
  

  خداوندان مرگ
                      

اه  ا       ١٣٨١آذر م ا و آمريک ر اروپ ا از سراس رده ت أمور  ک ده ای را م وی ع سعود رج ای م  آق

دود  ال ح رای انتق ايی ب دارک شناس ه  ٢٠٠م ا تهي ه اروپ راق ب دين از ع ای مجاه ر از کادره  نف

  . کنند

د    . است  آقای رجوی می داند حمله امريکا به عراق جدی و ارباب رفتنی        خود  او تالش می کن

ه عراق ،                 . را از اين معرکه دور کند        بعد از ارسال چند نوبت مدارک توسط بخش اطالعات ب

ام      ا ن ز ب وی ني ه شخص رج دند البت ارج ش راق خ رور از ع ه م ا ب ورد نظر رجويه عناصر م

ی ا               پمستعار به ارو   اتفی مروت ه ه ام فرزان ا پاسپورتی بن م ب انم رجوی ه ق  ا رفت ، اما خ ز طري

کشورهمسايه عراق عازم يکی از کشورهای اروپايی شده سپس از راه زمينی وارد فرانسه می             

ود دليل   . ش ود و ب ستقر می ش ورآواز م ه اورس دين در منطق اه مجاه ی در پايگ ه شکل مخف او ب

ابر توصيه مسعود     اينکه ديگر امکان ايجاد جنگ و سرنگونی حکومت ايران را نداشته اند       و بن

دا شده         :  گفته بود    رجوی که  ما هر زمان نتوانيم به ايران برويم به اروپا خواهيم رفت و افراد ج

ه           . از مجاهدين را به سزای اعمالشان خواهيم رساند        ای رجوی ب خانم رجوی برای تحقق امر آق

ام                  يی که قبالً  سازماندهی عده ای از تروريستها     رای انتق وده ب دام نم ود اق رده ب ا اعزام ک  به اروپ

دگی مشغول                     ه زن ا ب دا شده و در اروپ دين ج ه از مجاه جويی و سر به نيست کردن اعضايی ک

سه از حضور           . هستند برنامه ريزی می نمايد       ی فران اما غافل از اينکه سرويس اطالعات داخل

ان مناسب در    ده در يک زم ا اطالع ش ا ب ه آنه شان و توطئ ن ١٧اي ا را ٢٠٠٣ ژوئ اه آنه  پايگ

د        محاصره کرده خانم     ای       . رجوی و فرماندهان تروريست را دستگير می نماين ه آق ن معرک در اي

ه از         ری ک ده عناص اقی مان ه ب ود ب اه خ ی گ وی ازمخف وررج د    ت وده ان ه دور ب تگيری ب  دس

ن شرايط   هزمی دهد بايد    دستور ر چشمی به مقامات فرانسه و حتی اروپائيان نشان دهند و در اي

  .عازم خيابانها کرده و دستور آتش را صادر می کنندتروريستها عده ای را برای خودسوزی 

ايع آن   ر وق روری ب ا م ار آن روزه ازنگری اخب ال از موضوع ضمن ب د س ا گذشت چن ال ب ح

  . زمان خواهيم داشت 



 

 . خواهدیگر نمين را ديفرانسه، مجاهد:  ژوئن١٨الآروآ،     
س ي از حضور گسترده پلیوُمل و امانوئل ِرژو، ضمن چاپ عكسيقلم آلن گه  بین روزنامه در گزارشي ا    

ش يك ماه پي آه از یا ات گستردهيعمل: سدي نوی م- مقر سازمان مزبور–آز وفرانسه در منطقه اِورسورُا

 در فرانسه را هدف یرانين خلق ايندگان جنبش مجاهديروز نماي آه صبح دیهايريموج دستگ. آماده شده بود

ل ي را دخ-ِان.ِژ.یا.ِژ -یژه ژاندارمري ویروي ن٨٠س و ژاندارم منجمله ي پل١٣٠٠ش از يقرار داده بود، ب

    از طرفیرالعمل و در چارچوب دستو-ِت.اس. ِد-ت آشوري اداره امنیات تحت فرماندهين عمليا. نموده بود

 مدت در مورد ی طوالنیقاتيك آار تحقيجه ير انجام گرفت آه نتي ی بروگيی ژان لویستي ضد تروریقاض

. باشد» سمي ترورین ماليتام« دهنده   تواند نشانی ميیگفته مقامات قضاه  است آه بنابی مشكوآیان ماليجر

