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 2018اجالس منافقین در پاریس 

 مقدمه 

کشورهای غربی در حالی مدعی مقابله با تروریسم هستند که میزبانی از گروهک تروریستی منافقین را عهدار شده و با حمایت 

گروهک تروریستی .در میان ایرانیان فراهم کرده اندرا های مالی و سیاسی از آنان زمینه فعالیت های تروریستی این عوامل 

گری های اخیر با البیهای تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار داشت، در سالگروه منافقین که تا چند سال پیش در فهرست

هایی چون برگزاری و پرداخت پول به سیاستمداران غربی از این فهرست خارج شده و از آن زمان به بعد، هر ساله با وعده

نیاز پناهجویان، تجمعاتی را در شهرهای مختلف  های اروپایی و همچنین با سوءاستفاده ازتورهای رایگان به مقصد پایتخت

کند که در آنها، سیاستمداران غربی در ازای دریافت مبالغ سنگین در حمایت از این گروهک تروریستی به اروپا برگزار می

 های قبلی این گروهک مشخص شده است، منافقینهای غربی از همایشگونه که از پوشش رسانهآن.پردازندسخنرانی می

های گسترده، تعداد زیادی از دانشجویان برای اینکه وانمودکنند تعداد زیادی از ایرانیان حامی آنها هستند، هر ساله با فراخوان

ها را با وعده سفر به شهرهای اروپایی و همچنین خانمانهای مختلف و حتی برخی از بیخارجی نیازمند، پناهجویانی با ملیت

 .کنندها ترغیب میارائه پول برای حضور در همایش وعده غذایی رایگان و حتی

توان به رودی جولیانی، کاندیدای  یی که در این مراسم حضور یافته و سخنرانی کردند میهای برجستهاز جمله شخصیت

جمهوری و رئیس سابق مجلس نمایندگان جمهوری و شهردار پیشین نیویورک؛ نیوت گینگریچ کاندیدای ریاستریاست
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فرماندار بیل ریچاردسون، مایکل موکیزی،  ،شاهزاده ترکی الفیصل رئیس اسبق سازمان اطالعات پادشاهی سعودی ،کاآمری

وزیر پیشین دادگستری، لوئیس فری، مدیر پیشین اداره تحقیقات فدرال و ژنرال جرج کیسی، رئیس پیشین ستاد ارتش، از 

خارجه سابق کانادا؛ و برنارد کوشنر و فیلیپ دوست بالزی وزیران  وزیر و وزیرآمریکا؛ استفان هارپر و جان برد، نخست

بشر فرانسه؛ سفیر جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا و سید احمد غزالی خارجه سابق و راما یاد، وزیر سابق حقوق

رشد مجلس عوام و وزیر ارشد وزیر سابق الجزایر، ادوارد لینتنر معاون پیشین وزیر کشور آلمان؛ ترزا ویلییرز، عضو انخست

سابق در امور ایرلند شمالی در دولت انگلستان؛ میشل دووکولور و فیلیپ گوسلن از سوی هیأت پارلمانی فرانسه، سناتور 

نمایندگی از هیأت پارلمانی ایتالیا؛ آنا فوتیگا، نماینده پارلمان اروپا و وزیر خارجه سابق لهستان؛ پاندولی روبرتو رامپی به

وزیر سابق؛ بن اونی مایکو، وزیر دولت و نخست

آردلین، معاون مجلس رومانی؛ صالح القالب، وزیر 

سابق تبلیغات اردن؛ نذیر حکیم، دبیرکل ائتالف سوریه 

 کرد. اشاره …و

های ساالنه گروه تروریستی منافقین در پاریس  نشست

و برخی دیگر از شهرهای اروپایی همواره با حاشیه های 

همراه بوده است. عمده این حاشیه ها نیز مربوط زیادی 

جمعیت و سخنرانان اجاره ای بوده است. همه این  به

سخنرانان از چهره های ایران ستیز و ضد مردم ایران بوده و هستند که به دروغ در این سخنرانیها خود را مدافع مردم ایران 

 .معرفی می کنند

سازمان تروریستی منافقین در پاریس یک تفاوت با نشستهای قبلی داشت و   امسالنشست  باید بر این نکته اذعان داشت که 

ترامپ  دونالد  آن حضور مشاوران نزدیک به ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود. رودی جولیانی از مشاوران رسمی و نزدیک

و نیوت گینگیریچ از چهره های محافظه کار و جنگ طلب و حامی سیاستهای یکجانبه گرایانه ترامپ در نشست امسال گروه 

