ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻣﻘﺮاﺻﻠﯽ اﻳﻨﻬﺎ در ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻤﺎل
ﻏﺮﺑﯽ » اوِرﺳﻮرا ُوﺁز« ﺣﻤﻠﻪ آﺮد و ﺑﻴﺶ از  ١۶۵ﻧﻔﺮ از ﺁﻧﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺮﻳﻢ رﺟﻮﯼ و ﺻﺎﻟﺢ رﺟﻮﯼ
را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻧﻤﻮد .اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻪ از ﻧﻈﺮ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺁن در ﺳﯽ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن د.اس.ت -ﺿﺪ
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ -ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدﻩ و ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﭼﻨﺪ هﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮ آﻪ اوﺿﺎع را از ﺑﺎﻻ آﻨﺘﺮل ﻣﯽ آﺮدﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ،در
رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﯼ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن روزﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ اﻣﺮوز در اوﻟﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻳﻮرش ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﻘﺮ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺷﺎرﻩ آﺮدﻩ و ﺻﻔﺤﺎت ﭼﻨﺪﯼ را ﺑﻪ ﺁن اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ اﻧﺪ.

ﻓﺮاﻧﺲ ﺳﻮار
ﻧﻴﺰدرﺗﻴﺘﺮاﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻳﻮرش ﭘﻠﻴﺲ اﺷﺎرﻩ آﺮدﻩ و در ﺳﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺧﻮد ﮔﺰارﺷﻬﺎﻳﯽ را درج ﻧﻤﻮدﻩ
اﺳﺖ:
در ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﻦ ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﺑﻪ وزﻳﺮ آﺸﻮر اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ :ﻧﻴﻜﻼ ﺳﺎرآﻮزﯼ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ آﻪ اﻳﻨﻬﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .وﯼ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﭘﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ » ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎرﯼ« ژوﺳﭙﻦ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻓﺸﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻣﺎ ﺳﺨﻨﺎن وﯼ ﺷﺪﻳﺪٌا ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﺁﻧﺪرﻩ واﻟﻴﻨﯽ از اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ از وزﻳﺮ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دهﺪ و ﻳﺎدﺁورﯼ آﺮد آﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻞ از ﻣﯽ  ٢٠٠٢ﺁﻏﺎز ﮔﺸﺘﻪ
ﺑﻮد .ﺳﺎرآﻮزﯼ هﻢ ﭘﺎﺳﺦ داد آﻪ » ﺁﻧﻬﺎ هﺮﮔﺰ ﭼﻴﺰﯼ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ و هﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﻨﺪ«... .

ﺑﻴﺎﻧﻴ ﻪ ﻣﻨﺘ ﺸﺮﻩ از ﺳ ﻮﯼ وزارت دادﮔ ﺴﺘﺮﯼ ﻓﺮاﻧ ﺴﻪ در ﻣ ﻮرد
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺿﺪﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ
ﻣﻮرخ  ٢٧ﺧﺮدادﻣﺎﻩ  ١٣٨٢ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ١٨ژوﺋﻦ ٢٠٠٣
اﻣ ﺮوز ﺻ ﺒﺢ  ١٦٥ ،ﻧﻔ ﺮ از اﻓ ﺮاد ﻣﺠﺎه ﺪﻳﻦ ﺧﻠ ﻖ در ﻣﻨﻄﻘ ﻪ ﭘ ﺎرﻳﺲ ﺑ ﻪ ﻋﻨ ﻮان ﺑﺨ ﺸﯽ از ﻳ ﮏ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ
ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﻣﻮرد ﮔﺮوهﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺑﻮدﻩ و ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﻧ ﺪ و
ﺁن را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻩ  ،دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺧﻼل اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺑﻪ هﻤ ﺮاﻩ ﮐ ﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﺗﺠﻬﻴ ﺰات ﻓﻨ ﯽ ﺑ ﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴ ﺪﻩ ﺑﺪﺳ ﺖ
ﺁﻣﺪ.
ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ]درﻋﻤﻠﻴﺎت[  ،ﺑﺎ هﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ روﺑﺮو ﻧﺸﺪﻧﺪ.
