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این امـر درجـای     .یکی از نقاط تاریک کارنامه فرقه تروریستی رجوی فریب افکار عمومی دنياست           
رداختن پقصد ما در اینجا      ردازیم اما پخود نيازمند بررسی خاصی است که ما به موقع به آن می             

وشش آن بـسياری از مـسوولين سياسـی          پبه قضيه ای است که سازمان مخوف مجاهدین در          
آنـان بهـره     حمایـت    را فریب داده ودرراستای اهداف تروریستی خـوداز       ... ارلمانترها  سناتورها و   پ

  .گرفته است
  .جمنهـای جعلـی   ان و مقاومـت   شـورای ملـی    ازنـام اسـتفاده   ءاین قـضيه چيـزی نيـست جـز سو         

 بـه راه انداختـه    وسـازمان   شـورا   یکـی نبـودن     تبليغات پرحجمی را درمـورد      ازیک طرف     مجاهدین  
برای پشتيبانی از اعمـا ل تروریـستی   وسایر تشکيالت های جعلی     ازنام آن    ازطرف دیگر بودند و   

   .خود استفاده می کنند
عمليـات تروریـستی درخـاک      وشورای آنها که برای سرکوب مردم عـراق وانجـام           خلق  مجاهدین  

ایران به عنوان اجزای ارتش عراق وسرویس های اطالعاتی آن محسوب می شدند اکنون پـس                
به مراتب بيـشتر بـه ایـن فریـب نيازمنـد             از سقوط دیکتاتور عراق وائتالف جهانی برعليه تروریزم،       

، خـویش   درجوی وهمدستانش سعی دارند با نادیده انگاشتن سـوابق جنایتکارانـه خـو            . هستند
   .  رادرقالب شورای ملی مقاومت وانجمن های جعلی به دنيا معرفی کنند
ــين ســازمان مجاهــدین وشــورای ملــی مقاومــت      ــا کــه ســاليانی  عــدم وجــود فــرق ب ــرای م ب

اما برای آگاهی آنان که      امری کامال بدیهی است      اسير فرقه ی رجوی بودیم    رادربيابانهای عراق   
 بی اطـالع یـا کـم اطـالع      وانجمن های وابسته به فرقه ی رجویتابه حال از هویت واقعی شورا  

  .  بپردازیمسوابق شورا در قتل وکشتار مردم بی گناه هستند الزم است قدری به 
بيانيه هـای شـورا وسـایر منـابع رسـانه           ) قبل از سقوط صدام     ( بدیهی است نشریات مجاهدین   

هــدین اســت کــه مــانيز دراینجــا بــه ی اثبــات فریبکــاری مجاای مجاهــدین بهتــرین مــستندات بــرا
  :تعدادی ازآنها اشاره ميکنيم

  
درآغازین روزهای تشکيل شورای ملـی مقاومـت توسـط سـازمان مجاهـدین خلـق درسـال                   / ١ 

که وی نيز   ) ابوالحسن بنی صدر  (رهبر این سازمان به اتفاق رئيس جمهور متواری ایران          ،   ١٩٨١
ایـن اقـدام   .بـه زمـين نشـستند    پـاریس    درفرودگـاه    ه و عضو شورا بود اقدام به هواپيماربایی نمود      

 نفر از اعضای حزب رقيب توسط اعضای سـازمان  ٧٠درست یکماه پس ازبه قتل رساندن بيش از  
  ١ .مجاهدین درایران صورت گرفت

  
شورای ملی مقاومت در نشریات وابسته به خود بارها به ارتکـاب اعمـال تروریـستی تهدیـد                  / ٢

  : نمونه ای از این اعترافات اشاره می کنيمنموده اند که ذیال به
ایران ونيروهای رزمنده شورای ملی مقاومت به سـران جنایتکـار حـاکم  وزرای ضـد                مجاهدین خلق ...<

   ،  دژخيمـان   ، حکام ضد شرعی دادسـتانهای ضـدانقالبی       ، نمایندگان مجلس ضد خلقی ارتجاع     ،مردمی
جنـایتی را بـر آنـان نخواهـد        هيچ خيانـت و    خلق   دیگر  اخطار می کنند که     ...   پاسداران    ،گران شکنجه
  ٢> ... خشونت انقالبی با آنان سخن نخواهد گفت وجز با قهر و بخشيد

  
به مرگ   خودرادرعرصه ی سياسی     ، مخالفين در بند فوق همانطور که مشاهده کردید شورا       /  ٣

