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      دربارة بخش مالي سازمان 

 
ترين نهادهاي اين  ترين و اساسي ريبخش مالي سازمان مجاهدين همواره يكي از ّس

سازمان مجاهدين همواره كوشيده است از منابع مالي خود تحت . سازمان بوده است
در دوران سلطنت محمد .  نام ببرد»هاي مردمي و درياي بيكران خلق حمايت«عنوان 

به اذعان خود سازمان اين مردم عادي، بازاريان و رضا پهلوي آخرين شاه ايران، بنا 
اند كه با حمايت مالي از اين جريان، مخارج آن را تامين  هواداران سازمان بوده

ها آنقدر زياد بود كه سازمان مذهبي   اين كمك، خود ايشان به نوشته. اند كرده مي
هاي فدائيان خلق  چون سازمان مائوئيستي چريك   نيازي نداشت كه هممجاهدين اساساً

 مالي  به همين دليل هم از ترازنامه. هاي كشور دست بزند  از بانك»انقالبي«  به مصادره
 .  اطالع زيادي در دست نيست۱۳۵۷سازمان مجاهدين در پيش از  بهمن 

هاي   هم از بيالن مالي و ميزان هزينه۱۳۶۱ تا سال ي و حت۱۳۵۷پس از بهمن ماه 
طبق برآوردهاي . شود ناگون سازماني گزارشي ديده نمياين سازمان در نشريات گو

شد حكومت اسالمي  بعد از اينکه معلوم ، ۱۳۶۱ سازمان مجاهدين در سال  كيد شدهأت
 با عمليات ي، حت  »مدت كوتاه«در نمي توان اهللا خميني را  حاكم بر ايران به رهبري آيت

  كادرها و اعضاي برجستهز ني ۱۳۶۱ دو ماه پيش از آغاز سالد ومسلحانه سرنگون كر
مجاهدين، از جمله موسي خياباني، اشرف ربيعي، محمد ضابطي و چند تن ديگر توسط 

سازمان تصميم گرفت نيروها و ، نيروهاي امنيتي حكومت اسالمي كشته شده بودند
كم بتواند جان ايشان اش را به خارج از كشور اعزام كرده، تا دست  مانده كادرهاي باقي

 .كندرا حفظ 
تن از هواداران سازمان همراه با هزاران  ١٣۶۴ تا ١٣۶١هاي   سال در فاصله

وجود اين همه . هاشان از ايران خارج شده و به كشورهاي غربي پناهنده شدند خانواده
نيروي كار رايگان كه خرجي هم براي سازمان نداشتند، رهبري سازمان مجاهدين را به 

با ايجاد اين نهاد، سازمان چند . انداخت »اجتماعي/مالينهاد « فكر ايجاد نهادي به نام
گرفت و  اين كه هواداران جديدالورود را به كار مياول . كرد زمان تعقيب مي هدف را هم

دوم اين كه با استفاده از اين نيروها . شد ها آسوده مي در نهايت از دست غرولندهاي آن
كار عمومي شهروندان غربي تاثير كرد، روي اف هاي جديدي كه ابداع مي و با شيوه

 خوبي براي افشاي عملكردهاي ناقض حقوق بشر حكومت  اين شيوه وسيله. گذاشت مي
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توانست سازمان و رهبري آن  ها مي سوم اين كه اين تالش. اسالمي حاكم بر ايران بود
. محافل ديپلماتيك غربي بشناساندو را به عنوان بديل و جانشين آن نظام به شهروندان 
هاي مالي از شهروندان غربي، مخارج  چهارم اين كه از طريق جمع آوري اعانه و كمك

آور محل اقامت مسعود رجوي در پاريس و مخارج بيش از دو هزار تن  سرسام
هاي وابسته به اين سازمان در سراسر  هاي انجمن نيروهاي پيرامون او، هم چنين هزينه

عضاي شوراي موسوم به ملي مقاومت تامين اماهيانه تر حقوق  جهان و از همه مهم
 . شد مي

اولين فعاليت مالي سازمان  ۱۳۶۱در سال  »اجتماعي/مالي« ايجاد نهادي تحت عنوان
 .در خارج از كشور بود

گزارشي از هيچ گونه  ۱۳۶۶  سالتا  »اجتماعي/مالي«  نهاِددرمورد بيالن مالي 
اش ـ از آغاز   ساله٣٧ام عمر  سازمان مجاهدين در تم اساساً.سازمان منتشرنشد

سازمان وانجمن های ( مالي خود  تاكنون ـ تنها سه بار ترازنامه ۱۳۴۴سيس در سال أت
 ١٣٧١ تا ۱۳۶۴هاي   هم مربوط به سال هارا منتشر كرده است كه اين ترازنامه) هوادار

 .مي باشند) ١٩٩٢ تا ١٩٨۶(
 »يان مسلمان خارج كشورهاي دانشجو ي انجمن اتحاديه«  نخستين بار نشريه

  به كليشه. (بخش مالي و حسابداري سازمان مجاهدين داد »نهاد انتفاعي« گزارشي از
 !)نگاه كنيدزير

  ۱۳۶۷اسفندماه  ١٢  تاريخ۱۶۵  شماره »هاي دانشجويان مسلمان خارج كشور ي انجمن اتحاديه«  نشريه
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 تا آخر ١٣٦٦عني از سال ي(طي اين مدت سازمان  »نهاد انتفاعي« ، اين گزارشطبق
معادل ) استماكيد از أت( خود هاي گوناگون فعاليتدر مجموع از محل ) ١٣٦٧دي ماه 

: تر از اين گزارش آمده است كه چند سطر پايين.  تومان درآمد داشته است۵۵٠۵٤٧٠٠٠
تمامي مبلغ فوق در خدمت رفع نيازهاي گوناگون ارتش آزاديبخش و جنگ كبير آزاديبخش «

 ».باشد  ميتجهيزات نظامي، وسائل مخابراتي و تداركاتيه شده و شامل خريد اقالمي از قبيل هزين
 )كيد از من استأت(

 ١٣٦٧ اسفند ماه ١٩ يعني در تاريخ ،بيالن مالي بعدي سازمان، درست يك هفته بعد
هاي دانشجويان مسلمان   انجمن اتحاديه«   نشريه١٦٦  در شماره) ١٩٨٩ مارس ١٠(

 سياسي و  ها به عنوان پشت جبهه  انجمن اين بار اتحاديه.  منتشر شد»ورخارج كش
در اين بيالن .  خود را منتشر كرد تداركاتي سازمان مجاهدين، بيالن مالي سه ساله

 اعضاء و وابستگان »اجتماعي/مالي«هاي  تاكيد شده است كه درآمد ناشي از فعاليت
نيازهاي ارتش آزاديبخش هزينه شده  براي رفع  در سراسر جهان مشخصاً اتحاديه
 !)ي زير نگاه كنيد  هابه كليشه. (است

 

 
 بخشهای برگزيده ای ازگزارش مالي اتحاديه انجمن های دانشجويان مسلمان خارج کشور

 ٢٥ و ٢٤ صفحات ١٣٦٧  اسفند١٩مورخ  ١٦٦بنقل از نشريه شماره 
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گزارش « ١٣٧٢رديبهشت  ا٢٠ به تاريخ ٢٩٨ي   مجاهد شماره در نهايت نشريه

