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زی سازمان مجاهدین خلق یک اشتباه افحش دیگر است  تبلیغات ربای جا اندا
1396ربارب  2576 شهریور  

 یستیترور ی هاه شیاند جیافراد در جهت شناساندن وترو یبرخ یگریاز عملکرد والب  رانیجبهه هماهنگ مبارزان ا هموند یاسیس یاتجمنها و نهادها ،سازمانها

 یستیترور نهیشیپ کوشدیم  رانیمقاومت ا یمل یبا پوشش استفاده از نام شورا یستیسازمان ترور  نیا. حال نگرانند نیمتاسف ودر ع اریخلق بس  نیسازمان مجاهد

 یستیترور  تیه به ماهبدون توج زین یجمع  یرسانه ها یسبب شده که برخ یکائیرباز نشسته  آم نیاز مسئول یبرخ یگریبوال غاتیتبل شوربختانه. دیخود را کتمان  نما

.آ ن بپر دازند یبرا غیگروه به تبل نیوجنگ طلبانه ا   

کنند.می جهاد خود دینگسترش  کسانیکه برای یعنی  نیمجاهد واژه فراموش  کرد که  دینبا   

 یمختلف  امکانات ما ل یآن در رشته ها یگذار هیسرما و نیصدام جس یوکمکها  رانیربوده شده از مرد م ا یسا زمان فرصت داده تا با پولها  نیدولت فرانسه به ا 

و با پرداخت  بپر دازد یبیپر زرق وبرق به عوام فر یدر سالنها گانهیافراد ب یو جمع آور یاسیس یشهاید تا بتواند به اتکاء آن به نمانمایهم فرا خود یبرا یخوب

و  یستیگروه ترور نیاجتماعات به ا نیا با شرکت در یاسیاز افراد س یاست که برخ نیاست ا یشوربخت هینچه ماآ .را بگمارد  دستمزدهای گزاف سیاستمدران ناوارد

  .آزاده جها ن است  یشرم انسانها هیکه ما دهندیم یاسیس تیمشروع  یمشابه آن نوع یگروهکها

را  ،رانیدر ا  کایوقت آمر ریسف ،مک آرتور شتزد وقصد دا  یئکایوآمر یرانیا یتهایدست به  ترور شخص میالدی  70در دهه   یستیبا افکار ترور نیمان مجاهدساز

را در  گرید یئکایدو افسر آمر میالدی 1972در سال  شد. ایراندر  یکاآمر یمستشار نظام نزیموفق به قتل سرهنگ هاپک میالدی 1973سال  در. دریبگروگان بگ

شر کت  کیکار مندان   زتن ا 3در همان سال  زیون کشت سفارت را یرانیکارمند ا کیمله کرد و ح کایسفارت آمر لیاتومب کیتهران به قتل رساند ودر همان سال به 

ترورکرد.را در تهران  یئ کایآمر   

ه به سازمان ک نیاز افراد ا یراستا برخ نیبود ودر هم یستیالیسوس یشورو ریحکومت سابق اتحاد جماه تیمورد حما یقابل تو جه گونۀبه  یستیساز مان ترور نیا 

.دندآزاد ش ها محکوم به اعدام شده بودند با وسا طت رهبر وسران آنکشورکجرم قتل وسرقت مسلحانه از بان  

 چیه از یرانیا ریدل داران و افسران ودرجه انیرانیکشتار ا یبرا ینیبه خم یرسان یاریداشت بلکه در  ینقش مهم  57شورش  یوزرید و پ جایدر ا انه تنه سازمان نیا 

و )شعار" یا روسری یا توسری" توسط مجاهدین پیشنهاد شد( . مجاهدین در آنزمان زنان ایران را با خشونت وادار به حجاب اجباری کردند نکرد یفروگذار یکوشش

.  جاب اسالمی بکار میبردزنان عضو خود را مجبور به داشتن حجاب نمودند  و هنوز هم مریم رجوی، رئیس جمهوری انتصابی خودشان، حپس از گریختن به خارج نیز 

و  کایحمله به سفارت آمر در .گروه است نیشاخص ا یاز کارها هاکبان مسلحانه از یبدست آوردن اسلحه وسرقتها یبرا یدر دوران شورش حمله به پادگانها نظام

.شرکت کامل داشت ینیتهران دست در دست خم در کایکارمندان سفارت  آمر یریگروگانگ   

جنگ مسلحانه  با  شد و سرانجام به ریدرگ ینیسازما ن با خم جلوگیری کرد یست جمهورایدوره انتخابات ر نخستیندر  یشد ن مسعود رجو دیکاند از ینیکه خم یهنگام