 ایـن تهدیـد جلـب مـی          ودر این قسمت توجه شما را به نمونه هایی از اقدام به            !تهدید می کند  
  :کنيم 

 ٢



طی یک عمليات موفقيت آميز که به وسيله ی یک واحد از نيروهای رزمنده شورای ملی                _ همدان  ...<
مقاومت انجـام گرفـت یـک تـن از عناصـر سرکوبگروسرسـپرده ی رژیـم جنایتکـار خمينـی بنـام حـسين                      

  ٣ >...م انقالبی گردیدمحمدی که پرونده ای سياه در سرکوب خلق داشت به گلوله بسته شدواعدا

  
به وسيله ی یک واحد از نيروهای رزمنده ی شورای ملی مقاومت  ساختمان بـسيج                _بندر ترکمن   ...<

  ۴> ... با بمب آتش زا مورد حمله قرار گرفت وبه آتش کشيده شد

  

ر به وسيله ی یک واحد از نيروهای رزمنده ی شورای ملی مقاومت یک تن از مزدوران اجيـ                 _ تهران  ...<
شده ی رژیم خمينی که سابقه ای ننگين در قتل وکشتار مردم ودستگيری نيروهـای انقالبـی داشـت                   

   ۵ >... سيدگلوله به هالکت ر٣شناسایی وبا شليک 
 
ازآنجاکه شورای ملی مقاومت دربسياری ازمواردبه عنوان ماسک سازمان  مجاهدین عمل             /  ۴

 به یک صورت متفاوت اجرا نماید اما خوشـبختانه          ميکند وظيفه دارد در هر مرحله ماموریت خودرا       
آنان که باید بدانند دانسته اند که شعار جدابودن این دو اسم یکی ازترفندها و فریبکاریهای ایـن                   

برای روشـن شـدن ایـن مطلـب مـستنداتی را در ایـن زمينـه                 . فرقه ی تروریستی مخوف  است     
  :ارائه ميکنيم 

ریکا کـه فـی الواقـع نـشان از درک درسـت مـسوولين ایـن                 گزارش وزارت امور خارجه ی دولت ام      
کشور وپی بردن به هویت واقعی شورای ملی مقاومت دارد  در نهایت منجـر بـه عکـس العمـل                     

این گزارش حاوی نکات بااهميتی اسـت       . در برابر فعاليت های پنهانی تروریست هادر امریکاشد       
  :که برای نمونه به قسمتی از آن اشاره می کنيم 

  
  
اشـتياق  .ارتش آزادی بخش ملـی /شورای ملی مقاومت  / هرسه یکی هستند سازمان مجاهدین      ...<

اسـم اصـلی فارسـی گـروه یعنـی          .سازمان مجاهدین بـه القـاب آشـفتگی هـا رابـه وجـود آورده اسـت                
سازمان مجاهدین خلق ایران خالصـه گـشته وبـه صـور مختلـف ترجمـه شـده مـورد اسـتفاده قرارمـی                        

  ۶> ... امدانه ی مجاهدین از نام شورای ملی مقاومت ایران نيز گمراه کننده استاستفاده ی ع...گيرد
  

ماموریت پنهانی واصلی شورا که ایفـای نقـش ماسـک بـرای تروریـست هـا بـود همـواره باعـث                   
ميشد کـه فـردی ازشـورا جداشـودچون دررفتـار مـسوول شـورا  چيـزی را مـشاهده ميکـرد کـه                         

جدایی مستندات خوبی را برای افـشای هویـت اصـلی سـرکرده             درگفتار اونبود این افراد پس از       
  :  ی تروریست ها وسایر همدستانش ارائه کرده اند  یکی ازآنها اینگونه بيان می کند

  
رجـوی مـی گفـت نيـرو ،         ... رجوی فی الواقع شورا را به دنبالچه ی سازمان مجاهدین تبدیل کـرد              ... <

او تمـام ابـزار     . ی شورا متعلق به سازمان مجاهـدین اسـت          پول وخون را ما می دهيم وعمال دبيرخانه         
  ٧> ...وروابط را اشغال کرده بود

  
باقرزاده یکی از اعضای شورای ملی مقاومـت کـه دریکـی از عملياتهـای تروریـستی درمرزایـران                

  :شرکت داشته و به دست مرزداران ایرانی کشته شده در اظهارات خود اینچنين گفته است
فاوت والبته بسيار مهـم واساسـی ودر حـد خـود شـرط الزم پيـروزی سـازمان یـافتگی                     جنبه ی مت  ... <