بخش هايي اين گزارش كه .  را منتشر كرد»سازمان سياسي مجاهدين در خارج كشور
 انجمن هوادار سازمان ١٧٠، درآمد اين صفحه و صفحه بعد کليشه شده انددر از آن 

 ١٣٧١ دي ماه ١١ تا تاريخ ۱۳۶۷ دي ماه ١١مجاهدين در خارج از كشور را از تاريخ 
 .دهد نشان مي) ١٩٩۲ و ١٩٩١، ١٩٩٠، ١٩٨٩ي ها برابر با سال(

هاي  ها از فعاليت ها تمام درآمد اين سازمان در اين سال طبق اين ترازنامه
 . براي ارتش آزاديبخش و موارد نظامي هزينه شده است»اجتماعي/مالي«

 

   صفخه اول١٣٧٢ ارديبهشت ٢٠ / ٢٩٨نشريه مجاهد  شماره 
 

 :دنشو مطرح ميدر اين ميان چند پرسش اساسي 
 اش را منتشر كرده است؟ ها بيالن مالي ـ چرا سازمان تنها در اين سال

 اند؟ ها موثر بوده ـ چه پارامترهايي در انتشار علني اين گزارش
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ها با آن روبرو بوده است، توجه كنيم،  اگر به شرايطي كه سازمان در اين سال
 .پاسخ به اين دو پرسش چندان دشوار نخواهد بود

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

و پس از عمليات موسوم  ۱۳۶۷توان گفت كه در سال  به عنوان چند گريز كوتاه مي
 تن از كادرها و اعضاي سازمان ١٨٠٠به فروغ جاويدان و كشته و مفقود شدن بيش از 

اش به   دوباره ين و عقب نشيني سازمان مجاهد در اين عمليات و شكست مفتضحانه
كشور متجاوز عراق و همچنين ريزش ناگهاني چند صد نفر از نيروها و كادرهاي 
سازمان كه به فرماندهي نظامي شخص رجوي و ميزان باالي صدمات و تلفات اين 

نمايد؛ چرا كه در اين  نمي اعالم علني اين بيالن چندان دور از ذهن حمله اعتراض داشتند،
د خالء حاصل از به كشتن دادن بخش عظيمي از نيروها، يكوش سازمان ميمقطع 

. ها جبران كند همچنين جدا شدن بسياري ديگر از نيروها را از سيستمش با اين شيوه
كوشيد با اعالم اين ترازنامه، پناهجويان و پناهندگان  در واقع سازمان مجاهدين مي

ايران را به اين باور نزديك كند كه تنها مقيم خارج از كشور، همچنين ايرانيان ساكن 

    

 
 نشريه 

 ٢٩٨ مجاهد  شماره 
 ١٣٧٢ ارديبهشت ٢٠

 ٣صفحه 
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ي مالي و در  با اين همه پشتوانهبديل و جانشين حكومت اسالمي در ايران، اين سازمان 
 هم بار ديگر تكرار شد و سازمان ١٣٧٠همين داستان در سال !  استنهايت مردمي

فين مجاهدين، درست در همان زماني كه براي حفظ حكومت صدام حسين به روي مخال
ديكتاتوري او در كردستان عراق و مناطق شيعه نشين جنوب عراق آتش گشوده بود و 
براي بقاي حكومت صدام، با دخالت نظامي در امور داخلي عراق، از سرنگوني او 

توجه كنيم كه سازمان . اي را انتشار بيروني داد  مالي كرد، چنين ترازنامه جلوگيري مي
يز با مشكالت اساسي تشكيالتي مواجه بود و بسياري در همين دوران در درون خود ن

 نفر ـ در اعتراض به كردكشي و شيعه كشي سازمان، ٧٠٠از نيروهايش ـ حدود 
ها و جدا كردن  هاي اجباري دسته جمعي و متالشي كردن خانواده همچنين طالق

همين اجباري كودكان از پدر و مادرشان، دچار خالء نيروي چند برابري شده بود و به 
ها در واقع مبين نياز شديد سازمان به پر كردن خالء ناشي از  دليل اين اعالم علني بيالن
درست پس از ، ۱۳۷۰ مهرماه ۲۶در در همين راستا سازمان . جدا شدن اين نيروها بود

اي در قرارگاه اشرف به راه  اش، رژه جنگ خليج فارس و براي نمايش قدرت نظامي
 گزارش از اين مراسم به  گاران غربي را نيز براي تماشا و تهيهانداخت و جمعي از خبرن

اين رژه كه در حضور خود رجوي و همسرش، همچنين بسياري از . عراق دعوت كرد
 ديگري براي  نيروهاي خارج كشوري سازمان ترتيب داده شده بود، در نهايت وسيله

در واقع . يران بودندنمايش قدرت به كساني بود كه مخالف حكومت اسالمي حاكم بر ا
 خواست به ايرانيان بفهماند كه تنها راه سرنگوني حكومت سازمان با اين مانور مي

، همراهي و همكاري با اين سازمان و در نهايت پيوستن به صفوف ارتش اسالمي
ها در اين دو سر فصل و  اعالم اين ترازنامه. باصطالح آزاديبخش مسعود رجوي است

رجي به ريال ايراني كه در مقايسه با ارزهاي غربي بسيار سقوط با تبديل ارزهاي خا
ها  نمايي در هر دو بار اين قدرت. نمايي ديگري از همين رديف بود كرده بود، قدرت
هاي خود مجاهدين، سازمان با ريزش عظيم نيرو و عدم مشروعيت  براساس گزارش

 .  بوددر افكار عمومي ايرانيان در خارج و داخل كشور روبرو شده
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 منابع مالي سازمان در خارج كشور 
 
. در رابطه با منابع مالي سازمان در داخل كشور اطالعات زيادي در دست نيست

ولي با . كند سازمان مجاهدين مدعي است كه در ايران از درياي بيكران خلق ارتزاق مي
 و حكومت اسالميها از سوي  توجه به فقر عمومي مردم و كنترل شديد اين گونه رابطه

توان به طور قطع اذعان كرد كه ادعاي سازمان مجاهدين مبني  ، ميهم چنين ترس مردم
 خورشيدي ـ ادعايي ۱۳۶۰اي و حمايت مالي از آن ـ دست كم پس از سال  بر اقبال توده

 مالي سازمان از درون خود امكاناتمگر اين كه ادعا شود كه . توخالي بيشتر نيست
 !!! شود امين ميحكومت اسالمي ت

گذريم و به بررسي بخش  به هر حال از اين بخش به دليل كمبود اطالعات درمي
 . پردازيم مالي سازمان در خارج از كشور مي

بر اساس اطالعاتي كه در دست است و بسياري از اين اطالعات هم از سوي خود 
 اعالم ان رسماًسازمان مجاهدين و در مقاطع گوناگون در نشريات وابسته به اين جري

 :شود هاي زير تغذيه مي شده است، سازمان از كانال
I  -اجتماعي/بخش مالي 

II  -بخش مالي ويژه 
III -وسوء استفاده در كشورهاي غربيخيريه هاي پوششي   انجمن تأسيس 

 ازکودکان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
در مورد حمايـت مالي رژيم صدام حسين از سازمان مجاهدين در جلددوم اين کتاب مفصالً توضيح داده )  

 .خواهدشد

 
 
 
 



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٧٦ 

I  اجتماعي/ماليــ 
 

ايران «   و با انتشار نشريه۱۳۶۱ در آغاز سال »اجتماعي/نهاد مالي«ن نهاد يعني اي
 آغاز به كار »آزادي براي ايران« آلماني زبان   به زبان انگليسي و نشريه»ليبراتسيون

