
  به نام خدا 

  آلبانی وجار نیشانی رئیس جمهور محترم کشوربجناب آقاي 

فرقه ایی که سالیان م . یهست دربند فرقه تروریستی رجوي هاي ما جمعی از اعضاي جداشده و همچنین خانوادهبا سالم . احتراما 
را که جزو  مامان را با مغز شویی و کنترل ذهن از ما جدا کرده و اجازه مالقات نفرزندا ان و خواهران وبرادردوستان و درازي است 

  به ما نمی دهد .  می باشد را انسان آزاده و حتی یک زندانی دربند همطبیعی ترین حقوق یک 

ژوئن  13ر مراسم را د تانمطلبی تحت عنوان حضور  سایتهاي این فرقه محترم ، امروز در آقاي دوجار نیشانی رئیس جمهور جناب 
  م این اخبار هم مثل بیشتر اخبار این فرقه دروغ و کذب باشد .یم که امیدواریسازمان مجاهدین در فرانسه را خواند

م گوشه اي از یمی خواه ام شما در مورد این فرقه منفور تروریستی چه مقدار اطالعات دارید اما مینمی دان رئیس جمهورجناب 
  .م شاید که اگر تصمیمی بر این موضوع داشتید منصرف شوید یتروریستی را برایتان بازگو کناین فرقه  يخیانتها

و هنوز هم به آن  در پیش گرفتدر دهه هاي شصت و هفتاد شمسی خط مشی ترور و انفجار و کشتار را این  سازمان تروریستی 
و قبل از آن  بودندتحاري در دهه هاي اخیر در منطقه شروع کنندة ترور و خشونت و مشخصا عملیات ان آنهاافتخار می کند؟؟!! 

ند که با ر و مسالمت جو شده اضد ترواز کی این قدر مهربان و ضد خشونت و نمی دانم آنها خبري از این کارها در منطقه نبود؟؟!! 
  ؟؟!!برگزاري چنین کارناوال هایی قصد دارند خوي تروریستی خود را پشت این نقاب مخفی نگاه دارند 

، یک 1351در اردیبهشت د و دندست به یک سلسله کارهایی در جهت مبارزه با رژیم شاه ز 1354-1351در طی سالهاي  مجاهدین
را که به اشاعه » این هفته «د. سپس دفتر مجله نک پاسگاه پلیس در تهران حمله کرد، به یان شهفته پس از اعدام اولین گروه 

به مناسبت بازدید نیکسون ، رئیس  1351د. همچنین در بهار نمتهم شده بود، منفجر کردحیه خلق فرهنگ غرب و تخریب رو
، شرکت نفت  ، جنرال موتور ، دفاتر پپسی کوال ، انجمن ایران وآمریکا جمهوري آمریکا از ایران ، در دفتر اداره اطالعات آمریکا

آمریکا را در ایران به رال هارولد پرایس ، رئیس هیات مستشاري د. اتومبیل ژننینترنشنال ، بمبهایی را منفجرکرددریایی و هتل ا
یک  به نشانه اعتراض به ورود ملک حسین ، پادشاه اردن به ایران 1351 مرداد 12د. در ناما موفق به کشتن او نشد دنگلوله بست

  د.نبمب در سفارت اردن منفجر کرد

 : توجه فرماییدپس از انقالب اسالمی هم  تروریستی آنهاجنایات  از دیگري به نمونه هاي

  شانیاراناز تن  72بهشتی وآیت اهللا فاجعه هفتم تیر و شهادت  -
  و سرتیپ دستجردي ( نخست وزیر ) وقت کشور هنرو با ( رئیس جمهور ) شهریور و شهادت رجایی 8جعه فا -

  شهید مهدي رجب بیگی ترور دانشجوي نابغه -

  پاسدار کمیته  3شکنجه و زنده به گور کردن ، ربودن  -



که در ادامه به صورت کامل آنها را شرح خوهم  صدوقی مدنی و شهیدان آیت اهللا دستغیب و همانندترور ائمه جمعه و جماعات  -
  . داد
نمازگذار آنهم  14بمب گذاري در مسجد ابوذر تهران و سو قصد به رهبري و بمب گذاري در نماز جمعه تهران و تکه تکه شدن   -

 32در ظهر عاشورا و شهادت ) ع  ( امام رضا و بمب گذاري در حرم یعنی صدام حسین خارجیمتجاوز در اوج عملیات علیه دشمن 
  زائر

  سید اسد اهللا الجوردي  و ترور امیر سپهبد علی صیاد شیرازي  -
  هسته اي ایران و .... نشمنداندر به شهادت رساندن دا با سازمان اطالعاتی اسرائیل باضافه همکاري -