  ٨> ...شورای مقاومت  برمحوریت سازمان مجاهدین است

  
بـه  ... برخی افراد که توسط سازمان تروریستی مجاهدین تحت عنوان نویـسنده  هنرمنـد و       /  ۵

ن به اعمال خـشونت طلبانـه       استخدام  شورای ملی مقاومت درآمده اند صرفا برای پوشش داد          

 ٣



ایـن سـازمان کـه فـی الواقـع بـه  یـک          . وتروریستی مجاهدین وتایيد وتقدیس آن اجير شده انـد          
فرقه شبيه است برخی از افراد فوق را به بهانه ی آزادسازی یک شبه ی پایتخـت ایـران ازاروپـا                     

آنهـا را بـه کـام مـرگ         وامریکا به مرزهـای ایـران کـشانده وبـا ایجـاد درگيـری بـا سـربازان ایرانـی                     
  .فرستاده است

( نایـب آقـا     )  خواننـده   (مرضـيه   )  نویـسنده (هزارخانی  )  فوتباليست سابق (افرادی مثل ادیبی    
ازاعضای شورا ی ملی مقاومـت      ..... و) ورزشکار( فيالبی  ) آخوند(گنجه ای   ) فوتباليست سابق 

ه وتروریـستی پرداختـه انـد       هستند که درتمامی فرصت ها به تایيـد وتقـدیس اعمـال جنایتکارانـ             
وازســایر اعــضای شــورا افــرادی مثــل ورداســبی  حبيبــی و بــاقرزاده  نيــز درعملياتهــایی کــه بــا  

  .پشتيبانی صدام انجام می شد توسط سربازان مرزی ایران کشته شده اند
  
شورای ملی مقاومت که هرگز سـقوط صـدام را پـيش بينـی نکـرده بودوگمـان نميکـرد کـه                       /  ۶

 ی وزی مجبور به انکار گذشته  خود گردد در تمامی بيانيه ها ومواضع اعالم شـده    ممکن است ر  
 ترور ، عمليات نظامی، کشتار وخونریزی راترویج وتقـدیس کـرده اسـت وجالـب توجـه آنکـه         خود  

دائما از هـم ميهنـان گرامـی درخواسـت ميکنـد کـه بـه صـف تروریـستها  درسـازمان مجاهـدین                         
رزندان آنهادرلباس مرزبـانی از خـاک مـيهن خـود دربرابـر همدسـتان             هم ميهنانی که ف   ! بپيوندند  

  :دیکتاتور مخلوع عراق مقاومت ميکردند
بيانيه ی شـورا سـعی دارد اجيـر شـدن شـورای ملـی مقاومـت توسـط دیکتـاتور مخلـوع عـراق                         

  :رااینگونه توجيه کند
برای پاسخگویی به الزام های مرحلـه ی جدیـد تـدارک قيـام  محـل اقامـت آقـای مـسعود رجـوی                         ... <

مسوول شورا ازاروپا به خاک کشور عراق منتقل می شـود شـورای ملـی مقاومـت ایـن انتقـال رابـرای            
گسترش وسازماندهی نيروهای مسلح انقـالب از نزدیـک امـری الزم وآخـرین گـام بـرای ورود بـه خـاک                     

  ٩> ...می داندميهن 

بيانيه ی دیگر نشان ميدهد که شـورای ملـی مقاومـت چگونـه مـردم را بـه عـضویت درفرقـه ی                        
  :جنایت تشویق می کند

ارتش آزادیبخش ملی ایران نيز اینک به چنان درجه ای از کارایی وتوان رزمی رسيده  است که با                   ...  <
... دشمن را به کام نابودی می فرسـتد         هر حمله بخش قابل توجهی ازنيروهای سرکوبگر وجنگ افروز          

  ١٠> ...شورای ملی مقاومت از هم ميهنان گرامی ميخواهد که به صفوف ارتش آزادیبخش بپيوندند 

  
هـم مجاهـدین وهـم    ... <: مسعود رجوی در ماهنامه ی شورا ی ملی مقاومت اذعان می کند             
  >...رکت می کنندارتش آزادیبخش ملی درچارچوب شورای ملی مقاومت والزامات آن ح

ازاین اظهـار نظـر رهبـر فرقـه ميتـوان نتيجـه گرفـت کـه مـسووليت تمـامی ترورهـا ، انفجـارات ،                           
عمليات های ایذایی ، حمله به مردم عادی بـه وسـيله خمپـاره ، ربـایش وقتـل افـراد بـی گنـاه                         
وهزاران جنایت درایران وعراق که به دست مجاهدین صورت گرفت به عهـده ی شـورایی اسـت                  