هاي فرانسه، ايتاليايي، عربي و حتا پشتو نيز ترجمه  كمي بعد اين نشريات به زبان .كرد
چنين اوج  ن اوج مبارزات مسلحانه در داخل كشور و همآن زما. ندو منتشر شد

هاي مخالفين حكومت اسالمي در ايران بود؛ بنابراين تعجبي ندارد كه خيل  اعدام
هواداران سازمان در خارج از كشور به صف متقاضيان فروش نشريه و جمع آوري 

 .اعانه از شهروندان غربي بپيوندند

دانشجويان  هاي  هواداران و اعضاي انجمنكار به اين ترتيب بود كهکلي روال 
هاي پرجمعيت كشورهاي اروپايي همراه با يك  مسلمان در خارج از كشور در خيابان

هاي دانشجويان مسلمان در آن كشور بود، در پياده  سرتيم كه خود از اعضاي انجمن
 هاي سازمان و هم روهاي شلوغ شهر جلو رهگذران را گرفته، با نشان دادن نشريه

هايي از اعدام شدگان و شكنجه شدگان توسط حكومت اسالمي از ايشان  چنين عكس

 اجتماعي/هواداران سازمان درحال کارمالي از يکی



  اجتماعي-مالي 

٧٧ 

ها  ها در آغاز بسيار ناچيز بود؛ زيرا نفرات تيم اين كمك. كردند درخواست كمك مالي مي
 ،در واقع در آغاز. توانستند قيمت نشريه را از رهگذران درخواست كنند ميحداکثر

از طرف ديگر از آن . جمع آوري اعانه نداشتندمساله ي از درستها درك  اعضاي اين تيم
 با اي از شهرداري محل براي جمع آوري اعانه نداشتند، اكثراً ها اجازه جا كه اين تيم

 . شدند  ماموران شهرداري مواجه ميممانعت
هاي مواد غذايي و   كاري كه با زمان بسته شدن فروشگاهپس از پايان هر روِز

موظف بود پس از ) يا سر گروه (شد، هر سرتيمي ظيم ميهاي بزرگ تن فروشگاه
 پيش  يا مشكالتبازگشت به پايگاه، گزارشي از كار همان روز را همراه با تضادها

ها عنوان شده بود و در نهايت   كار از سوي نفرات تيم آمده، انتقاداتي كه به شيوه
رسيد، به  ر به نظرش ميپيشنهاداتي كه براي باال بردن كيفيت كار و دريافت كمك بيشت

 . مسئولش ارائه كند
هاي بدي براي سازمان ـ چه از  سالدرکل توان   را مي١٣۶۴ تا ١٣۶١هاي  سال

  بن بستي كه سازمان در زمينه. ـ به شمار آورد ماليسياسي وچه ازلحاظ لحاظ 
ا، ه ها و اعدام  مسلحانه با آن روبرو شده بود؛ همچنين تعداد زياد دستگيري مبارزه

 محل  هزينه.  خارج از كشور كشانده بودبسياري از اعضا و هواداران سازمان را به
زد؛ با توجه به اين كه كل  اقامت مسعود رجوي در اطراف پاريس سر به فلك مي

  شيوه.  درآمدي نداشتسيستم مستقر در پاريس تنها مصرف كننده بود و اساساً
هاي  درآمد قابل توجهي نداشت، كفاف خرجها چون  اجتماعي در آن سال/ابتدايي مالي

 ،ها به لحاظ مالي و امكانات انجمن. داد كالن سيستم مجاهدين در خارج از كشور را نمي
شد و  ها به پاريس سرازير مي با اين همه تمام درآمد انجمن.  در مضيقه بودندشديداً

 اين ميان از سوي راهي كه در. بردند  در مضيقه به سر ميها اساساً نيروها در انجمن
دستور رسيده بود كه . ها بود شد، خود كفا شدن انجمن رهبري سازمان پيشنهاد مي

التحرير  شان نظير لوازم هاي متفرقه ها در رابطه با خوراك و پوشاك و ديگر خرج انجمن
 پرسنل ابالغ شد كه   به همه١٣۶٢در اين راستا در سال .  خودكفا شوند بايد راساً…و

 .  دست بزنندي غربيها ها و مغازه  از فروشگاه» انقالبي دزدی«به 
 براي نيروها ها داشته باشند، مفصالً براي اين كه توجيهي هم براي اين دزدي

 دولت آلمان با حكومت اسالمي حاكم بر ايران معامله دادند كه چون مثالً توضيح مي
ت ارزان ايران است كند و اين حكومت هم نامشروع است و مردمي نيست و اين نف مي

رساند، پس ما در واقع با اين  كه به شكفتگي اقتصادي كشور آلمان ياري اساسي مي
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بخش كوچكي از حقوق خودمان را از نظام سرمايه داري حاكم بر غرب ] دزدي[كار 
ها و كاالها نه تنها حرام نيست، بلكه  گيريم و طبق دستورات اسالمي اين پول پس مي

 سال ١٤٠٠ از تشكيل حكومتش در پيشهم اسالم چرا كه پيامبر . تبسيار هم حالل اس
آن دوران، درحال جنگ هاي تجاري   از كاروانمصادرهپيش، از طريق كاروان زني و 

 ! كرد  مالي سپاهيانش را حل و فصل مي مساله
 بود كه آن را » انقالبي مصادره«كردند   هم كه براي اين كار عنوان مياصطالحي

پس . كردند درست براي دست يافتن به امكانات مالي بي دردسر ارزيابي مي  يك شيوه
هايي مسعود رجوي دستور داده بود كه به جز نفرات عضو نهادهاي  از نشست

  اجازه دارند و اساساًسازمانها و هواداران   افراد انجمن ديپلماسي و تبليغات، بقيه
  توانند از شيوه نجمنشان، تا ميدستور دارند كه در راستاي خودكفايي خودشان و ا

 در »قسمت مصادره«در اين رابطه نهادي تحت عنوان .  انقالبي استفاده كنند مصادره
ها و اعزام نفرات براي  اش سازماندهي اين نوع دزدي ها تشكيل شد كه وظيفه انجمن

ي ها  فقط شش ماه دوام آورد؛ چرا كه نفرات تيمبخشاين . ها بود انجام اين مصادره
مصادره به سرعت توسط پليس دستگير و شناسايي شده، در نهايت مجبور به پرداخت 

 بسياري از هواداران ساده و وضوعاز سوي ديگر اين م. شدند هاي سنگين مي جريمه
پرسش ايشان اين بود كه چرا با . كرد له دار ميأصادق را كه در جريان كار نبودند، مس

هاي سازمان، افراد در   همه تبليغ براي دست بستگي مالي و اين وجود اين همه مضيقه
 ! پوشند؟ هاي چرمي را مي ترين كاپشن خورند و گران ها بهترين غذاها را مي اين انجمن

 تعطيل شد و ١٣۶٢ در اواخر سال »قسمت مصادره«قسمت يعني به هر حال اين 
 . اجتماعي روي آورد/سازمان دوباره به كار مالي

هنگفتي كه از اين طريق نسبتاً اجتماعي و درآمد /فت كار ماليرفته رفته با پيشر
ها و  اجتماعي سازماندهي اساسي شد و تجربيات تيم/شد، نهاد مالي نصيب سازمان مي