که در ذیل به است » مجاهدین خلق « این فرقه یعنی  ، بخشی دیگر از کارنامه سیاه گروه تروریستی  ترورهاي انتحاري

    مهمترین این عملیاتها که خود به آن اعتراف کردید اشاره خواهم نمود : 

    مسئولیت آن ها را به عهده گرفته اند عبارتند از: این گروه تروریستیمهمترین ترورهاي انتحاري که 

    ترور شهید کچویی - 1

    : کاظم افجه اي مجاهدین خلقعامل انتحاري 
در دادسراي انقالب اسالمی که با سالح کمري آقاي کچویی را به این فرقه کاظم افجه اي عامل نفوذي گروهک تروریستی 

نیز درج شده  آنهامی دهد. توضیح این عملیات تروریستی انتحاري در وبسایت رسمی  شهادت می رساند و به حیات خویش نیز پایان
... نخستین شهید مقدس عملیات فدایی "عنوان :  تجلیل از عملیات تروریستی انتحاري کاظم افجه اي در نشریه مجاهد با  است :

  ! "مجاهدین
  

  

  

  

  

    ترور شهید آیت اهللا سید اسداهللا مدنی - 2

    : مجید نیکو مجاهدین خلقعامل انتحاري 



    شمسی در شهر دهخوارقان (آذر شهر)هجري  1293شهید آیت اهللا سید اسداهللا مدنی متولد سال 

پس از برگزاري نماز جمعه توسط یکی از عوامل گروه  شهریور ، 20هجري قمري روز جمعه  1401ذیقعده الحرام  12وي در 
    ید نیکو به شهادت رسید.به نام مج فرقه رجويتروریستی 

تن از مردم نیز به شهادت  17،  ضمن برعهده گرفتن این جنایت که در آن عالوه بر آیت اهللا مدنی رجويگروهک تروریستی 
  ، شرحی از زندگی و فعالیتهاي عامل این جنایت را منتشر ساخت که در سند زیر مالحظه می شود: رسیدند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 20مجید نیکو در روز جمعه  "می باشد، آمده است :  1377مورخ شهریور  206که مربوط به نشریه مجاهد شماره در سند فوق 

تن از  17، نماینده خمینی در آذربایجان و همدان را همراه با  ، با اقدام به عمل فدایی حسینی ، آخوند مدنی1360شهریورماه 



    ."به هالکت رساند پاسداران

... لحظات پردلهره یی می  "این سند و در توضیح نحوه ارتکاب به عملیات تروریستی انتحاري آمده است: همچنین در ادامه 
گذشتند که هرلحظه این سوال را در ذهن بزرگتر می کرد که چرا نارنجکها منفجر نمی شوند؟ اما مجید با سماجت شگفت آوري 

ه به ها برخاست و از آن جا که من ایستاده بودم ، چندین پاسدار را دیدم کمامورینش را دنبال می کرد و ناگهان غریو انفجار نارنجک
    "هوا پرتاب شدند ...
، در معرفی زندگینامه تروریست دیگري به نام  آمده است رجويگروه تروریستی دیگري که در وب سایت رسمی همچنین در سند 

  شرح داده شده است: لیات تروریستی دقیقاً، این عم محمد محمدعلیزاده نیکو که برادر مجید نیکو می باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    ترور شهید آیت اهللا سید عبدالکریم هاشمی نژاد -3

    : هادي علویان مجاهدین خلقعامل انتحاري 



    مازندران» بهشهر« در  1311د سال شهید هاشمی نژاد متول

، به نام  آنهادر چهل و نه سالگی به دست یکی از عوامل گروهک تروریستی  1360در سالروز شهادت امام جواد (ع) در هفتم مهر 
    هادي علویان بر اثر انفجار نارنجک به شهادت رسید.

ضمن برعهده گرفتن این جنایت ، شرحی از زندگی و فعالیتهاي عامل آن را منتشر ساخت که در سند زیر  رجوي گروه تروریستی
  مالحظه می شود:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

چنین آمده  درساندنبه چاپ  1362مهر ماه  7، سال پنجم ، پنج شنبه 171در بخشی از سند مذکور که در نشریه مجاهد شماره 
سرانجام در لحظاتی که هاشمی نژاد به قصد خروج از ساختمان از پله ها پائین می رفته است در فرصت کوتاهی هادي ضامن  است:

و لحظاتی بعد با انفجار نارنجک ، به سزایش رسید . عالوه بر هاشمی نژاد تعدادي  …نارنجک را کشیده و او را از پشت بغل می کند
  از پاسداران محافظش نیز مورد اصابت ترکش نارنجک قرار گرفتند.