در ﺧﻼل اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﺳﻴﻊ و اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﻣﺒﺎرزﻩ ﺟﺪﯼ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮورﻳﺴﻢ اﺳﺖ ،وزارت
دادﮔﺴﺘﺮﯼ از هﻤﻜﺎرﯼ و ﺗﺸﺮﻳﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺎن ﺑﺨﺶهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ
ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﺧﺮﺳﻨﺪﯼ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯽ دارد.

روزﻧﺎﻣﻪ ﻻآﺮوﺁ
آﻪ در ﺧﻼﺻﻪ اﺧﺒﺎر داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻳﻜﯽ از اﻋﻀﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮدﺳﻮزﯼ اش اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ آﻨﺪ
در ﺗﻔﺴﻴﺮروز ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﭘﺎرﻳﺲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻳﺮان را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﺪ « ﺑﻘﻠﻢ ژان آﺮﻳﺴﺘﻒ ﭘﻠﻮآﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻠﻴﺴﯽ دو روز ﭘﻴﺶ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺟﺎزﻩ ﻣﯽ دهﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻪ
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ آﺎران ﺟﺪﻳﺪ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺁن را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﺁورﻧﺪ.
ﭘﻠﻮآﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ :اﻳﺮان ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﺴﺘﺮدﻩ دو روز ﭘﻴﺶ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ آﻢ
رﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد آﺮد .رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺧﺎﺗﻤﯽ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﺮداد اﻓﺮاد دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ .اﻳﻦ در
ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ آﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺁﺷﻜﺎرﯼ ﺷﺎدﯼ ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﻌﺬﻟﻚ ﭘﺎرﻳﺲ ﻳﻚ ﺿﺮﺑﻪ ﺟﺪﯼ ﺑﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ وارد آﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ هﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻرﯼ آﻪ در ﻣﻘﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﺑﻴﺴﺖ وﺷﺶ ﻧﻔﺮﯼ آﻪ هﻨﻮز در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻳﻮرش ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدﯼ
ﺑﺨﺖ هﺎﯼ ﻳﻚ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ را آﺎهﺶ دادﻩ و ﻋﻠﻒ زﻳﺮ ﭘﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎﺋﯽ آﻪ هﻨﻮز هﻢ در
ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺗﻜﻴﻪ زدن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﻳﻢ اﻳﺮان هﺴﺘﻨﺪ ،را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدﻩ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن آﻪ از ﻃﺮف اﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﻃﺮﻓﺪاراﻧﯽ را در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﺑﻮش آﻪ در ﺟﺎﻩ ﻃﻠﺒﯽ ﺗﺤﻤﻴﻞ دﻣﻮآﺮاﺳﯽ در
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،اﻳﺮان را درﻣﺤﻮر ﺷﺮارت ﻗﺮار دادﻩ وﻟﯽ در ﻣﻮرد روش ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺁن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارد.
دﻳﭙﻠﻤﺎت هﺎﯼ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺤﺖ ﻟﻮاﯼ آﻮﻟﻴﻦ ﭘﺎول از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻓﻌﺎل اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻠﻴﻪ رژﻳﻢ ﻣﻼهﺎ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ آﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻧﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ آﺎران ﺑﻪ رهﺒﺮﯼ ﭘﺎول وﻟﻔﻮوﻳﺘﺰ در وزارت دﻓﺎع در روﻳﺎﯼ ﻳﻚ ﺳﻨﺎرﻳﻮ از ﻧﻮع » اﻓﻐﺎﻧﯽ « ﺁن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﻌﻨﯽ روز ﻣﻮﻋﻮد ،اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻴﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﻴﺮوﯼ هﻮاﻳﯽ و آﻤﻚ از ﻧﻴﺮوهﺎﯼ زﻣﻴﻨﯽ ﺑﻪ
ﺑﻤﺒﺎران اﻳﺮان ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﺶ اﺗﺤﺎد ﺷﻤﺎل را آﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﻳﺶ در ﭘﺎﺋﻴﺰ دو ﺳﺎل ﭘﻴﺶ
آﺎﺑﻞ را ﺗﺼﺮف آﺮدﻧﺪ ،اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
از دو ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت و اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﯽ در ﻋﺮاق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﻣﯽ دهﺪ .اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن داراﯼ ارﺗﺶ آﻮﭼﻜﯽ در زﻣﺎن ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻮد ﺳﭙﺲ ﺳﻼح هﺎﯼ
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻴﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ داد .درﺁن ﺳﻮﯼ ﺁﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ آﻨﻨﺪ آﻪ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﺪرت
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻨﻜﻪ وزارﺗﺨﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺎم ﺁﻧﻬﺎ را از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺧﻂ
ﺑﺰﻧﺪ .اﻳﺪﻩ اﯼ آﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﺳﻨﺎﺗﻮرهﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،هﺮ اﻗﺪاﻣﯽ آﻪ
هﺪف ﺁن ﻳﺎدﺁور ﻃﺒﻴﻌﺖ واﻗﻌﯽ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ آﻨﻨﺪﻩ ﺟﻨﺎح » واﻗﻊ ﮔﺮا« در واﺷﻨﮕﺘﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎزﯼ
ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﻪ آﺎران را ﺑﺮهﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ .اﻳﻦ آﻤﻚ ﺑﻪ آﻮﻟﻴﻦ ﭘﺎول ﻋﻠﻴﻪ ﭘﻞ وﻟﻔﻮﻳﺘﺰ در ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ﻋﺮاق

در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻳﺎدﺁورﯼ از ﻃﺮف ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و
ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮوﮔﯽ ﻳﺮ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻋﻤﻞ آﺮد !