شد، جمع بندي و به صورتي آموزشي  ها كه هر شب به مسئولينشان گزارش مي سرتيم
اجتماعي قرار /هاي مالي ر تيمدر اين رابطه آلبومي نيز تهيه شده و در اختيا. مدون شد

هاي  ها، زنان و محكوميت اين آلبوم كه از چند بخش شكنجه، اعدام، آوارگان، بچه. گرفت
 روي احساسات حقوق بشري رهگذران شد، تماماً المللي حكومت اسالمي تشكيل مي بين

 اين  ده اصلي دريافت كنن ها نامي از ارگان در واقع در اين آلبوم. عادي تنظيم شده بود

                                                           
  .ياد مي شد» هلندی کاری« بيشتر تحت عنوان دردرون سازمان» مصادره انقالبي«از  ) 
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عملياتي هاي  هاي هنگفت مثل شوراي ملي مقاومت، سازمان مجاهدين و يا تيم پول
 . شد  مسلحانه ديده نمي مبارزه

اش   كه وظيفهند درست كرده بود»قانوني شهرها«در اين نهاد بخشي هم به نام 
بخش همچنان در اين .  بود ها براي جمع آوري اعانه دريافت اجازه نامه از شهرداري

اين هايي كه   با تجربه.سيستم سازماندهي سازمان مجاهدين در غرب وجود دارد
 به از طريق تلفن و فاكس و يا مستقيماً عموماًها كسب كرده است،  در اين سالسازمان 
كمك براي فراريان از «، »بنياد آوارگان ايراني« تحت عنوان ,كردهها مراجعه  شهرداري

هاي  خانواده« ،»كودكان بي سرپرست در جنگ«، »زنان تحت ستم ايران«، »ايران
 براي چند نفر در چند روز يا چند هفته از شهرداري هر شهري … و»زندانيان سياسي

در هاي جعلي با نام سازمان مجاهدين  براي اين كه نام اين سازمان. گيرد  نامه مي اجازه
ها و  ها انجمن ام تحت همين نتداخل پيدا نكند، معموالًچشم ماموران شهرداري ها 

ها و  ند كه اين اتحاديهدرسان هايي را در شهرهاي مختلف اروپا به ثبت مي اتحاديه
 در  هيچ عضوي ندارند و تحت نام يك فرد علني بخصوص، تماماًها اساساً سازمان

شان را  هاي جمع آوري شده خدمت اهداف سازمان مجاهدين قرار دارند و اعانه
ها معموال  در هر يك از اين اجازه نامه. سپارند ن سازمان مي به دست مسئوالمستقيماً

 سه نفر براي دو هفته اجازه دارند در شود كه مثالً ها نوشته مي از سوي شهرداري
 يا در مراكز  مركز خريد شهر از صبح تا عصر براي جمع آوري اعانه در كنار خيابان

با يك كارت شناسايي است، از  همراه  بايستند و با معرفي خودشان كه معموالًخريد
 .  كنندكمك نقديمردم درخواست 

 چند »كاران مالي«ها و مشخص كردن تعداد  ها بجز اين اجازه نامه از سوي شهرداري
بايد براي  شد كه مي هاي جعلي داده مي كارت شناسايي مخصوص نيز به اين انجمن

هايي از   قوطيهاي شهرداريهمچنين از سو. اطمينان رهگذران به ايشان نشان داده شود
شد و  جنس حلبي كه به شكل يك قلك طراحي شده است، در اختيار اين افراد گذاشته مي

مور شهرداري أبايست در حضور م  كاري، هر تيم ميشد كه در پايان هر روِز كيد ميأت
ها را شكسته و مبلغ جمع آوري شده را شمرده و به حساب آن اتحاديه واريز  اين پلمب

 مستمر در  كه هنوز هم وجود دارد، با چندين سال سابقه »قانوني شهرها«بخش . دكن
اجتماعي را در چه تاريخي و از كدام / نامه براي كار مالي داند كه اجازه اين كار مي

                                                           
 .اجتماعي اطالق مي شود/به افراد تيم های مالي» مالي کار«) 
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شهرداري و تحت عنوان كدام بنياد آوارگان يا پناهندگان يا زنان يا كودكان يا جنگ 
و بيشترين نفرات را رادارد واند بگيرد كه بيشترين درآمد ت  بگيرد و يا مي…زدگان و يا

از آنجا كه اين بنيادها عموما به صورت . براي جمع آوري اعانه به آن مناطق راهي كند
 اجازه نامه موظف   بنياد دريافت كننده, از پايان هر آكسيونپس, شوند قانوني ثبت مي

   شهرداري باز كرده و مبالغ اعانهمورينأهاي حلبي پلمب شده را در حضور م است قلك
اما . شمرده و به حساب بنياد واريز كندمور أجمع آوري شده را با حضور اين م

شكل قلك حلبي و . شود ها پول قابل توجهي جمع نمي واقعيت اين است كه در اين قلك
تواند شهروندان غربي را براي  ميحداکثرسوراخي كه در باالي آن تعبيه شده است، 

آنچه براي خود سازمان اهميت اساسي دارد، .  كوچك ترغيب كند اخت چند سكهپرد
ها   نامه تواند از اين اجازه اي است كه اين سازمان مي ها و استفاده خود اين اجازه نامه

ها و معابر عمومي شلوغ و مراكز  ها به خيابان با اين قلكفقط سازمان نفراتش را . بكند
 .فرستد خريد نمي

مي   كارش را پيشيك آلبوم بسيار تكنيكي در دست دارند كه از طريق اين آلبوم ها  تيم
كه در معابر است  كساني  به ويژههايي از اعدام شدگان و مزين به عكساين آلبوم . برد

هاي حكومت اسالمي  كساني كه از زندانعكس اند، همچنين   اعدام شده در ايران عمومي
هايي از   ليست همراه با،وجود داردجه بر بدنشان اند و هنوز آثار شكن خارج شده

امضاهاي پارلمانترهاي كشورهاي غربي كه در محكوميت نقض حقوق بشر در ايران 
  هايي از كودكان خانه به دوش و زنان آواره عكسبه ويژه   …منتشر شده است و

 آوري شده هاي جمع عكس. دهد  تغيير مي را كيفاً اين كار، ميزان درآمدمناطق جنگ زده
 ازاولين نمايشگاه شرکت هواپيمايي ملي ايران وابسته به مشخصاًها  در اين آلبوم

که  وانمود مي کند نشان دادن اين عکسها سازمان با. كپي شده استجمهور ی اسالمي 
رژيم جمهوری اسالمي به   که از جورهستنداين کودکان متعلق به افراد سازمان 

درمورد اين کتاب وعکسهای منتشرشده .(پناه برده اند راردوگاه های کشورهای همجوا
 سازمان مجاهدين با نمايش بهرحال؛ )شد درآن درادامه اين بخش توضيح داده خواهد

ها به شهروندان غربي، از احساسات ايشان استفاده كرده و مبالغ بسيار  اين عكس
. زند غربي به جيب ميهاي  كالني در مقايسه با روال معمول جمع آوري اعانه در خيابان

. شود  محلي ثبت نمي هاي درشت است، در هيچ  به صورت اسكناساين مبالغ كه عموماً
 پوششي  قالبِيهاي همان بنياد سازمان مجاهدين يك ليست خود ساخته هم با سرنسخه