ه اکنــون گذشــته ی خــود را بــه فراموشــی ســپرده ومــدعی مــشی سياســی و اســتقالل از  کــ
  ١١! سازمان مجاهدین خلق است

  
نگاهی گذرا به برخی اظهـارات اعـضای شـورای ملـی مقاومـت بـدون توضـيح دیگـری بـرای                       / ٧

  :خوانندگان عزیز جالب توجه است 
 توسـط اعـضای سـازمان مجاهـدین       پس از قتل یکی از فرماندهان ارتش ایـران        (فریبا هشترودی   

  ):خلق ایران 
  ١٢>... واميدارد(!)این عمليات متهورانه هر بيننده ای را به تحسين ... <

  :صالح رجوی نماینده ی شورای ملی مقاومت در اروپا

 ۴



گفـت نبایـد فرزنـدان مجاهـد     ) رجـوی (بااقتدار سالح به دست می گيریم وازآنجا که رهبـر مقاومـت        ... <
  ١٣ >...شت برسالح به عنوان تنها راه رهایی خلق بوسه می زنيمرابيدفاع گذا

  
  :پرویز خزایی نماینده ی شورای ملی مقاومت در کشورهای اسکاندیناوی 

درمالقات هایی که با سياسـتمداران و روزنامـه نگـاران خـارجی داریـم آنهـا بـه وضـوح بـه معنـی                         ...  <
درقلـب تهـران وسـایر    )ا بر عليـه مـردم بـی دفـاع    خمپاره زنی درشهره(داربودن اهميت چنين عملياتی   
  ١۴>...شهرهای مهم اذعان می نمایند

  
بااشـاره بـه خمپـاره زنـی درشـهرها برعليـه            (رضا اوليایی عضو شورای ملی مقاومـت در ایتاليـا           

  ): مردم بی دفاع از تروریست ها تجليل می کند
  ١۵>...می کنندرا خمپاره باران (!!) قهرمانانی که هرروز کاخهای ستم ... <

  
  :هادی مهابادی مسوول کميسيون علوم وپژوهش شورای ملی مقاومت 

شورای ملی مقاومت مسير مبارزه را مبارزه انقالبی مسلحانه می داندوکمک های بين المللی را ... <
  ١۶>...درجهت کمک به این مبارزه می نگرد

  
  :یزدان حاج حمزه عضو شورای ملی مقاومت در فرانسه

 عمليـات نظـامی درسـال       ١٠٠بـا   )سـازمان مجاهـدین   =روی دیگرسـکه    ( خش نظامی مقاومت    درب...<
  ١٧>...بودیم) شورا(گذشته شاهد تحول کيفی توانمندی نظامی مقاومت 

  
  :صوفی سعيدی عضو فعال شورای ملی مقاومت درامریکا

 هـای رهـایی     درشرایطی که اکثر نهـضت    . برعمليات مقاومت وحرکت های قهرآميز تاکيد می کنم       ... <
مبـارزه ی قهرآميـز تنهـا زبـان تفهـيم وتفـاهم جنـبش               ... بخش مجبور به سـازش واسـتحاله شـده انـد            

  ١٨>.با مردم ایران است) شورا(مقاومت 

  
افراد تشکيل دهنده وفعالين ومسوولين شورا همان اعضای سازمان مجاهدین هـستند کـه               / ٨

س اسناد منتشر شده توسط مجاهـدین       براسا.مستقيما دراعمال تروریستی شرکت داشته اند     
 نفر از مهم ترین اعضای شورای مرکزی سـازمان مجاهـدین بـه              ١۴٩ اسامی   ١٩٩١درپایيز سال   

نفر درموقعيت های بعدی بـه عنـوان        ١٣٧از این اسامی    . عنوان اعضای هيات اجرایی اعالم شد     
  .عضو شورای ملی مقاومت معرفی شدند

  نفر اعـضای شـورا طبـق اسـناد انتـشاریافته درنـشریات               ۵۶٠ نفر ازتعداد    ۵٠٠همچنين بيش از    
  . علنی آنان ازتروریستهای فعال عضو سازمان مجاهدین وارتش آزادیبخش هستند

  
فرقه ی تروریستی رجوی  به جز شـورا  صـدها انجمـن بـا عنوانهـای جعلـی درسـطح اروپـا                         / ٩