مبالغ کالنی  دریافت با قبل سالهای نشست های در نیز ترامپ ملی جان بولتون مشاور امنیت.تروریستی منافقین شرکت داشتند

افقین در سالهای اخیر برخی از دول عربی وابسته درمنطقه هستند که با ترامپ برای شرکت کرده بود. حامی مالی اصلی من

با این وجود کل محتوای این میتینگ، سخنرانی های منافقین و مهمانان ویژه  .دفشار به جمهوری اسالمی ایران هم پیمان شدن

آشوب و حمایت از ین سخنرانی ها براندازی، آنها خاصه مقامات بلندپایه سعودی بر علیه ایران بوده است. نقطه مرکزی ا

در اجالس امسال سرکرده منافقین، مریم رجوی، که بعد از مسعود رجوی، ریاست این سازمان ترور را  .آشوب در ایران بود

نشینی، قحطی رهایی جامعه از گرانی، فقر، بیکاری، زاغهو  برعهده گرفته است، بیش از هر چیزی از آزادی صحبت کرد 

شده اکمیت پایمالحقبل از هر چیز حقوق سیاسی و مشخصاً حق  .وی ادعا کرد دانستپذیر محیطی امکانب و فجایع زیستآ

 .مردم ایران، باید اعاده و احیا شود. این خاستگاه مقاومت ما و فلسفه وجودی شورای ملی مقاومت ایران است
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اروپایی و آمریکایی مدعی در صف اول مبارزه با تروریسم از سازمان منافقین حمایت دولتهای  باید بر این نکته اشاره نمود که

 17از  بیش خود دوکسهای شاخص در ادعای آنها در مبارزه با تروریسم است. گروهک منافقین در طول حیاتایکی از پار

است. برگزاری نشست آنها در پاریس هزار نفر از چهره های سیاسی و انقالبی و مردم عادی ایران را با ترور به شهادت رسانده 

 1981ژوئن سال  28بزرگترین جنایات آنها در ایران است. در  از یکی همزمان با

در نتیجه بمب گذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی بیش ازهفتاد نفر 

از جمله دکتر بهشتی رئیس قوه قضائیه به شهادت رسیدند. دولتهای غربی در 

 1997گروه هیچ شکی ندارند. بیل کلینتون در سال تروریست بودن این 

برای بهره برداری سیاسی و  2012گروهک منافقین را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد. باراک اوباما در سال 

امپ جاسوسی از این گروه و فشار به ایران سازمان منافقین را از فهرست گروههای تروریستی خارج کرد. اکنون نیز دونالد تر

 در راستای سیاست فکر می کند از این گروه تروریستی که در چشم مردم ایران منفور و فاقد هر گونه پایگاه اجتماعی است

 .های ایران ستیزانه اش استفاده کند

 های دوگانه فرانسه در بحث تروریسماستاندارد

های به دلیل خروج نام گروهک تروریستی منافقین از شمار سازمان فرانسوی در وزارت امور خارجه گفتیک مقام 

های خود را در صورت عدم اخالل در نظم عمومی، برگزار ها و فعالیتتواند نشستتروریستی مدنظر اروپا، این سازمان می

های گروهک تروریستی یتوزارت خارجه فرانسه اعالم کرد که دولت این کشور نه از ایدئولوژی و نه از اهداف و فعال .کند

یک منبع آگاه در وزارت خارجه فرانسه با تایید احضار سفیر این کشور در تهران از سوی وزارت  .کندنمی منافقین پشتیبانی

پاریس گفت که همانطور که سفیر « پنتویل»خارجه ایران در اعتراض به برگزاری نشست ساالنه سازمان مجاهدین خلق در 

این  .کندنمی های سازمان مجاهدین خلق پشتیبانینیز تاکید کرده، پاریس از ایدئولوژی، اهداف و فعالیت فرانسه در تهران

با این وجود او  .منبع آگاه تاکید کرد بر اساس این رویکرد دولت فرانسه، هیچ مقام فرانسوی در این نشست شرکت نکرد

های تروریستی مدنظر اروپا، ریستی منافقین( از شمار سازمانتصریح کرد که به دلیل خروج نام این سازمان )گروهک ترو

در پی برگزاری  .های خود را در صورت عدم اخالل در نظم عمومی، برگزار کندها و فعالیتتواند نشستاین سازمان می

به ظن تالش  ژوئن )نهم تیرماه(، یک زوج ایرانی دارای تابعیت بلژیک 30نشست گروهک تروریستی منافقین در روز شنبه 