  
  
  
  
  
  
  

  

    ترور شهید آیت اهللا عبدالحسین دستغیب (شهید محراب) - 4

    : گوهر ادب آواز مجاهدین خلقعامل انتحاري 

    هجري شمسی در شیراز 1288در سال  متولد

هنگامی که عازم نماز جمعه بود به دست یکی از عوامل گروه تروریستی  1402صفر  14مطابق با  1360در تاریخ بیستم آذرماه 

    تن از مردم نیز به شهادت رسیدند. 12به نام گوهر ادب آواز به شهادت رسید . در این فاجعه  مجاهدین



عامل این  ست با صدور اطالعیه اي با بر عهده گرفتن این جنایت ،آنهاشوراي ملی مقاومت که یکی از شاخه هاي گروه تروریستی 

آذر این واحد رزمنده به قصد انجام این عملیات  20... در روز جمعه  "در بخشی از این سند آمده است : . جنایت را معرفی می کند
یکی از  "گوهر ادب آواز "قیق قرار گرفته بود به محل اعزام و در لحظه تعیین شده خواهر مجاهد شهید که از قبل مورد شناسایی د

تن از محافظانش  12اعضاي واحد انقالبی پس از شکستن حلقه مزدوران محافظ دستغیب با انفجار بمب دست ساز او را به همراه 
ه خود مراجعت کردند . در این عملیات دالورانه خواهر مجاهد ما نیز به به هالکت رسانده و دیگر رزمندگان مجاهد سالم به پایگا

  "شهادت رسید ...

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ترور نافرجام آیت اهللا احسان بخش - 5 

    : علی پور ابراهیمی مجاهدین خلقعامل انتحاري 

بزرگوار و پرتوان محور مجاهدت ها  این روحانی .دیده به جهان گشود 1309، سال  آیت اهللا احسان بخش در روستاي لیف شاگرد
و تالش هاي مردم غیور و مومن رشت و استان گیالن و منشاء خدمات فراوانی در سراسر آن منطقه بود و تحرك شبانه روزي و 

، نمونه اي کم نظیر محسوب می شد و آثار ماندگار او در رشت و سایر شهرهاي گیالن موجب نام نیک همیشگی  خستگی ناپذیر او
    .وست ا

همانگونه که در سند زیر مشاهده می شود با ارتکاب به عمل تروریستی انتحاري درصدد به شهادت  رجويگروهک تروریستی 



رساندن این عالم فرزانه بود که ناکام ماند و عامل انتحاري به هالکت رسید. شرح کامل این عملیات تروریستی در نشریه مجاهد 

  آمده است: 22صفحه  147شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ترور شهید آیت اهللا محمد صدوقی  - 6

    : محمدرضا ابراهیم زاده فرقه رجويعامل انتحاري 

    یزد –قمري  1327ش برابر با  1287متولد سال 

در قمري، پس از اداي نماز جمعه  1402مطابق با دهم ماه مبارك رمضان سال  1361تیر  11آیت اهللا محمد صدوقی در روز 
که  - به نام محمد رضا ابراهیم زاده  اهل نائین  این گروهک تروریستی، توسط یکی از عوامل  کردکه جایگاه را ترك میحالی 

    حامل دو قبضه نارنجک و ملبس به لباس ارتشی بوده به طرز فجیعی به شهادت می رسند و قاتل نیز در دم کشته می شود.

عیت نفر از نمازگزاران زن نیز بر اثر ازدحام جم 3د صدوقی نیز مجروح می گردند و در این فاجعه تعدادي از پاسداران محافظ شهی
    پایمال شده و فوت می نمایند.



    یت در اطالعیه اي اعالم داشتند :ضمن بر عهده گرفتن این جنا مجاهدینگروه تروریستی 

    15، صفحه  5/6/61،  51ماره نشریه اتحادیه انجمن دانشجویان ، ش
در رابطه با ترور صدوقی از طریق عملیات انتحاري توسط محمدرضا ابراهیم  - خانواده مصباح - گروهان - نظامی اسیاطالعیه سی

    : زاده
صدوقی به دلیل ارتکاب تمامی اعمالش در دادگاه خلق به اعدام انقالبی محکوم و واحد عملیاتی مجاهد سیاوش ابراهیمی عهده دار 

    اجراي این حکم انقالبی گردید .