منظور آماده ه  بیمشارآت در تبهكار«  بخاطر ٢٠٠١ آه سال يیقات قضايك تحقين خلق هدف يمجاهد

  .آغاز شده ، قرار گرفته اند»  آنین مالي و تامیستيساختن اقدامات ترور

 قرار یآز مورد بازرسو اورسورُایالهايژه مجموعه ويس بوي پاری غربین در حومه هايزده مقر مجاهديس 

ان ياز م. افتيان يرار داده شدند، پا تن از آنان در بازداشت ق١۵٩ نفر آه ١۶۵ یريات با دستگيعمل. گرفتند

 ین نقش مهمي شد آه همچنیده مي دین سازمان مسعود رجويس اي همسر رئیم رجوير شده، مريافراد دستگ

. ت منتقل شدند.اس. روز گذشته به مقر دیر شده طي ازافراد دستگیبخش.  آندیفا ميرا در راس سازمان ا

 و یزات فنين تجهي پول نقد و همچنیر قابل توجهي ها مقادیزرسهنگام باه ب:  اعالم نمودیوزارت دادگستر

 در ٢٠٠٢ ین سازمان از ماه ميوزارت آشور اعالم آرد آه ا. شرفته ضبط شدنديار پي بسیكيانفورمات

 در پاسخ به یكال سارآوزين. ه اروپا قرار گرفته استي اعالم شده توسط اتحادیستي تروریفهرست سازمانها

 یبانيگاه پشتين خلق خواسته بودند آه پايرًا مجاهدي اخ «ندگان در مجلس اظهار داشت آه يروز نمايپرسش د

گفته وزارت آشور فرانسه از زمان ه ب. »ميرا قبول آن نيم اي توانستیما نم. خود را در فرانسه قرار دهند

 بود آه ین در حاليا. ل شده بودين سازمان تبدي ایجهان » یگاه اصليپا« جنگ عراق، فرانسه در واقع به 

  .ن در عراق بوده استيش از اين سازمان پي ایرهبر

ن مسلح ين گروه مخالفين جنبش مهمتريسد آه اي نوی م١٩۶۵ل سازمان در سال يالآروآ پس از اشاره به تشك

 را یستي و مارآسی خواند آه اصول اسالمی میسازمان، خود را اسالم مترق.  دهدیل ميران را تشكيم ايرژ

ن ملحق شد و در يم صدام حسيران به رژيه اين در جنگ عراق علين گروه همچنيا. م ادغام نموده استبا ه

  . بردی همچنان در عراق بسر میحال حاضر مسعود رجو



جاد يبخش را اي آزادین بودند در عراق ارتش مليت صدام حسي مورد حمایطور گسترده اه ن آه بيمجاهد 

 نفر از ١٠٠٠٠ن ارتش آه به استعداد يا. ران داشتي ایك به مرزهاينزد یگاه آموزشين پايآردند آه چند

 بود، در آنار ی ساخت شورو۵۵-ی تین منجمله تانك هاي سنگی سالح های بود ودارایدي تبعی هایرانيا

  . در سرآوب اآراد مشارآت داشت١٩٨٠-١٩٨٨ ی و در سالهای عراقیروهاين

ران در سال ي ای نفتیه خط لوله هاي عليی خارج از سوء قصدهاش وياز چند سال پ:  آندیالآروآ اضافه م 

بالفاصله پس از . ده شودي شنی نبود تا آه از آن سخنین در حدي، ارتش مجاهد١٩٩۵ و سپس ١٩٨٣

ن آه تحت يمجاهد. ن سازمان را مجبور نمود تا خلع سالح شودي واشنگتن ا ن،يم صدام حسي رژیسرنگون

گاه مستقر شوند و سالح يك پايرند، قبول آردند در ي قرار بگيیكاي امریباران هان بودند آه هدف بميد ايتهد

  . باشدی ميیكاي امریروهاي آه در حال حاضر تحت نظر نيیسالح ها. ل دهندين خود را تحوي سنگیها

اما .  قرار داده استیستي ترورین سازمان را در زمره گروه هاي ا١٩٨۵در واقع واشنگتن از سال  
ت ينها فقط فعالي نمود آه اید مي آرد و تاآین گروه در خاك خود مدارا مين حال با حضور ايدر عس يپار
ن در فرانسه ي آه با مجاهدیها، دوره ايري از دستگین سري رسد آه با ایبنظر م.  دارندیاسي سیها

  .ده باشديسر رسه  شد، بیتسامح م

  

  

 



  

  