ﻣﻮﻧﺎ ﻧﻌﻴﻢ در ﮔﺰارش دوم ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯼ ﺧﻮب و ﻣﺆﺛﺮ« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻗﺪﻳﻤﯽ
هﺎﯼ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺘﯽ آﻪ در ﺁن وﺟﻮد دارد اﺷﺎرﻩ ﻧﻤﻮدﻩ و ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ :از ﺳﺎﻟﻴﺎن ﭘﻴﺶ
اﻳﻨﻬﺎ هﻤﭽﻨﺎن » روز ﺑﺰرگ« را آﻪ ﺁﻏﺎز اوﺿﺎع ﻃﻐﻴﺎﻧﯽ و ﺷﻮرش دراﻳﺮان اﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﻟﻮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﺳﻘﻮط رژﻳﻢ اﻳﺮان ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺗﻜﺮار ﻣﯽ آﻨﻨﺪ .اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان از ﻋﺮاق ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ و
از ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ...
ﻣﺮﻳﻢ رﺟﻮﯼ ،رهﺒﺮ ﺁﻧﻬﺎ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﻮﻩ ﺷﺨﺺ ﭘﺮﺳﺘﯽ آﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻮل زن اﻧﻘﻼﺑﯽ و » رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻳﺮان« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻴﻜﻨﺪ .ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻮد را دﻣﻮآﺮاﺗﻴﻚ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﻨﺪ وﻟﯽ هﻮاداران ﺳﺎﺑﻖ ﺁﻧﻬﺎ آﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از دﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻼﺻﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ ،از ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ
درون ﺁن اﻧﻀﺒﺎط ﺳﺨﺘﯽ وﺟﻮد دارد و در ﺁن هﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺷﺪﻳﺪًا ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﻧﻈﺎم ﺗﻬﺮان آﻪ ﺁن را ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ،و
هﻤﻮارﻩ از آﺸﻮرهﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻨﺎﻩ دادﻩ اﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﺮدادﺷﺎن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،اﺷﺎرﻩ آﺮدﻩ و ﻣﯽ اﻓﺰاﻳﺪ:
ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﻧﻌﻴﻢ ﭘﺲ از اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و  ...اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ آﻨﺪ :ﻓﺸﺎرهﺎﻳﯽ آﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺁن ﻧﮕﺸﺖ آﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺎن دهﻨﺪ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎدهﺎﯼ دوﻟﺘﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻴﻬﺎ در زﻣﺎن ﺳﻔﺮ  ١٩٧٢ﻧﻴﻜﺴﻮن ﺑﻪ اﻳﺮان آﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﻳﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺶ ﻣﯽ
داﻧﺴﺖ ...اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزﯼ اﻧﻘﻼب ﺑﺨﺸﯽ از رژﻳﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮآﻮﺑﮕﺮ رژﻳﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ
آﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻼح در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﻤﺐ ﮔﺬارﯼ دﻓﺘﺮ ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در
ﺳﺎل  ١٩٨١ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ اﺷﺎرﻩ ﻣﻴﻜﻨﺪ آﻪ ﭘﺲ از ﺁن هﺪف ﻳﻚ ﺳﺮآﻮب ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻣﻮﻧﺎ ﻧﻌﻴﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ آﻨﺪ :اﻳﺮاﻧﯽ هﺎ و ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ رژﻳﻢ ازاﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ آﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن
»ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ« را ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁن ﻣﻮرد آﻤﻚ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ دﺷﻤﻦ اﻳﺮان ﻳﻌﻨﯽ
ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺘﻨﻔﺮ هﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺴﻌﻮد در ﺳﺎل  ١٩٨۶از ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺧﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻣﯽ
رود ...ﻣﺮﻳﻢ ﺳﻮﻣﻴﻦ هﻤﺴﺮ وﯼ آﻪ از ﺳﺎل  ١٩٨٩رهﺒﺮﯼ ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺎزﻣﺎن را دارد دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ
ارﺗﺶ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن رﺳﻴﺪﻩ و از ﺳﺎل  ١٩٨٩ﺗﻨﻬﺎ رهﺒﺮ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

ژان ﺷﻴﺸﻴﺰوﻻ در ﮔﺰارش دﻳﮕﺮﯼ در ﻓﻴﮕﺎرو ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺧﻮدﺳﻮزﯼ ﺗﻈﺎهﺮات در
ﭘﺎرﻳﺲ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ« ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ :ﭘﯽ ﻳﺮﺑﻮﺳﻜﻪ دو ﻓﻠﻮرﻳﺎن ،رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن د.اس.ت ﺻﺮاﺣﺘًﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ آﻪ » ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان« ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ اﺳﺖ آﻪ در ﺁن ﺁﺋﻴﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺣﺎآﻢ اﺳﺖ و در ﺁن ﺧﻮدآﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺗﺒﻪ اﯼ ﺑﺮاﯼ ﺷﻬﺎدت ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﻴﺮد« .وﯼ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮد آﻪ ﭘﺲ از ﺁﻏﺎز ﺑﺤﺮان ﻋﺮاق » ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻬﻢ و ﺟﺪﻳﺪﯼ« ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ
اﺳﺖ .ﻃﯽ ﻣﺎهﻬﺎ د.اس.ت ﺷﺎهﺪ ورود ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻣﺮﻳﻢ رﺟﻮﯼ از
ﻋﺮاق ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .رﺋﻴﺲ د.اس.ت ﺗﺎآﻴﺪ ﻧﻤﻮد آﻪ »ﻣﺎ از ﻳﻚ ﻣﺮآﺰ ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﻮء ﻗﺼﺪهﺎ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻳﻚ
ﻣﺮآﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ رﺳﻴﺪﻩ اﻳﻢ« وﯼ اﺿﺎﻓﻪ آﺮد آﻪ » ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ در ﺣﺎل ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻮء
ﻗﺼﺪهﺎﻳﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ هﺎﯼ اﻳﺮان در ﺟﻬﺎن و ﺑﻮﻳﮋﻩ در اروﭘﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ« ﭼﻴﺰﯼ آﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﺸﻮر ﻣﺎ
را هﺪف ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻼﻓﯽ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ اﻳﺮاﻧﻴﻬﺎ ﻗﺮار دهﺪ.
ﻓﻴﮕﺎرو ﺑﻪ آﺎر ﭘﺮﻣﺸﻘﺖ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯼ ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺛﺮات ﭘﻮﻟﻬﺎﯼ آﺸﻒ ﺷﺪﻩ و ردﭘﺎهﺎﯼ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﺑﺎﻧﻜﯽ اﻳﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ آﻨﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ :ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  ٩ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﭘﻮل ﻧﻘﺪ آﺸﻒ ﺷﺪ .ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻴﺪوار اﺳﺖ آﻪ از
اﻓﺮادﯼ آﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺴﺎﺳﯽ هﻢ ﭼﻮن ﭘﻮل ﻧﻘﺪهﺎ را درﻳﺎﺑﻨﺪ .د.اس.ت
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺮﻳﻢ و ﺻﺎﻟﺢ رﺟﻮﯼ،ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ را آﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﺟﺮﻳﺎن
اﺳﺮار اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ هﺴﺘﻨﺪ ،در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