 . تهيه كرده و در صفحات انتهايي آلبوم قرار داده است
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 از شهروندان اروپايي ين صفحه کليشه شده است، همنمونه ای ازآن در كه ،اين ليست
رسم بر .  بنويسندآنخواهد كه امضاي خودشان را همراه با مبلغ پرداختي شان در  مي

اين است كه اول هر روِز 
 شخصاًكاري، نفر تيم 

چند امضاي جعلي با 
لي و با ارقام هاي جع نام

درشت در باالي صفحه 
نويسد، تا شهروند  مي

اروپايي با ديدن آن 
امضاها و آن مبالغ، فكر 

هاي كوچك را از  پرداخت
 به در كند و به شسر

مبالغي باالتر و بيشتر 
هر تيم . راضي شود

مقدار زيادي هم اسكناس 
خرد شده همراه دارد كه 

ها را به عنوان  آن
ديگر هاي دريافتي از  كمك

لين فرد اروپايي در اين اند، به رخ او شهروندان غربي كه پيش از اين رهگذر شكار شده
شود به صورت نقد دريافت  اين ليست و اين ارقام كه كوشش مي. كشد ميروِز كاري 

ريزد؛  ها را در قلك نمي  اين پولفرد معموالً. شود  به دست نفر تيم داده ميشود، معموالً
اما خود . هاي بعدي احتياج به همه گونه اسكناس دارد  براي پرداختبه اين بهانه كه

 داده شود، پس از پايان هر كار ها بدون اين كه به مامورين شهرداريها هم عموماً قلك
اند، از زير باز شده و  هايي كه فقط به اين منظور تشكيل شده اجتماعي و در پايگاه/مالي

مورين أرا با مبلغ بسيار ناچيزي براي رسيدگي ممبالغ كالن آن خارج شده و چند قلك 
 .گذارند شهرداري كنار مي

                                                           
 .توضيح داده خواهدشد» انجمن های پوششي مجاهدين«درباره اين انجمن ها دربخش ) 

 
  به انجمن اتتفاعينمونه ای ازليست کمک های مالي مربوط
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كيد است كه پس از عدم موفقيت فروش نشريه همراه با جمع آوري اعانه، أالزم به ت
 اين  دهطرح نشريه و عنوان سازمان مجاهدين به عنوان سازمان اصلي دريافت كنن

به اين دليل كه در نشريات، سازمان با  نام خودش عنوان .  منسوخ شدها اساساً اعانه
شد و از دوراني كه قرار شد ديگر جمع آوري اعانه تحت عنوان بنيادهاي حقوق  مي

بشري و پوششي سازمان مجاهدين در غرب انجام گيرد، ضرورتي براي همراه داشتن 
ضي از افراد در كنار ميزهاي كتابي كه به نام سازمان چيده ها را بع نشريه. نشريه نبود

 را دريافت  رساندند و همچنان همان مبالغ ناچيز بهاي نشريه شد، به فروش مي مي
اي از شهرداري براي جمع  ها اجازه شد كه تيم اين كار در زماني انجام مي. كردند مي

 . آوري اعانه نداشتند
 تا آنجا كه نگارنده اطالع دارد ـ در اروپا در هر شهر در اروپا و امريكا ـ و

در . گويند  شهر مي اي دارد كه به آن شناسنامه  پرونده»قانوني شهرها« بخشآرشيو 
محورهاي طبقه بندي . ها ظرفيت هر شهر و شهرداري نوشته شده است اين شناسنامه

 : در اين بخش به اين صورت است شده

 
 اجتماعي درحال کاردرکشورهای مختلف /تيم های مالي
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ر توانسته است طي مدت شش ماه از شهرداري ـ به عنوان نمونه سازمان چند با
 شهر بوخوم آلمان اجازه نامه دريافت كند؟ 

 اند؟  ها چند نفري بوده ـ اين اجازه نامه
 ـ درآمد متوسط هر شهر چقدر بوده است؟ 

 ـ فضاي انساني شهر چگونه است؟ 
 ـ آيا شهر در مناطقي قرار دارد كه غلظت خارجي ستيزي آن باالست؟ 

 ها براي تحت فشار گذاشتن مردم استفاده كرد؟  توان از آلبوم اندازه ميـ تا چه 
ها به   اين گونه مزاحمتبابتـ آيا مواردي بوده است كه شهروندان و رهگذران از 

 ها شكايت كنند؟  شهرداري
ها  ـ آيا ماموران شهرداري در هيئت رهگذران عادي براي چك نوع كار به اين تيم

 اند؟  مراجعه كرده
هايي با  در نهايت هر شش ماه يكبار اين اطالعات جمع آوري شده، در نشست

، مشكل را براي سازمان ايجاد مي كندمسئولين باالتر سازمان، شهري را كه بيشترين 
در . كنند  اعالم مي»سوخته«از ليست دريافت اجازه نامه خارج كرده و آن را شهر 

هايي براي جمع آوري اعانه دريافت  نامه  اجازهي بعد البته از همين شهرها مجدداً مرحله
بنياد «تر، مثل  هايي ديگر و با نام بنيادهايي مثال روشنفكرانه شود، اما تحت عنوان مي

 يا »زنان براي دموكراسي
التحصيالن و  سازمان فارغ«

انجمن « يا »متخصصين ايراني
 اما در … و»ن ايرانورزشكارا

ها  نهايت روال كار و نوع آلبوم
تفاوت تنها در سر . يكي است

ي ليست امضا و جمع  نسخه
 هم به آوري اعانه است كه اكثراً

اي كه در كليت  دليل بي انضباطي
اين دستگاه حاكم است، چند فرم 
مختلف با هم تداخل كرده و باز هم مشكالت حقوقي ديگري براي سازمان و يا 

. ها هم همان نفرات هميشگي هستند نفرات اين تيم. كند بنيادهاي پوششي آن ايجاد مي
هايي فقيرانه و بسيار  پاشنه و كت و دامن هاي بي  رنگي و كفشزناني با چارقدهاي مثالً

 اجتماعي/ديگرازهواداران سازمان درحال کارمالي يکی
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تر، سرهايي به مدل ارتشي كوتاه شده، سبيلي  هايي فقيرانه مستهجن و مرداني با لباس
در درون اين . كه همگي هم شكل و همسان بر دوش دارنديكنواخت و كيف بزرگي 

هاي شناسايي افراد قرار   ها و كارت ها، مقداري پول خرد، و فرم ها، آلبوم ها، قلك كيف
ها يك كپي از فرم اجازه  ص در صفحات نخست آلبومخبه طور مش. داده شده است

 . بدهند پسندتر و قانونيدهند تا به كارشان شكلي مردم   شهرداري را هم قرار مي نامه
هاي بزرگ بخصوصي را تنها براي اين كار در   سازمان مجاهدين خانهدر آلمان

در . اند نظر گرفته است كه در شهرهاي مختلف و بخصوص شهرهاي بزرگ پراكنده
       به آدرسJunkersdorfي   بزرگي در منطقه شهر كلن آلمان، مدتي خانه

Amselstr. 17 ها شكايت كردند  بعد كه همسايه. بودشده ر در نظر گرفته  براي اين كا
و ازدياد تردد در اين خانه را به پليس و شهرداري محل اطالع دادند، هم چنين به دليل 

هاي عادي   بيروني خانه و عدم رعايت عرف معمول خانه كثيف بودن محوطه
. ديگري انتقال دهدشهروندان، سازمان مجبور شد اين خانه را تعطيل كرده و به محل 