 .ن خلقيس به مجاهديورش پلي:  ژوئن١٨مترو، 
          

 ضد یروهاي تن از ن١٣٠٠س فرانسه با متجاوز از ي خرداد، پل٢٧ سه شنبه   صبح٠۵/۶ ساعت          

 نها در حومه شمالي ایژه مقراصليوه ن خلق در فرانسه و بي مقر سازمان مجاهد١٣ خود به یستيترور

 ی و صالح رجویم رجويخصوص مره  نفر از آنان و ب١۶۵ش از ي آرد و بحمله» آزُواِورسورا « یغرب

 ضد -ت.اس.ات سازمان دير عملي سال اخی آن در سیات آه از نظر گستردگين عمليا. ر نموديرا دستگ

 آردند، انجام شده، در ی آه اوضاع را از باال آنترل مپتركويهلهمراه چند ه سابقه بوده و ب ی ب-یجاسوس

ن عنوان خود به ي امروز در اولیسان روزنامه ها نيبد.  داشته استی فرانسه بازتاب گسترده ایرسانه ها

  . را به آن اختصاص داده اندین سازمان اشاره آرده و صفحات چنديس به مقر ايورش پلي

  

 



  فرانس سوار
 درج نموده را يیس اشاره آرده و در سه صفحه اول خود گزارشهايورش پلي خود به یتراصليزدرتي ن

 :است

نها يد آه ايگوی  میكال سارآوزين: سدي نوی شود و میر آشور اشاره مين گزارشها به وزي از ایدر بخش 

ات يت عمليندگان مجلس از موفقينما در مقابل یو.  خود را در فرانسه بسازندیگاه اصلي خواستند پایم

ن سازمان يژوسپن را در ارتباط با ا» یاست انتظاريس«  نمود و خواست تا ین قدردانيه مجاهديس عليپل

ر يگروه از وز نياز ای نيآندره وال. ست ها مواجه شدياليدٌا با اعتراض سوسي شدیاما سخنان و. ديافشا نما

 آغاز گشته ٢٠٠٢ یقات قبل از مي آرد آه تحقیادآوري از خود نشان دهد و یشتري بیخواست تا فروتن

  . ...» انجام بدهندی دانند و هرگز نتوانستند عملی نمیزيآنها هرگز چ«  هم پاسخ داد آه یسارآوز. بود

  

 



  
  

ويانيب      شره از س ستریه منت ورد ی وزارت دادگ سه در م  فران
 یستيات ضدتروريعمل

  ٢٠٠٣ ژوئن ١٨ برابر با ١٣٨٢ خردادماه ٢٧ مورخ   
   

روز صبح ،        راد مجاهد١٦٥ ام ر از اف اري نف ه پ ق در منطق وان بخشه س بين خل ق يک تحقي از یعن

د یستيات تروري عملی بوده و آمادگ یستي ترور یها  که مرتبط با سازمان    ی در مورد گروه   یقضائ  و   داشته ان

  . ر شدندي نموده ، دستگی مین ماليرا تأم آن

امپ       یر قابل توجه  يات مقاد ين عمل يدر خالل ا   راه ک س  یزات فن  ي وتر و تجه  ي پول نقد به هم  بدست    دهي چيار پ ي ب

  . آمد

  .  روبرو نشدندیگونه مقاومت چي، با ه] اتيدرعمل [ین قانونيضابط

سم است، وزارت يه تروري حکومت علیانگرمبارزه جدي که بيیع و استثنايات وسين عمليدر خالل ا

 جهت مبارزه با ی مختلف در سطح ملیها ان بخشي سطح باال میک مساعي و تشریهمكار  ازیدادگستر

  . داردی خود را اعالم می خرسند سميترور

  

 



  

   روزنامه الآروآ 

 آند ی اش اشاره می سازمان بدنبال خودسوزی از اعضایكي به مرگ یآه در خالصه اخبار داخل

: سدي نویستف پلوآن ميبقلم ژان آر»  خواهد یران را نميس مداخله در ايپار« رروز خود با عنوان يدر تفس

  د آهيف نماي را تضعیتا سازماندهد  ین به فرانسه اجازه ميه مجاهديش علي دو روز پیسيات پليعمل

 .نفع خود بدست آورنده را ب  خواستند آنی ميیكايد امريمحافظه آاران جد

 ن خلق با حالت آميه سازمان مجاهديش فرانسه عليات گسترده دو روز پيران پس از عمليا: سدي نویپلوآن م