برای بمب گذاری در این نشست از سوی پلیس بلژیک بازداشت شدند. همچنین یک دیپلمات ایرانی شاغل در اتریش نیز به 

ایران در نخستین  .اندهمین اتهام در آلمان بازداشت شده و سه نفر دیگر هم با اتهام مشابه از سوی پلیس فرانسه دستگیر شده

بهرام قاسمی،  .اعالم کرد بازداشت شدگان از اعضای گروهک تروریستی منافقین هستندواکنش رسمی به این جریان 

های فرقه تروریستی از احضار سفیر فرانسه به دلیل حمایت از فعالیت سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز چهارشنبه

شنبه با احضار ارت امور خارجه روز سهدستیار مدیرکل اروپای وز» گفت: سخنگوی وزارت امور خارجه .منافقین خبر داد

سفیر فرانسه در تهران حمایت این کشور از فعالیت های گروهک تروریستی منافقین را شدیدا مورد اعتراض قرار داد. در این 
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اگرچه کوچک و  احضار به سفیر تاکید شد نباید اجازه داد تا برخی جریان های افراطی که دارای ماهیت تروریستی هستند

  .ارزش  در پناه اصل آزادی بیان به ترویج افراط گرایی و تروریسم بپردازند بی

 واکنش جمهوری اسالمی ایران به نشست منافقین در فرانسه

هزار ایرانی توسط  17ورزی این گروهک تروریستی و به شهادت رسیدن حدود با توجه به کارنامه سراسر جنایت و خشونت

برانگیز است که هر ساله تکرار ها از سوی دولت فرانسه اقدامی تعجباعضای آن، صدور مجوز برگزاری میتینگ به آن

شود.این رفتاردولت فرانسه با اعتراض ایران نیز مواجه شده است. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه، می

دبیرکل وزارت خارجه این کشور، نسبت « مونتاین»اسی دوجانبه با هیئت فرانسوی به ریاست های سیطی پنجمین دور گفتگو

به استمرار حضور منافقین و فعالیت آنان در خاک فرانسه اعتراض کرد و خواستار ممانعت از اقدامات این گروه تروریستی 

های ترین گروهکد را به یکی از متوحشها برای بار نخست نیست که قرار است آغوش خودر فرانسه شد.اما فرانسوی

تروریستی تمام تاریخ یعنی گروهک منافقین باز کنند؛ سرکردگان جنایتکار منافقین چندین سال است که در پاریس روزگار 

 اند.چینی علیه ملت ایران مشغولهایی، به توطئههای اهدایی دول غربی، ضمن برگزاری میتینگو با بودجه گذرانندمی

رییس هیات روابط با جمهوری اسالمی ایران در پارلمان اروپا  یانوش لواندوفسکی»ای به کاظم جاللی در نامهین راستا در ا

ضمن اعتراض به برگزاری نشست گروهک تروریستی منافقین در اروپا، خواستار روشنگری در خصوص ماهیت تروریستی 

اسالمی ایران از بدو انقالب اسالمی تاکنون یکی از بزرگترین قربانیان  در این نامه با اشاره به اینکه جمهوری.این گروهک شد

گروهک تروریستی منافقین به انجام رسیده  تروریسم در جهان بوده است، تاکید کرد بیشترین تعداد ترورها در ایران توسط

ه خون هزاران نفر از شهروندان شان باست؛ با این وجود، متاسفانه شاهد این واقعیت تلخ هستیم که عناصر این نهاد دست

های عادی، مسئولین دولتی و پارلمان ایران آلوده است و آنها آزادانه در برخی کشورهای اروپایی در حال تردد بوده و بهانه

ها و شهرهای اروپایی به ویژه پارلمان اروپا برای ای از پایتختدروغین دفاع از حقوق بشر از امکانات و تسهیالت در پاره

های از طرفی بعد از خروج غیرمنتظره و سیاسی نام این گروهک از فهرست گروه.فریب افکار عمومی برخوردار هستند

، شماری از مقامات و نمایندگان پارلمان اروپایی با نادیده انگاشتن سوابق جنایات 2009تروریستی اتحادیه اروپا در سال 

های کنند این در حالی است که ممانعت از گسترش فعالیتنها شرکت میها و اجتماعات آعوامل گروهک منافقین در نشست

های دوجانبه، تعامل صادقانه و اجتناب از رفتارهای دوگانه است. تروریستی و تسری جریانات افراطی به اروپا نیازمند همکاری