ر ما حمله کرده که بکشو نیوبا صدام حس دچ  نمووروه به عراق کگ نیا ینیخم یهاروین بدست نیگروهک مجاهد  دیاز سرکوب شد پسولی  پرداخت جمهوری اسالمی

و شماری از ایرانیان  ش بردوری ایرانبه کشور  پشتیبانی نظامی ومالی صدامسرانجام با  کرد و یجاسوسی رژیم صدام حسین داد وبرا یوهمکار دوستی دست بود

جوان و کودک خود را به کشتن داد و پس از شکست بد به عراق عقب نشینی کرد. شدۀ بیگناه و پیروان مغزشوئی  

 پس از این انجام میگیرد، تجزیه ایران است. شورای مقاومت مجاهدین تصویب نموده که اش خوش خدمتی به اربابان بیگانه برایکوشش دیگر این گروهک، که 

هگانۀ مجاهدین توسط مریم جزو اصول د، در برنامه خود دارندتجزیۀ کردستان، که برخی از کشورها، به ویژه اسرائیل  هم اکنون کردستان ایران خود مختار شود.

    .رجوی در سخنرانیش، همراه اصل لغو اعدام، غیر اتمی شدن ایران اعالم شد

و  کارمنداناز جمله  ،گناهانیکشتار ب مسلحانه و ترور و یآن در سر قتها گذشته اقدامهای گروهک و با توجه به نیا یاسالم – یستیمار کس  یاسیتوجه به مرام س با

با مصالح  تیوضد  صدام حسین گانهیب رژیم ینظام یروهایبا کمک ن رانیا شهرهای باختری و حمله به شوروی گانهیب کشور یبرا یجاسوس و هاکبان اهگنیب نگهبانان

.ستین یانسا ن یواال یبا ارزشها تیجز ضد یزیچ گانگانیب ای انیرانیگروهک توسط ا  نیاز ا تیحما ،با غرب وتمدن غرب  یباطن تیضد   زیو ن  رانیا یمل  

گانه را در  دو مزورانه و یاستهایواتخاذ س یستیکروهک ترور  نیاز ا کشورها ای یاسیس یتهایا ز شخص یبرخ تیحما رانیعضو جبهه هماهنگ مبارزان ا یسازمانها

.داندیقابل قبول  م ریمحکوم نموده و غ دا  یبرابر آنها شد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ل سازمانهای زیر به ترتیب الفبا:جبهه همآهنگ مبارزان ایران ) شام  

پشتیبابان ، بنیاداروپائی زرتشت شناسی، انجمن زنان پارسی در سوئد، انجمن فرهنگ ایران زمین، انجمن ایرانی برای صلح و آزادی و عدالت، انجمن ایران در داالس،  حاد عشایر ایرانتا

 -جنبش رنسانس ایرانی، جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران، جمعیّت خرد پیشگان ریشه ای، جمعیّت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه، پیمان برای دموکراسیان، در ایر جنبش دموکراسی

سازمان ایران پاد  ، )لوس اَنِجلس( سازمان ایران پاد، ن(سازمان ایران پاد  )هُوستُ ، رادیو آزادگان، سازمان پـان ایرانیست خارج از کشور، حزب دموکرات مردم ایران، فرزندان فردوسی

سازمان سکوالرهای دموکرات ، سازمـان سربـاز، سازمان جوانان هوادار مشروطه پادشاهی، سـازمـان پیـام، سازمان ایران پاد  )شمال تگزاس(، سازمان ایران پاد  )داالس(، )آریزونا(

سازمان ملی میهنی ، سازمان مشروطه خواهان بلوچ، زادی زندانیان سیاسیآسازمان حقوق بشر برای ، ازمان مشروطه خواهان ایران پادشاهیس، سازمان نگهبانان ایران جاوید، ایران

، گرۀ همبستگی ایرانیانکن، کـانـون خـرد، شورای اتحاد و همبستگی نیویورک، سازمان همبستگی زنان ایران، سازمان همبستگی ایالت عشایر، سازمان همبستگی ایرانیان، ایران

 نگهبانان یکپارچگی ایران

                           

      Rajavi MKO leader-Saddam            Rajavi presents gun-roost flag to Arafat               Khiyabani-Khomeini-Rajavi MKO leader                     Moahamadreza Saadati*  

 Moahamadreza Saadati, a member of the MKO’s executive committee, was arrested while spying for Russia. He was executed later on.                                                                                                                      