  چنین آمده است: 1378تیر  8همچنین در سند دیگري در نشریه مجاهد مورخ سه شنبه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ترور شهید آیت اهللا عطاء اهللا اشرفی اصفهانی - 7

  : حسین خداکرمی مجاهدین خلق عامل انتحاري

  ی شهرهجري قمري در خمین 1323متولد سال 

در نماز جمعه مسجد جامع کرمانشاه توسط یکی از اعضاي  1361مهرماه  23ظهر  15/12سالگی در ساعت  80ایشان در سن 
  حمد حسین خداکرمی به شهادت رسید.به نام م فرقه رجويگروه تروریستی 
  رسما این جنایت را بر عهده گرفت و عامل این جنایت را معرفی کرد: رجويگروه تروریستی 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  طبسی ترور نافرجام آیت اهللا واعظ - 8

  : حسین بابایی فرقه رجويل انتحاري عام

با به عهده  1361بهمن  5مورخ پنجشنبه  141در نشریه مجاهد شماره  مجاهدین خلق ( فرقه رجوي )گروهک تروریستی 
  گرفتن این عملیات تروریستی انتحاري عامل این جنایت را نیز معرفی کرد:

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    مردم بی دفاع تهرانکشتار  -ترور کور  - 9

    : آرام گفتاري  فرقه مجاهدینعامل 
که براي انجام یک رشته بمب گذاري از عراق به ایران اعزام شده بود. در  بود مجاهدینآرام گفتاري ، یکی از تروریستهاي گروهک 

، هنگامی که مورد شناسایی نیروهاي انتظامی قرار گرفت ، با نارنجک به میان مردم رفت و با انتحار خود 1379بهمن ماه  4روز 
    ي از مردم را کشته و مجروح ساخت.تعداد زیاد

    نفر نیز به شدت مجروح شدند. 13و نفر از مردم به شهادت رسیدند  6داد در این عمل تروریستی انتحاري تع



 ، خود 1380در پیام نوروزي سال  این فرقهرهبر گروه تروریستی پس از این عملیات جنون آمیز انتحاري ، مسعود رجوي 

  : مورد خطاب قرار داد "ت سوزشهاب ظلم"و  "رد گردن فرازگ"بینید این تروریست را با القاب همانگونه که در سند زیر می 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

    ترور و کشتار عشایر غیور کرمانشاه - 10

    : الدن بادیانی و فهمیه صادقی مجاهدین خلق ( فرقه رجوي )ري عاملین انتحا
که براي انجام یک سري عملیات بمب گذاري و  بودند این فرقهالدن بادیانی و فهمیه صادقی دو تن از عوامل گروهک تروریستی 

ترور قصد ورود به کرمانشاه را داشته و با عبور غیرقانونی از مرز عراق با عشایر منطقه تختگاه اسالم آباد مواجه شده بودند ، با 
ز عشایر غیور کشیدن نارنجک به عشایر منطقه حمله ور شده و ضمن به هالکت رساندن خود باعث به شهادت رسیدن تعدادي ا

  کرمانشاه شدند.

  
  
  
  
  



  

    ترور و کشتار مردم بندر انزلی - 11

    : ویتانا (میترا) جوینی فرقه مجاهدینعامل انتحاري 

نشریه مجاهد اقدام به انتشار اسامی بخشی از تروریست هاي معدوم خود که در  261در ضمیمه شماره  تروریستی رجويگروهک 

نام ویتانا ( میترا ) جوینی این سند  در کهسیده اند نموده است ربه هالکت  1364تا  1360عملیاتهاي انتحاري طی سالهاي 
  : می کنید مشاهدهرا نیز در زیر بندر انزلی و کشتار مردم عامل انتحاري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جاهدین خلق شدند. سواي مردم عادي و شهروندان بی گناه از جمله متنها مردم کوچه و بازار نبودند که قربانی فرقه تروریستی اما 
  بودند .آنها ، اعضاء فرقه نیز از قربانبان اقدامات تروریستی  فرقه جان باختنداین زنان و کودکانی که در ترور هاي کور 

عادي بودند که در  تروریستی مجاهدین خلق را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندي کرد. دسته اول عموما مردم قربانیان

و  شهید شدندنفر زخمی و  70مهرماه بازار ناصرخسرو تهران روي داد و طی آن  9باختند مثل آنچه در انفجار جان  انفجارهاي کور



، که عموما مردم کوچه و بازار  تعداد این دسته از قربانیان بر اساس و شواهد و مدارك موجودید .و همچنین آنچه که در باال ذکر گرد

هزار نفر است.این، بیشترین آمار مربوط به ترورهاي یک گروه تروریستی در ایران است. حتی در منطقه و در  12را دربر می گیرد 

  ست.سطح جهانی نیز این آمار رقم بسیار باالیی ا

قربانی  800سال فعالیت شان تنها  50در مقایسه با بسیاري از گروههاي تروریستی اروپایی مثل جدایی طلبان باسک که در طول 

 هولناك و نشان دهنده ماهیت شدیداًبسیار  مجاهدینترور توسط گروهک تروریستی هزار نفري قربانیان  12داشته اند رقم 