ن در يا. دير شده گرديد دستگ روز گذشته خواستار استرداد افرایس جمهور خاتميرئ.  برخورد آردیرنگ

 به یك ضربه جديس يمعذلك پار. دي خود را ابراز نمای شادیطور آشكاره  خواهد بیست آه تهران نميحال

 آه در مقر یون دالريليعالوه بر هشت م.  وارد آرده استی اسالمین جنبش مسلح مخالف جمهوريمهمتر

 یاديزان زيمه س بيورش پلي برند، یسر مه اشت ب آه هنوز در بازدیست وشش نفريافته شده و بيسازمان 

آه هنوز هم در  ی آنهائیر پاي را آاهش داده و علف زی اسالمی جمهوری خارجی ثباتیك بي یبخت ها

  .ن برده استيران هستند، را از بيم اي رژی سرنگونین جنبش برايه زدن بر اي تكیجستجو

ن حال ي مطرح شده است، در عیستيك سازمان تروري عنوانه كا و اروپا بين سازمان آه از طرف امريا 

 در یل دموآراسي تحمیدولت بوش آه در جاه طلب.  خود حفظ نموده استی را در واشنگتن برایطرفداران

.  در مورد روش برخورد با آن اختالف نظر داردیران را درمحور شرارت قرار داده وليانه است، ايخاورم

.  آنندیم مالها امتناع ميه رژيكا علين پاول از مداخله فعال امري آولیخارجه تحت لوا  وزارتیپلمات هايد

آن  » یافغان« و از نوع يك سناري یايتز در وزارت دفاع در روي پاول ولفوویاما نو محافظه آاران به رهبر

 به یني زمیروهاي ن ز و آمك ايی هوایرويتوانند با استفاده از ن یها مييكاي روز موعود، امریعني باشند یم

ش يز دو سال پيش در پائيروهاي توانستند نقش اتحاد شمال را آه نین خلق ميمجاهد. ران بپردازنديبمباران ا

  .نديفا نمايآابل را تصرف آردند، ا

ه ين فرضين، به اي در عراق نسبت به مجاهديیكاي اشغالگر امریروهايش تناقضات و ابهامات نياز دو ماه پ 

 ین بود سپس سالح هاي در زمان صدام حسی ارتش آوچكین سازمان دارايا.  دهدی میشترياعتبار ب

ك قدرت ين به ي آنند آه مجاهدیشنهاد مي پیك برخي آتالنتیسو درآن. ل داديها تحوييكاين خود را به امريسنگ

 خط یستي تروری هاكا نام آنها را از فهرست سازمانينكه وزارتخارجه امريل شوند و اي قابل ارائه تبدیاسيس

 آه ینه، هر اقدامين زميدر ا.  چند از سناتورها مطرح شده استین توسط تنيش از اي آه پیده ايا. بزند

 یدر واشنگتن است و باز» گرا واقع «   ت آننده جناحين باشد تقوي مجاهدیعت واقعيادآور طبيهدف آن 

تز در سه ماه پس از بحران عراق يه پل ولفوي علن پاولي آول ن آمك بهي ا . زندینومحافظه آاران را برهم م



انه و يجانبه گرا كي از طرف فرانسه به مخالفت خود در برابر اقدامات یادآوريدر سازمان ملل، بعنوان 

  ! ر بموقع عمل آرد ي ی بروگیقاض.  باشدیرانه ميگ شيپ

  



  
  
  

 یمينقل از قده ب»  خوب و مؤثری با ساختاریسازمان« م در گزارش دوم خود با عنوان يمونا نع 

ش يان پياز سال: سدي نوی آه در آن وجود دارد اشاره نموده و مین سازمان به انضباط سفت و سختي ایها

 آنها موجب یلواران است و تحت ي و شورش درایانيرا آه آغاز اوضاع طغ» روز بزرگ« نها همچنان يا

 شد و ی میران از عراق سازماندهيه اي آنها علیاقدامات نظام.  آنندی گردد، تكرار میران ميم ايسقوط رژ

 ...ن بهره مند بودندي صدام حسيیراياز پذ

ه رد و خود را بي گی مورد پرستش قرارمی آره شمالیوه شخص پرستي، رهبر آنها همانند شیم رجويمر 

 یك مين خود را دموآراتيمجاهد. كندي میمعرف» رانينده ايس جمهور آيرئ«  و یقالبعنوان سمبول زن ان

ند آه ي گوی سخن میابند، از سازماني ی هواداران سابق آنها آه توانسته اند از دست آنها خالصیخوانند ول