برای ایجاد شکاف بین دو طرف به  نباید از یاد برد که گروهک تروریستی منافقین از هیچگونه تالش مستقیم و غیرمستقیمی

 .جمهوری آمریکا از توافق مذکور فروگذاری نکرده است ویژه بعد از خروج یکجانبه و غیرقانونی رئیس

 رسانه های فرانسه به نشست مجاهدین در پاریس بی توجهی

روریستی مجاهدین مقام سابق اطالعاتی سعودی در نشست حامیان گروه ت« ترکی الفیصل »در حالی که ادعاهای ضد ایرانی 

در پاریس به یکی از مهمترین خبرهای رسانه های آل سعود و برخی کشورهای عربی تبدیل شده است، اما رسانه های 

 مرزی عربستان اظهارات خصمانهبیشتر مطبوعات داخلی و برون .شنیداری و دیداری فرانسوی هیچ اعتنایی به آن نکردند

http://irandidban.com/fa/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/12465-%D8%AF%D9%87%D9%86-%DA%A9%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-


7 
 

همچنین شبکه های عربی به طور کامل ادعاهای  .تاب فراوان به طور کامل پوشش خبری دادند ترکی الفیصل علیه ایران را با آب و

این کنفرانس در پاریس برگزار می شود و انتظار می رفت شبکه هایی  .نخ نمای سرکرده گروه مجاهدین را پوشش خبری دادند

و ... آن را پوشش کامل خبری دهند. اما بر خالف انتظارات این شبکه ها با  5TV ، یورونیوز، فرانس انفو، شبکه24-مانند فرانس

پیمان برادری میان سعودی ها و گروه تروریستی مجاهدین با حضور برخی تروریست های . پرداختند دیگرپرداختن به خبرهایی 

تجدید شد که در طول سه سال  شناخته شده به همراه برخی مقامات غربی در کنفرانس پاریس در حالی در این شوی مضحک

 .نفر در عربستان سعودی به طور علنی همکاری خود را با داعش اعالم کردند 500گذشته بیش از سه هزار و 

 المللیهای قربانیان ترور منافقین برای ارائه به مجامع بینتهیه طوماری از امضای خانواده

های های شهدای ترور توسط منافقین در کشور برای پیگیری رسیدگی به جنایتبنیاد هابیلیان به تهیه طوماری از امضای خانواده

قربانیان ترور در کشور توسط منافقین در سراسر کشور پراکنده اقدام کرده است . المللیاین گروهک تروریستی در عرصه بین

آوری امضای همگی آنها طومار تهیه شده را به که با جمع تالش استهستند 

با تهیه این طومار  شود. المللی از جمله سازمان ملل ارائه همه نهادهای بین

مطالبه خانواده قربانیان ترور برای مجازات منافقین به صورت جدی در عرصه 

ز منافقین در حال حاضر با سوء استفاده ا می شود.المللی پیگیری بین

روی کار آمدن افرادی چون  المللی بابرخی از شرایط بین

تری نسبت به قبل در عرصه کنند حضور پررنگترامپ تالش می

با تاکید  دبیر کل بنیاد هابیلیان  نژادهاشمی المللی داشته باشند و با برخی از اقدامات پیشینه خود را تطهیر کنند.بین

کنند، گفت: در همین های خود استفاده میی از این گروهک تروریستی در راستای خواستهها و کشورهای غرببر اینکه آمریکایی

نسه شرایطی را برای آنها جهت برگزاری اچارچوب شاهد این بودیم که همایشی از سوی این گروه در فرانسه برگزار شد و کشور فر

ه حضور برخی از اعضای گروهک تروریستی با اشاره بوی  کند.این نشست فراهم کرد که برای یک دولت فراهم نمی

منافقین در کشورهای اروپایی از جمله افرادی چون محمدرضا کالهی و کشمیری، گفت: این سوال از 

سال است تبدیل به مامنی برای جنایتکاران ملت  30کشورهای اروپایی وجود دارد که چرا آنها بیش از 

 های قربانی ترور پاسخگو باشند.لت ایران و خانوادهاند. آنها باید در این زمینه به مایران شده

 فرجام سخن

یکی از مهمترین راهبردهای سازمان مجاهدین خلق از ابتدای تأسیس تاکنون، در پایان می توان بر این نکته تاکید نمود که 

المللی در جهت منافع ای و بینمنطقههای ها و سازمانای، جنبشای و فرامنطقههای منطقهها، قدرتبرقراری ارتباط با دولت