به اين كار اختصاص در کلن   Wiener Wegدراي  اي شيك در منطقه مدتي هم خانه
اجتماعي از محل ستاد مجاهدين جدا است، چرا كه اين / مالي  پايگاهعموماً. داده شد

. ستپايگاه براي هواداران بيروني و غير ايدئولوژيك سازمان در نظر گرفته شده ا
سي سازمان مثل ديپلماسي و محل استقرار ارتباطات و اطالعات و مركز نهادهاي اسا

محل اقامت نفر هيئت اجرايي سازمان مجاهدين كه تحت عنوان مسئول مثال آلمان در 
ها  در اين خانه. رود آن به كار و زندگي مشغول است، به اين ترتيب ديرتر لو مي

اي از عراق در رابطه با  ييهاي ويدئو شود و فيلم ها و مراسمي هم برگزار مي نشست
 سازمان هوادارانها براي  هاي رجوي وضعيت ارتش باصطالح آزاديبخش و سخنراني

توان گفت كه اين پايگاه، محلي براي سربازگيري  در واقع مي. شود به نمايش گذاشته مي
 . هستندو ورود افراد و نيروهاي جديد به عراق 

اش را حل   ماليشكلها، هم م اد به خيابانبه مفهومي ديگر سازمان با فرستادن افر
ها  هايي كه سر تيم كند، هم پس از چك كردن اين نفرات در اين دوران ـ طي گزارش مي

 : يابد كه دهند ـ در مي ها مي از اوضاع نفرات تيم
 ؟!ـ آيا اين نفرات قابل جذب در درون مجاهدين هستند يا خير

                                                           
     هاوشيوه عمل مشابهدربقيه کشورها نيز سازماندهي.  از کشورآلمان مثال آورده مي شوددراين کتاب مشخصاً) 

 .مي باشد
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اسالمي و ارتشي درون سازمان توانند مناسبات و روابط سخت  ـ آيا مي
 مجاهدين را تاب بياورند؟ 

 شوند، حتماً شود افرادي كه از خارج از كشور به عراق اعزام مي بخصوص دقت مي
از بين پناهجويان باشند و پاسپورت پناهندگي نداشته باشند، تا نتوانند مجددا به اروپا 

از . آزادي بخش باقي بمانند عضو ارتش بازگردند و مجبور باشند در عراق و نهايتاً
اند، پس از ورود به عراق،  سويي كساني كه پاسپورت پناهندگي دريافت كرده

شان براي انجام قاچاق نفرات به كشورهاي مختلف و همچنين گرفتن يها پاسپورت
ها را در برابر  خيلي از پاسپورت .گيرد هاي دولتي همچنان مورد استفاده قرار مي كمك

سوزانند و به اين ترتيب اميد او را از بازگشت دوباره به اروپا و  ن مي آ چشم دارنده
 .  كنند امريكا قطع مي

هاي سازماني با كردها، با  بسياري از نيروها هم بودند كه در مراحل مختلف جنگ
اند، اما سازمان مجاهدين از  شيعيان عراق و يا با پاسداران در درون ايران كشته شده

ها و پاسپورت ايشان ـ هر چقدر كه بتواند ـ   اجاره خانه وپول بچهامكانات دولتي و
 در شهر كلن آلمان Junkersdorfي  اي كه در منطقه آپارتمان چند طبقه. كند استفاده مي
 به نام از چند آپارتمان تشكيل شده است، اكثراًو   استLanggasse 11به آدرس 

  اند، ولي اجاره ان كشته شدهها و عمليات مختلف سازم كساني است كه در جنگ
. شود چنان از دولت آلمان دريافت مي هاي مالي دولتي به ايشان هم شان و كمكيها  خانه

شان  صاحب، از نفراتي كه كمي قيافه هاي بي هم چنين براي تمديد اقامت اين پاسپورت
  سازمان هم تا ةدرواقع نفرات مرد. شود ، استفاده مياستبه كشته شدگان شبيه 

 . رسانند ها پس از مرگشان همچنان به اين سازمان ياري مي سال

 به نهاد درآلمان نيز های ديگری راه بغيرازاين پايگاه ها سازمان پايگا
اختصاص داده بود که ازاصلي ترين آنهامي توان به پايگاه های  »اجتماعي/مالي«
 :زاين قراراستآدرس اين پايگاه ها ا. درکلن اشاره کرد »باقرزاده« و »حداد«

پايگاه باقرزاده
Kottenforststr. 8
50969 Köln-Germany 

پايگاه حداد
Holweider Str. 27 
51065 Köln-Germany 

 .کار بودند  افراد ماليويژه کارهای تدارکاتي و پايگاه باقرزاده ويژهپايگاه حداد 

                                                           
نام گفتن بنابراين . بازرسي پليس آلمان قرارگرفته اند حمله و  مورد٢٠٠١دسامبر اين پايگاه ها همگي در )

 .وآدرس آنها اشکال امنيتي ندارد
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از طرف  »اجتماعي/خود آموز توضيحي مالي« به نام کاستي نوار١٣٧١از سال 

 متن آن در سراسر جهان بين  هاي دانشجويان مسلمان همراه با جزوه  انجمن اتحاديه
هاي  تر در نشست  هم اين نوارها به صورتي ابتدايي۱۳۶۴از سال . نيروها توزيع شد

قرار بر اين بود كه . شد توجيهي براي نيروهاي تازه به ميدان آمده آموزش داده مي
 آلماني در باالي ليست جمع آوري امضا و دريافت اعانه بان مثالًنيروها متني را كه به ز

حتا نوع . نوشته شده است، حفظ كنند و همان را همزمان براي رهگذران توضيح بدهند
. شد سالم و عليك و چگونگي شروع به ارتباط گيري هم در اين مرحله آموزش داده مي

هاي مختلف اين  ها شيوه ا آخر هفتهتر بودند، در پايان هر روز ي نفراتي كه كار كشته
اصطالحي » گدايي شرافتمندانه«. دادند را به ديگران آموزش مي»      گدايي شرافتمندانه«

هاي  در اين آموزش. كرد اجتماعي اطالق مي/ به كار ماليبود كه مسعود رجوي شخصاً
 كار به صورتي درون سازماني، يك نفر در نقش رهگذر و ديگري در نقش مالي

   به شوخي و خندهدادند كه اكثراً  حساس را آموزش مي سمبوليك و تئاتري اين مرحله
نفراتي كه پول بيشتري درآورده بودند، مرتبا به عنوان . شد در درون پايگاه منجر مي

كرد، هيچگاه  شدند، اما خود نفري كه خوب كار مي  اعضا كشيده مي الگو به رخ بقيه
چرا كه در سازمان مجاهدين، تشويق يك عمل بورژوايي . گرفت مورد تشويق قرار نمي

در .  ء رهبري سازمان است و نه اعضاشخصاست و تنها كسي كه بايد تشويق شود، 
هايي كه  توان در يك ماشين از پيچ و مهره واقع اعضاء حكم پيچ و مهره را دارند و نمي

  روغن و جك و هندل بقيهتوان به زور  كنند، تشويق و تقدير كرد، اما مي خوب كار مي
 خوب كار كنند؛ اما تقدير و تشويق اساسي متعلق به رهبري و شتها را هم وادا مهره