  . گرددیدًا مجازات مي شدی وجود دارد و در آن هرگونه اعتراضیدرون آن انضباط سخت

 داند، و ی میستيك سازمان تروريرا  عنوان تنها سازمان مسلح نظام تهران آه آنه ن سازمان بي ام بهينع 

: دي افزای اشاره آرده و م  آه به آنها پناه داده اند خواستار استردادشان شده است،يیهمواره از آشورها

  .ه اروپا و سازمان ملل وجود دارنديكا و اتحادي در فهرست امریستيك سازمان تروريعنوان ه ن بيمجاهد

ن سازمان متحمل ي آه ايیفشارها:  آندیاضافه م... ن سازمان و يخچه و سابقه ايم پس از اشاره به تارينع 

 و منافع ی دولتیه نهادهايژه عليوه ان دهند بي خود پایستيشده است موجب آن نگشت آه به اقدامات ترور

 یش مين متحد منطقه ايعنوان بهتره ران را بيران آه پادشاه ايون به اكسي ن١٩٧٢ها در زمان سفر ييكايامر

ه د بيم جديعنوان سرآوبگر رژه  شد و بیم اسالمي از رژی انقالب بخشیروزين گروه پس از پيا ...دانست

 در ی اسالمی دفتر حزب جمهوریگذار م به بمبينع. ه نظام سالح در دست گرفتياما عل. آار مشغول شد

  .رندي گید قرار ميك سرآوب شديكند آه پس از آن هدف ين گروه اشاره مي توسط ا١٩٨١سال 

ك سازمان ين جنبش آه خاطره يم ازاين رژيو منجمله مخالف  هایرانيا:  آندیم اضافه ميمونا نع 

 یعنيران ين دشمن اي بدتری، نظامی گذاشته است و عالوه بر آن مورد آمك مالیجاه را ب» یستيرورت«

 ی شود و به عراق می از فرانسه اخراج م١٩٨۶مسعود در سال . ن قرار گرفته بود، متنفر هستنديصدام حس

 ی مشترك سازمان را دارد دو سال بعد به فرماندهی رهبر١٩٨٩ آه از سال ین همسر ويم سوميمر ...رود

  . ن سازمان استي تنها رهبر ا١٩٨٩ده و از سال ين سازمان رسيارتش ا

  



  

  

 



  

 تظاهرات در یپس از سه خودسوز«  با عنوان گارويف ر دیگريزوال در گزارش ديشيژان ش 

ات يت صراحتًا در مورد عمل.اس.س سازمان ديان، رئيربوسكه دو فلوري یپ: سدي نویم» س ممنوع شديپار

 نيك سازمان مستبد است آه در آن آئي  »رانين خلق ايسازمان مجاهد« ن سخن گفت آه يه مجاهديعل

 یق قرار مي شهادت مورد تشوی برایا عنوان مرتبهه  بی حاآم است و در آن خودآشیت پرستيشخص

بوجود آمده » یديت مهم و جديك واقعي« ح نمود آه پس از آغاز بحران عراق ي بخصوص تشریو. »رديگ

 از یم رجوين منجمله مريه مجاهديت شاهد ورود خانواده ها و سپس مقامات بلند پا.اس. ماهها دی ط .است

ك يران به يت سوء قصدها در ايك مرآز قبول مسئوليما از «د نمود آه يت تاآ.اس.س ديرئ. عراق بوده است

 در حال آماده ساختن سوء ن خلقيمجاهد«  اضافه آرد آه یو» ميده اي رسیستي تروریاتيمرآز عمل

توانست آشور ما  یآه م یزيچ »ژه در اروپا بوده استيران در جهان و بوي ای هایندگيه نماي عليیقصدها

   .ها قرار دهديرانيانه اي جویات تالفيرا هدف عمل

ن ي ای بانكی حسابهای آشف شده و ردپاهایافتن اثرات پولهاي ی برایس ماليگارو به آار پرمشقت پليف

دوار است آه از يس امي پل.ون دالر پول نقد آشف شديلي م٩ك به ينزد :سدي نویآند و م یسازمان اشاره م

ت .اس.د. ابنديچون پول نقدها را در  همی از آنها بتوانند مسئله حساسی آه در بازداشت هستند، برخیافراد

ان ي رسد در جری را آه بنظر من خلقيمجاهد ین مالين نفر از مسئولي،چندیم و صالح رجويعالوه بر مر

  . استن مبالغ هستند، در بازداشت نگاه داشتهياسرار ا
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