    .ست آنهاتروریستی و خوي آدم کشی 

  ل تقسیم اند.بامجموعه ق قه هستند. که آنها نیز به چنداما دسته دوم قربانیان تروریستی اعضاء خود فر

شکنجه و یا اعدام شدند. بر اساس گزارش جداشده هاي فرقه  آنها درون سازمانی گروه اول معترضینی هستند که در زندان هاي -1

اعتراض داشتند یا تحت شکنجه فرقه ران بق که به شیوه ها و یا اقدامات رهخل، کسانی از اعضاء مجاهدین  و نهادهاي حقوق بشري

  قرار گرفته و محبوس می شدند تا تادیب شوند و حرفشان را پس بگیرند یا اینکه باید جان می سپردند.

خروج "در این گزارش که موسوم به  پرداخت وبه این موضوع  2005دیده بان حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود در مارس 

است و بر عدم امکان خروج اعضاء مجاهدین خلق ساکن در پادگان اشرف از این پادگان و بسیاري از موارد نقض حقوق  "ممنوع

  .بر شکنجه افراد معترض ، محبوس کردن آنها و حتی قتل این افراد صحه می گذارد بشر در آن داللت دارد ، دیده بان حقوق بشر ،

هاي داخلی میالدي ناراضیان سیاسی را در زندان  90در دهه  مجاهدینفرقه تروریستی در این گزارش به صراحت آمده است که : 

و بسیاري از آنها را مدتی بعد به عراق تحویل داد. عراقی ها نیز این افراد را در ابوغریب محبوس کردند. یکی از این  محبوس نمود

به مدت هشت سال و نیم به طور انفرادي در کمپ هاي سازمان محبوس بود. سه تن  2001تا ژانویه  1992ناراضیان از سپتامبر 

از ناراضیان زندانی به نام هاي عباس صادقی نژاد، علی قشقاوي و علی رضا میر عسگري در کمپ اشرف شاهد مرگ ناراضی 

  بودند. از اعضاي فرقه تروریستی دیگري به نام پرویز احمدي



بر حسب   آنهامی بایست دست به خود کشی بزنند.تشکیالت  رهبران گروه تروریستیه دوم کسانی هستند که به دستور گرو -2

ساختار فرقه ایش به گونه اي عمل می کند که اعضاء موظفند دستورات رهبران فرقه را بی چون چرا اجرا کنند. در حقیقت افراد به 

به و مریم قجر عضدانلو  یعنی مسعود رجوي اضرند با اطالعت بی منطق از رهبر فرقهگونه اي شستشوي مغزي داده می شوند که ح

  د عمل نمایند.ندستور بده آنها هر چه

در وهله اول  آنها د.نضاء را به صورت کامل به دست بگیرکنترل و اراده اعتا مریم رجوي فرصت می داد  همین امر به مسعود و

در صورتیکه  دنمرحله بعد به آنها دستور می دادو در  دنبر ضد شهروندان بی گناه می کرد اعضاء را وادار به انجام حمالت تروریستی

لیل بود که هیچ یک از کنند. این اقدام به این د "خودکشی"احساس خطر کردند و خود را در معرض دستگیري دیدند بالفاصله 

در خصوص ساکنان اشرف لو  این فرقهتوسط  ، و موارد متعدد نقض حقوق بشررهبر دستگیر نشده و جنایات  وریستیگروه ترافراد 

  د.دندستور داده بو مجاهدین تروریستیفرقه  انرهبر نرود. آنها می بایست با خوردن قرص سیانور به زندگی خود پایان دهند چون

به این موضوع می  گروه تروریستی مجاهدیندر گزارش منحصر به فرد خود در خصوص »رند«موئسسه تحقیقات دفاع ملی آمریکا 

، تمامی اعضاي سازمان مجاهدین خلق  2003در سال  آنهات که : تا قبل از متمرکز شدن پردازد. در گزارش رند تصریح شده اس

ن خود می بستند به همراه داشتند. به تروریست هاي سازمان مجاهدین خلق دستور قرص سیانور در یک جلد چرمی که بدور گرد

ظاهرا تمامی  مجاهدینرهبر تروریستی  داده شده بود تا سیانور خود را اگر در جریان مأموریت دستگیر شدند ببلعند. مسعود رجوي

  نامیده بود. "شهداي زنده"را تروریستی اعضاي سازمان 

در صورت تحت تعقیب  دبودنضاء در مرحله قبل از دستگیري به حدي بود که به تیم هاي عملیاتی دستور داده تاکید بر خودکشی اع