رود  گيرد كه احتمال مي  تشويق از نيروها زماني انجام مي. شخص مسعود رجوي است
اين جاست كه بخش بخصوصي . ه و مشكلي داردئلنيرو در حال جدايي است و يا مس

اي از نيروي در شرف رفتن تقدير و تشويق به عمل آورد  تا به هر بهانهشود  تدارك مي
 اگر يكي از اين يگاه حت. و او را به لحاظ احساسي و عاطفي تحت تاثير قرار دهد

كند، خود رجوي از   زايمان ميرود و مثالً شود و به بيمارستان مي نيروها مريض مي
تمام . كند كار بيشتر و فدا و ايثار بيشتر ميگيرد و او را تشويق به  عراق با او تماس مي

كوشش رجوي اين است كه اين نيروهاي ارزان را كه اين همه براي به قدرت رساندن 
 .كشند، همچنان به بيگاري دادن به دستگاهش وادار كند او بيگاري مي
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 در سراسر جهان بين ۱۳۷۱مهرماه  از »اجتماعي/خود آموز توضيحي مالي«نوار 
گمارده اجتماعي /كار ماليبه  مجبور بودند افرادي كه  همه. ي هوادار توزيع شدها انجمن
فارغ «گذراندند و براي به خيابان رفتن باصطالح   اين نوار را مي بايست دوره مي, شوند

 مزبور كه در صفحات بعدي كليشه شده است، خود به  جزوه. شدند  مي»التحصيل
 ! ضيح و تشريح ندارد كافي گوياست و نيازي به تو اندازه
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 اجتماعي-نوارتوضيحي مالي جزوه خودآموز
 

 روی جلد جزوه خودآموز
 طرف اتحاديه انجمن های دانشجويان مسلمان در خارج کشور شده از منتشر
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 .سوژه دراينجا به فردی اطالق مي گردد که مي خواهند ازوی پول دريافت بکنند:  توضيح نويسنده) 

  ارتباط برقرارکردنپل زدن يعني: وضيح نويسندهت) 

 >>اجتماعي-خودآموزنوارتوضيحي مالي<<
 
 

 :مقدمه
و . اجتماعي گردآوری شده است-اين خودآموزبرای کمک درفراگيری سريعترزبان مالي

 درمراحل مختلف کارازآن استفاده مي کل ازجمالتي است که درطول کارتوضيحي با سوژهمتش
 .کنيم و تسلط ما برآنهاباعث ارتقاء کاربيشترمان درصحنه مي شود

 
 :فهرست

 ضيحي کالسوردرکالس آموزش عملينه کارتوو نم-١
  سوژهده جمالت نگهدارن-٢
  جمالت معرفي آکسيون-٣
 لب اعتماد با سوژه وج پل زدن-٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢صفحه 
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 کالس آموزش عمليضيحي کالسوردرنه کارتوو نم-١
 

 : نگه داشتن سوژه- الف
  ياهرکلمه ديگری که سوژه رامتوجه ماکند، اورانگه مي داريم»روزبخير« يا »ببخشيد«باکلمه 

  معرفي آکسيون–ب 
 :سپس باخوشروئي آکسيون خودمان رامعرفي مي کنيم

 همبستگي برعليه کشتاربچه هادرايران -
 .کمپين بين المللي داريممابرای محکوم کردن نقض حقوق بشريک  -
 .اين يک آکسيون جهاني برای نجات جان کودکان قربانيان رژيم مالهادرايران است -

 : شروع کارباآلبوم–ج 
 :اجتماعي مي شويم-بااين جمله واردسناريوی آلبوم مالي

 ،»آيامي دانيددرايران چه مي گذرد؟«
 . سپس متناسب باجواب سوژه خودمان راتنظيم مي کنيم

 : ريل نوارتوضيحي آلبوم–د 
  کارتوضيحي اوليه- يکم-

 :صفحات شکنجه واعدام) الف
 .تعدادزيادی ازاينهاکودک هستند.  نفراعدام شدند٠٠٠/٩٠ درايران بيش از -
  اعدام کودکان درايران تحت حاکِمت مالها-
 .زنان بارداروکودکان اعدام مي شوند:  اعدام زنان درايران-
 .رايران ادامه دارد اعدامهای دستجمعي د-
 . افرادتحصيلکرده درايران اعدام مي شوند-
 . نفردرايران زيرشديدترين شکنجه هاهستند٠٠٠/١٥٠ بيش از -
 . نوع شکنجه درزندانهای رژيم ماليان اعمال مي شود٧٤ بيش از-

 صفحات محکوميت بين المللي رژيم) ب
 رابخاطرنقض حقوق بشرمحکوم  همه ساله تمامي سازمانهای بين المللي، رژيم ماليان -

 . مي کنند
 .اعدامهاادامه دارد:  بيانيه عفوبين الملل-
 .اعدامهادرايران ادامه دارد: سازمان ملل مي گويد........  روزنامه لوموندتاريخ -
 . وضعيت زندانهای رژيم غيرقابل توصيف است، هيچ سازماني حق بازديداززندانهاراندارد-
 )انعکاس روزنامه. (ان تعطيل شد دفترصليب سرخ دراير-
 صفحه زنان) ج
 اين عکسهاومدارک وضعيت زنان رادرايران نشان .  زنان تحت اختناق وحشتناکي هستند-

 .مي دهد
٣صفحه 
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 . ضربه شالق درانتظارزنان است٧٤ بخاطرديده شدن موی سر، -
 )AFP.(  زن درظرف يکسال دستگيرشده اند٠٠٠/١١٣ -
 .زنان حق حيات انساني درايران ندارند:  سنگسارزنان درايران-
 ليه بنيادگرايي برع-
 صفحه آوارگان وبچه ها) د
 . بچه هارنج برندگان اصلي رژيم مالهاهستند-
  اعدام، خونريزی ودارزدن، تصاويری هستندکه بچه هادرزندگي شان درايران باآن -

 ولي اکثرا نمي فهمندکه دنيای کودکي يعني چه؟. آشناشدند
 . بچه هاازاسهال درايران مي ميرند-
 .رای نجات جان خودوکودکانشان ازايران فرارمي کنند خانواده هاب-.

  کمپ هايي که درمرزايران وترکيه هستندوبچه هادرآن مستقرهستندجانشان-
 .ومابايدسريعترآنهاراازآنجاخارج کنيم.  درخطراست

 . آنهادرکمپ هائي درمرزايران وترکيه وپاکستان هستند-
 .نتظارآينده نامعلومي بسرمي برندآنهادرا.  بچه هادرکمپ هاهيچ آينده ای ندارند-
 . بچه هابه شيرخشک نيازدارند-
 . آب آشاميدني سالم نيست-
 . بچه هابه شيرخشک، آب آشاميدني، دارو، لباس وغذانيازدارند-
 . ساله دراين کمپ هاتنهابخاطرکمبوددارومرد٨ دختری -
 . باامضاء خودزندگي اينهارانجات دهيد-
 

 ه کردن کارتوضيحي برای ماد–دوم 
 

 جمالتي برای ارزيابي سوژه) الف
  آيا شماهرگزدرايران بوده ايد؟-
  آيا شمامتوجه حرفهای من مي شويد؟-
 :دراينجا مامي گوئيم. وکيل هستم: سوژه جواب مي دهد:  راستي شغل شماچيست؟ مثال-