این گروهک اجالس .تروریستی آن بوده است هایفعالیت تداوم اصلی علل از یکی تاکنونو اهداف ضدایرانی این سازمان و

در پاریس که با حمایت و حضور شخصیت های سیاسی فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی برگزار شد عالوه بر آنکه مخالف 

رود. حمایت از بین المللی و منشور حقوق بشر سازمان ملل است، مصداق بارز حمایت از تروریسم به شمار می صریح قوانین



8 
 

المللی برای مبارزه با تروریسم با عنایت به اجماع بین.گروهی که در خاطر مردم ایران، گروهی خائن و قاتل به شمار می آید

بله جدی با تمامی اشکال این پدیده شوم، این ابهام و سوال جدی وجود گری و همچنین تاکید همگان بر لزوم مقاو افراط

آوری و هزینه مبالغ هنگفت مالی از سوی گروهک تروریستی دارد که در سایه قوانین و کنترل شدید چگونه امکان جمع

 .آید و همچنان شاهد اغماض مراجع ذیصالح در این خصوص هستیممنافقین فراهم می

اجالس منافقین در فرانسه، آنچه مهم است موضوعاتی فراتر از این اجالس است و آن تداوم حمایت برخی کشورهای  در مجموع

هدف منافقین . اروپایی از تروریسم و تالش عربستان و صهیونیست ها جهت بهره برداری از منافقین علیه جمهوری اسالمی است

 .ها و ستاندن مشتی دالر نفتی برای ادامه حیات ناکام خود است، دوشیدن آنو غربی  هم از دعوت این عناصر عربی

یک همچنین  باید بر این نکته اشاره نمود که پارادوکس مدعیان غرب در مقابله با تروریسم زمانی مشخص می شود که  

رنه همان ها کند وگگیرد که خطری را متوجه خود آنتروریست و جانی و آدمکش از نگاه غرب زمانی این صفت را می

های دیگر به ویژه مناطقی مانند خاورمیانه که منافع غرب در آن نهفته است مرتکب جنایت جنایتکار تا زمانی که علیه ملت

شود. در واقع غرب در تالش برای از بین بردن تروریسم نظامی خواهان دموکراسی تلقی میهای شبهشود، آزادیخواه و گروه

ها اش قرار دهد. هرجا منافع قدرترا در راستای منافع خود و ذیل چتر اطالعاتی و امنیتی آن در جهان نیست بلکه سعی دارد

 .کنندهای تروریستی مذاکره میشوند و اگر منفعشان ایجاب کند با گروهدر میان باشد به بهانه تروریسم وارد میدان می

کنند این رفتار دوگانه کشورهای ولی از آنها حمایت می کنندکشورهای غربی از طرفی مخالفتشان با تروریسم را اعالم می

ایم. از ابتدای انقالب اسالمی، ها شاهد بودههای سیاسی منطقه نسبت به جرم و جنایت تروریستغربی را در تمامی صحنه

ای را علیه های تروریستی اقدامات وحشیانهها و گروهکترین فرقهگروهک تروریستی منافقین به عنوان یکی از کلیدی

های غربی و آمریکا بوده است. این حمایت در ابتدای امر، نمود بارز و انقالب اسالمی انجام داده که مورد حمایت دولت

ها به حمایت مستقیم از این گروهک تروریستی روی آوردند. آموزش نظامی مستقیم نداشت اما با گذشت زمان آمریکایی

های تروریستی آمریکا، قطعنامۀ کنگره آمریکا حذف نام این گروهک از گروه،آمریکا  تعدادی از اعضای سازمان مافقین در

های سرشناس آمریکایی در درجهت ملزم نمودن دولت این کشور برای تامین مالی این گروهک و حضور برخی از چهره

 .های این فرقه تروریستی از جمله این اقدامات استمیتینگ

های تروریستی این حقیقت را بدانند که اگر حمایت قدرتمندان جهان از جریانو دولت ها ها ام ملتباید تمبا تمام این اوصاف 

های خشک و پوسیده را از پای می انداخت، اما تا هنگامی ها به راحتی این نهالوجود نداشت، طوفان نفرت و مبارزه ملت

کنند باید هر روز منتظر حوادثی پنهان حمایت میو مغرض از تروریسم جهانی به صورت آشکار و  غربیهای که دولت

  تروریستی در اقصی نقاط جهان باشیم.

 

گان و کارشناسان گرامی خواهیم بود  رصدخاهن روابط بین الملل مجمع جهانی صلح اسالمی    .منتظر اراهی نظرات و پیشنهادات تکمیلی شما نخب