توسط  براي جلوگیري از دستگیري مجروحین ، ، قرار گرفتن و مجروح شدن عضو یا اعضایی از تیم ترور در عملیات هاي تروریستی

  دست نیروهاي امنیتی و انتظامی نیفتند.سایر اعضاء به آنها تیر خالص زده شود تا زنده به 

هستند. خودسوزي اعضاء جزئی از  فرقه تروریستی آنهااعضایی که وادار می شدند خودسوزي کنند از جمله دیگر قربانیان  -3

نوان خانم رجوي به عبود. این تاکتیک زمانی مورد استفاده قرار می گرفت که  آنهاگروه تروریستی  "خودکشی "تاکتیک شرم آور 



خانم  د . فکر کنمدستگیر شدنتوسط پلیس فرانسه  2011ژوئن سال  17د و در ان این فرقه تروریستی در خطر بودنیکی از رهبر

  د .رجوي ان زمان رو به خوبی به یاد دارن

به و  مجاهدینرهبر تروریستی  بود که می بایست به دستور مسعود رجوي صدیقه مجاوريقربانی خودسوزي فردي به نام اولین 

به آتش  "حضرت مسیح "را در شب تولد  دخو"عزم و اراده ي مجاهدین ” به منظور نشان دادن  انشگفته رسانه هاي وابسته 

    بکشد .

 17، اي  آماده است در مقاطع مورد نیاز به اعضایش دستور خود سوزي بدهد. بر اساس محاسبات فرقهمجاهدین گروه تروریستی 

 ، فرقه مریم رجوي به اتهام پولشویی و تدارك حمالت تروریستی بر ضد اهداف ایرانی در اروپا دستگیر شدانم خوقتی  2003ژوئن 

  .ندبالفاصله دستور خود سوزي صادر کرد هستدر معرض خطر  خانم تروریست دیدند اینکه  انو رهبرنشتروریستی 

حاضر در محل در  انفرقه تروریستی شوز و با تشویق رهبران همان ر دردیگر قربانی این فرقه در این شرایط بود که ندا حسنی 

رسیدگی نشود. در فاصله  انشو به اتهام بماندمحبوس  مریم رجويجلوي سفارت فرانسه در لندن خود را به شعله هاي آتش سپرد تا 

دهی شده با آتش زدن ازمانس در شهرهاي مختلف اروپا و به صورت گروه تروریستی مجاهدیننفر از اعضاء  10 ژوئن ، 23تا  17

  .خانم رجوي را خود مشعل هاي انسانی درست کردند که وجدان همه را به درد آورد البته به جز وجدان مسعود و 

است هر جا که الزم شود براي نجات جان یا جلوگیري از زندانی شدن رهبرانشان جان   اعضاء فرقه الزم رجويتروریستی در فرقه 

  است و نه اعضاء. تروریستی رهبران فرقه زنده بودن  خود را در کف دست گذاشته و فدا کنند. آنچه مهم است

 "ت. وي در مصاحبه با مجله المصور می توان در سخنان مسعود رجوي به خوبی دریاف را آنهاتروریستی این واقعیت و اصل در فرقه 

   "آمده است می گوید:1362دیماه  8مجاهد بتاریخ  184که در نشریه شماره 

می باشیم. تا  ... و اگر میان ضربات مبادله شده بین ما و رژیم مقایسه اي صورت گیرد ، می توان گفت که تاکنون ما طرف برنده

  "ا کشته شده اند .امروز فقط دو تن از اعضاي کمیته ي مرکزي م



در جریان همچنین بر می آید تنها چیزي که مهم است اعضاء کمیته مرکزي هستند.  رهبر تروریستی همان گونه از سخنان رجوي

س است د هوا خیلی پیوقتی که به قول معروف دیدرجوي ترویستی  اشغال عراق نیز این موضوع به اثبات رسید. رهبران فرقه

و  از هم نپاشدان تروریستی شد تا شیرازه فرقه ناشرف را همچنان در حبس نگه داشت د و ساکنان اردوگاهنفرار کردبالفاصله از عراق 

  پس از آن هم با به کشته دادن اعضاي خود به شهید سازي روي آوردند تا به حیات ننگین خود ادامه دهند .