یـت ازعملياتهـای تروریـستی      وامریکا راه اندازی نموده که هدف آنان چيزی جـز پـشتيبانی وحما            
این انجمنها با سو اسـتفاده ازعنـاوین گمـراه کننـده درواقـع وظـایفی را بـه انجـام مـی                       .  نيست

ایـن انجمـن هـا بـا  اسـتفاده ازنامهـای             . رسانندکه سازمان مجاهدین برای آنها ترسـيم ميکننـد        
پناهنـدگی ،   تحـت عنـاوینی مثـل علـم وتخـصص ، مليـت ،               ( مجعول، عامه پسند و گمراه کننده     

در ظاهر به   ...)  کودکان ، هنر ، موسيقی ، دوستی بين ملت ها  و            ،زنان ، ورزشکاران ، زندانيان    
درتایيـد  .   دنبـال مـی کننـد      راغير قانونی    پنهان و    کارهای مفيد مشغول هستند اما در واقع امور       

 نـشریات   دریکـی از  . این مطلب کافی است به نشریات  مجاهدین وشـورای آنهـا مراجعـه کنيـد               
  :سازمان مجاهدین  مسوول اول سازمان وظایف اصلی این انجمنها را اینچنين بيان می کند

  

 ۵



  )اعزام به عراقبرای (جذب نيرو  •
 )درراستای برنامه های سازمان مجاهدین (انجام مراسم وبرپایی تظاهرات  •
 پيشبرد جنگ افشاگرانه ی سياسی •
تــدارک عمليـات هــای  بـرای  زمنــد امـا  بـا پوشـش کمــک بـه افرادنيا   (جمـع آوری کمـک مــالی    •

 )تروریستی
اسامی بسياری ازانجمن ها وگروههای وابسته به سازمان تروریـستی مجاهـدین دراختيـار              (

  ٢٠.)سایت ميباشد

  
ی ملــی مقاومــت کــه بــه گفتــه ی بانــدتبهکاررجوی ازســازمان مجاهــدین   جلــسات شــورا / ١٠

 صـدام خـصوصی   ارتش   به عنوان     و دنمجاهدین به عراق رفت   سازمان   که   ١٩٨٧ ازسال   جداست،
  . درعراق تشکيل ميشداستخدام شدند، 

، پایگـاه   )محل اسـتقرار فعلـی  مجاهـدین       ( در پادگان اشرف      اواخرعمر رژیم صدام   این جلسات تا  
همـه   . تشکيل ميشده انـد   ) واقع درشهر بغداد  (سعيد محسن، پایگاه جالل زاده و تاالربهارستان      

رای استفاده ی ابزاری ازشورا واعضای آن درمقابل سرکوب مـردم           این اماکن توسط رژیم صدام ب     
  .هدین قرار گرفته بودنداختيار مجاداخل ایران در عراق وانجام عمليات در 

  
  :منابع 

  
  ۴٨ش . نشریه اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مسلمان خارج کشور )١(
  ١٩٨٢/ آوریل١٧  / ٣٧ش  =  = .=  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  )٢(
 ٩ ص ٢٣ش =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  = . )٣(
 ٩ ص ٢٣ش =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  = . )۴(
  ٩  ص٢٩ش =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =. )۵(
 يه وزارت خارجه ایاالت متحده امریکاترجمه بيان )۶(
  ١٩٩٨ آگوست ٢۴نشریه پيوند  )٧(
 ٢٧ ص ١۴نشریه راه آزادی ش  )٨(
   ٢١و٢٠نشریه شورا ش  )٩(
 ص ١١۶بيانيه شورا منررج در نشریه اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مسلمان خارج کشور ش  )١٠(

٣٩ 
   ١٨ ص۴٢و۴١نشریه شورا ش  )١١(
  ١٣ ص ۴٣٧نشریه مجاهد ش  )١٢(
  ٧ ص ۴۴٩ش= = = = = =  )١٣(
  ٨ ص ۵٣۶ش = = = = = =  )١۴(
  ٧ ص ۵٣۶ش = = = = = =  )١۵(
  ٨٨ ص١۴نشریه راه آزادی ش  )١۶(
  ١١ ص ۴٩٩نشریه مجاهد ش  )١٧(
  ١١ ص ۴٩٩نشریه مجاهد ش  )١٨(
  ١٩٩١ش فوق العاده پایيز = = = = = =  )١٩(
     ۴ ص ٣۶۶نشریه مجاهدش  )٢٠(
  

 ۶