نفر   2600بالغ بر  تقریبا ا کهنهآ .هستند لیبرتی و آلبانیپادگان  شده اند ساکنان تروریستی آنهاکه قربانی فرقه گروه چهارم  -4

 اینیه شان مجبورند زندگی شان را در هستند. بدون هیچ گونه بهره مندي از حقوق اول این فرقه تروریستیاند عمال در اسارت 

، نه کسی حق  در آن به گوش می رسد ، نه صداي بچه اي که در آن نه کسی حق ازدواج دارد هایی؛ اردوگاه سر کنند هااردوگاه

  .يو موارد متعدد دیگر نقض حقوق بشر اعتراض دارد

ی یاه را زنان تشکیل می دهند. آنها نیز از ساده ترین حقوق خود محرومند. دسته فرقه رجويگروه تروریستی تن از  1000حدود 

از طریق کشور یشان را که بچه دار بودند مجبور شدند بچه ها از آنها که متاهل بودند مجبور شدند از همسرانشان طالق بگیرند. آنها

تعلیم ببینند. دختران مجرد هم که حق ازدواج اي بسپارند تا مطابق آموزه اي فرقه ه تروریستی به کمپ هاي جدا گانه فرقاردن 

  ندارند.

ده و در کمپ هایی دور از پادگان اشرف و یا هستند. آنها از والدینشان جدا ش تروریستی آنهاز جمله قربانیان فرقه کودکان نیز ا

اردوگاه هایی در شهرهاي اروپایی چون شهر کلن آلمان بزرگ شدند تا هم مورد سوء استفاده مالی فرقه در جریان پولشویی ها قرار 

  خدمت کنند. آنهافرقه تروریستی گیرند و هم بعدها در 

با اشاره به سوء  مجاهدینیعنی فرقه تروریستی  د در خصوص مجاهدین خلقادراه امنیت فدرال آلمان در گزارش منحصر به فرد خو

 "خانه هاي کودکانی" استفاده در جریان پولشو یی ها می نویسد: کودکان خردسال اعضایی که در سازمان مشغول فعالیت بودند در 

این بچه ها از والدین خود جدا گردیده تا با ، درکشورهاي غربی و همچنین شهر کلن اسکان داده شدند.  که سازمان ایجاد کرده بود

  نبرد در ارتش آزادي بخش آماده گردند. تربیت سازمان مجاهدین جهت جنگجویی و



در ظاهر با نظام ابراز همدردي ایران و عراق سازمان مجاهدین خلق و رهبري آن بر اساس مرام و مشی خود در ابتداي شروع جنگ 
گروهی خود از جنگ به عنوان فرصتی یاد هاي دروندانستند، اما در تحلیلرژیم بعث را متجاوز مینموده، در نشریات خود صدام و 

  کردند که در آن دولت نوپاي جمهوري اسالمی تحت فشار قرار گرفته، زمینه براي تحقق اهداف آنان فراهم خواهد شد.می

  

تند و علیه آن اعالم جنگ مسلحانه نمودند. با فرار رجوي و چند آنان علناً به مخالفت با جمهوري اسالمی پرداخخرداد  30پس از 
به خارج از کشور، دیدگاه آنان درباره جنگ کامالً شفاف شد طوري که آنان رهبران ایران را  یگر از رهبران سازمان مجاهدینتن د

 آنانرژیم عراق پیوستند و به خدمت  افروزي ایران بودند و عمالً به دشمن ایران، یعنیدانستند و معتقد به جنگطلب میجنگ
  مند شدند.بهره صدامهاي درآمدند و در مقابل از کمک

با دشمن بعثی را فراهم نمود و در نهایت آنان با خیانت به  مجاهدینزمینه همکاري وجه مشترك براندازي نظام جمهوري اسالمی 
امی در ضربه زدن به نظام جمهوري اسالمی ایران فروگذار نکردند. ملت و میهن خود، در کنار رژیم صدام قرار گرفتند و از هیچ اقد

،  ، ایفاي نقش ستون پنجم خبرپراکنی تخلیه تلفنی ، ، ، در شکل جاسوسی در ابتداي حضور سازمان در عراق مجاهدینهمکاري 
ان در قالب واحدهاي رزمی ارتش ها توسعه یافت و سازمگرفت اما با گذشت زمان این همکاريبازجویی از اسیران و ... صورت می

  عراق، به عملیات علیه جمهوري اسالمی دست زد.

  ، از جمله: هاي مختلفی بوداز دشمن بعثی و خدمات آنان به رژیم عراق در زمینه مجاهدینهاي حمایت

   هاي سیاسی و نظامی مؤثر در روند پیروزي انقالب و جنگـ ترور شخصیت1



و ارائه اخبار و اطالعات درباره مراکز مهم نظامی و صنعتی که به بمباران این مراکز توسط دشمن  ـ جاسوسی به نفع دشمن بعثی2
  شد.منجر می

  ها به ارتش عراق.و نیز زمان و مکان عملیات میهن ره جنگ و نحوة عمل رزمندگانـ ارائه اخبار و اطالعات دربا3

  ـ پخش شایعه در پشت جبهه براي تضعیف روحیه مردم.4

تحت عنوان جنگ طلب خواندن ایران جهت توجیه تجاوزگري عراق و مشروع کردن ،  در سطح جهانی کشورتبلیغات سوء علیه ـ 5
  همکاري خود با صدام

  سالح و استفاده از آنها علیه دولت ایران. آوريـ جمع6

ریق منحرف کردن اذهان مسئوالن ـ گشودن یک جبهه وسیع جنگ داخلی در ایران و تالش براي تضعیف توان نظامی ایران از ط7
  ها.گونه بحرانگویی به اینو امکانات جمهوري اسالمی و تخصیص بخشی از نیروها و امکانات کشور جهت پاسخ

ـ انتقال هواداران خود از ایران و سایر نقاط جهان و سازماندهی و اعزام آنها به عراق براي تشکیل یک ارتش به اصطالح 8
  و ارتش خصوصی صدام اري نزدیک با ارتش عراقبراي همک بخشآزادي

و در اختیار گذاشتن آن در اختیار نیروهاي  کدگشایی آن و می نیروهاي ایرانسیبیتمام مکالمات ـ کمک به ارتش عراق در شنود 9
اصل غافلگیري )  خود را تنظیم می کرد و  –عراق که حزب بعث بر اساس این اطالعات حمالت و یا پاتک ( تدافع و حمله 

  نیز بازجویی از اسیران ایرانی.همچنین 

  
فروغ ( مرصاد ) با همکاري و پشتیبانی لجستیکی ارتش عراق که نمونه بارز آن عملیات  میهنـ عملیات نظامی علیه رزمندگان 10

  بود که در روزهاي پایانی جنگ در مناطق غرب کشور به وقوع پیوست.



  گذاري و ترور به داخل ایران به منظور ضربه زدن به توان امنیتی و نظامی ایران و تضعیف روحیۀ مردم.هاي بمباعزام تیم ـ11

  نمودند.هایی به هواپیماهاي عراقی که شب هنگام مبادرت به بمباران شهرها و مناطق مسکونی میـ ارسال عالئم و پیام12

با این تحلیل که خود به تنهایی قادر به سقوط نظام جمهوري اسالمی نیستند در کنار عراق قرار گرفتند و  رهبران فرقهدر مجموع 
  امید داشتند با عامل فشار خارجی زمینه را براي سقوط جمهوري اسالمی و بازگشت خود به ایران فراهم سازند.

و لو  جاسوسیبراي  خلق این فرقه تروریستی را ساله مجاهدین تالش پنجاهدر ادامه این خیانتها و شرارتهاي این فرقه تروریستی 
  با توجه به نیاز زمان و امکانات و طرف درخواست کننده متفاوت بوده است  جاسوسی هادادن را نمیتوان نادیده گرفت ؛ البته این 

  

  
جمهوري اسالمی سایت  زمان آندر  مثال صدام حسین نیاز چندانی به دانستن محل سایتهاي اتمی جمهوري اسالمی نداشت و یا

در آن  می دادند . لوبراي همین مجاهدین بیشتر مراکز نظامی و بیمارستان و پناهگاه ها را براي طرف درخواست کننده  نداشت ،
ه هم در دوره شا از آندادند . قبل  اهدین خوب مختصات و گرا میالبته عکس ماهواره اي نبود ولی نقشه نظامی بود و مج موقع

مسعود رجوي هم توان باالیی در  و بود ساواك البته که ماهواره و نقشه نظامی در دسترس نبود ولی اتاق بازجویی کمیته مشترك
بقیه را با کشیدن کروکی براي  و یکی از موسسین سازمان مجاهدین کشیدن کروکی داشت و محل اختفاي محمد حنیف نژاد

اعدام شدن آنها خودش به عنوان رهبر این گروه تروریستی معرفی شود و همچنین جان  تا با ساواك در محل افشا کرد و لو داد
  کثیف خود را نجات دهد .



فرقی نمی نمی ورزد و برایش براي دست یابی به اهداف تروریستی اش از قربانی کردن هیچ کسی دریغ  تروریستی مجاهدینفرقه  

ي مغزي خورده و تحت تاثیر شستشوها اي آنها را که فریب وعده هاي فرقهیی مردم عادي باشند یا اعضا طرف مقابلش کهکند 

  یا رهبران کشورهاي اروپایی که به حمایت از آنها برخواستند . فرقه جانشان را فدا کردند

  با این حال هنوز هم اصرار دارید که در مراسم این گروهک تروریستی شرکت کنید ؟؟؟

  : با تشکر

  جمعی از اعضاي جدا شده فرقه رجوي   -

  دربند فرقه رجوياعضاي هاي  جمعی از خانواده  -

 انجمن نجات مرکز مازندران 