 .پدرمن نيزيک وکيل بود، اوبخاطردفاع ازآزادی توسط رژيم خميني اعدام شد!  چه خوب
  :دراينجامجددابه ترتيب زيربه صفحات آلبوم برگشته وادامه مي دهيم

 
 صفحه معرفي بنيادوجلب اعتماد) ب
 دوروزبطورداوطلبانه برای کمک به بچه ها به. هستم(    )  من خودم يک روزنامه نگار -

 . اين خيريه کمک مي کنم
٤صفحه 
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  اززماني که همسرم بدست خميني کشته شد، من نيزتصميم گرفتم که هدف همسرم را-
 . که کمک کردن به اين بچه ها بوددنبال کنم

  کاری که شمااالن مي کنيد حمايت ازيک خيريه نيست بلکه شمازندگي يک خانواده-
 . رانجات مي دهيد

 
 صفحه اشل) ج
 .، شانس بيشترزندگي کردن رابه آنهاداده ايد شماباکمک خودبه اين بچه ها-
 .اين هديه شمابه اين بچه هااست!  کمک فقط برای يک بار-
 است، باکمک شماوی راازايران خارج) علي(اين هديه شمابه !  کمک فقط برای يکبار-

  مي کنيم
 .چشم دوخته اند) همبستگي( خانواده های قربانيان رژيم خميني به حمايتها -
 
 ه امضاء وچک های اشل نمونهصفح) د
  به اين صفحات نگاه کنيد-
 . به اين چک هاتوجه کنيد-
 
 مجددا صفحه اشل) ه
 )رقم رانشان مي دهيم( کمک برای خروج يک بچه ازکمپ ها -
 )رقم رانشان مي دهيم( کمک برای تهيه يک چادر -
 )رقم رانشان مي دهيم( کمک برای تهيه شيرخشک -
 
 ءمجددا صفحه امضا) و
 . کودکان ايراني فراموش شده اندوکسي ازآنهاسخن نمي گويد-
  کودکان ايراني برای کمک فوری به کمک شماچشم دوخته اند-

 .باامضاء وکمک خودتان اينها رانجات بدهيد 
 
 کيفي کردن کمک) ز
  آيامي توانم ازشمابخواهم چک بپردازيد؟-
 ول دادم که به اووخانواده اش آخرين باری که دراين کمپ هابودم به يک دختربچه ق-

  ازآن جهنم کمک خواهم کرد، واالن ازشمامي خواهم دراين کاربه من کمک کنيدتامن اين
 . کودک راخارج کنم

  آيامي توانم پيشنهادکنم که هزينه خروج يک کودک رابه عهده بگيريد؟-
  کنيد؟ آيامي توانم پيشنهادکنم که کتابهای درسي يک کودک رابرای يکسال تامين-
  آيامي توانم پيشنهادکنم که هزينه زندگي يک کودک رابرای يک هفته تامين کنيد؟-

٥صفحه



  اجتماعي-مالي 
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 ي توانم پيشنهادکنم که هزينه زندگي يک کودک رابرای يک ماه تامين کنيد؟ آيام-
  االن دارو و شيرخشک درکمپ هاکم داريم مي توانيد هزينه داروی يک خانواده رافراهم-

  کنيد؟
  من متشکرمي شوم اگرشماحمايت وکمک خودتان رابرای بچه هابه -

  دالربرسانيد٦٠٠مبلغ
 .ی يک خانواده تهيه کنيم که مابتوانيم يک چادربرا

 . اميدوارم ازاينکه اينقدراصرارمي کنم ناراحت نشده باشيد-
 امادرسرنوشت کودکان آواره.  يکبارکمک شمابه بچه هادرزندگي شماتاثيرجدی ندارد-

 . اهميت زيادی دارد
 . آياهرگز به بچه خودتان نه گفته ايد؟ بچه فقط يکباربه شماچشم دوخته اند-
 
 نگيزاننده وتحريک کنندهجمالت ا) ح
  درکشورهای ديگرسازمانهای حقوق بشری زيادی هستند که کارمي کنند اما درايران -

 .هيچ سازماني نيست
 . ايران فراموش شده است وکسي ازآن سخن نمي گويد-
  پدرومادراين بچه هاهنگام اعدام مطمئن بودندکه کساني هستند که ازبچه هايشان-

 نگهداری کنند
 بچه های آنان رانجات دهيم. بخاطربچه های ديگران کشته شدند آنها-
 
 جمالت نگهدارنده سوژه -٢
  همبستگي برعليه کشتارکودکان درايران-
  ثانيه، خواهش مي کنم٣٠روزبخير، فقط  -

  همبستگي برعليه بنيادگرايي-
  همبستگي برعليه اعدام بچه ها-
  همبستگي برعليه سرکوب مالها-
 ليه سرکوب زنان همبستگي برع-
  روزبخيريک لحظه خواهش مي کنم-

 
 جمالت معرفي آکسيون -٣
 
 .برای نجات جان کودکان قربانيان رژيم مالهااست) آکسيون( اين بسيج -
 . روزبخيرمابرای محکوم کردن نقض حقوق بشريک کمپين بين المللي داريم-
 . بچه های قربانيان خشونت مالها به حمايت شماچشم دوخته اند-

٦صفحه
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 :جمله لوالبرای ورودبه توضيح آلبوم *
  آيامي دانيددرايران چه مي گذرد؟-
 
 پل زدن باسوژه وجلب اعتماد -٤
 

  شغل شماچيست؟–الف
 .  يکي ازدوستانم که همکارشمابود، بخاطربيان افکارش توسط رژيم اعدام شد-

 اين حال وروزهمه مردم ايران. ران دروضعيت بدی بسرمي برندزن وفرزندان او دراي
 . است

 )آياشمادخترياپسرداريد؟( آياشمافرزندداريد؟ –ب
 دخترمن بخاطرفرارمن ازچنگال خميني بعنوان گروگان توسط تروريستهای خميني

 .ومن بخاطرآزادی اون وهمه کودکان ايران ازشماکمک مي خواهم.  دستگيرشده است
 راکه مي بينيد، چندهفته قبل برادرش رابه جرم مخالفت بامالها اعدام) همکارم( دوستم –ج

 . کردند
 برادرم .  مي دانيد که تروريستهای رژيم دراروپاهستندوافرادمخالف زيادی رامي کشند-د

 بخاطرتحت فشارقراردادن من زنداني کرده است وخواسته که من برعليه » رارژيم
 آنهافعاليت نکنم

 تروريستهای خميني فعال هستند . اری که مي کنيم، جانمان رابه خطرمي اندازيم ماباک-ه
 . وهرروز تهديد داريم امابايد اينکاررابکنيم، چون هيچ سازمان ديگری درايران وجودندارد

 بخاطرفعاليت های من خانواده ام درايران تحت فشارهستند
 يم مالها اين کارراکرده است درتاريخ هيچ رژيمي صليب سرخ راممنوع نکرد، امارژ-و
برادرمن سالهاست درزندانهای مالها تحت شکنجه است ومن ديگراميدی به ديدن . 
 .اوندارم

  ساله دارم که هنوزراجع به اين مسئله ٨ من همسرم راازدست دادم و يک پسربچه -ز
 .نمي داند

 ن ازايران  همسرمن يک ارمني، يايک کردويايک بهائي بوده که اعدام شده است وم-ح
 .فرارکرده ام

 . دخترم رابعلت بدحجابي باضربات شالق فلج کرده اند-ط
 من خودم يک روزدراين کمپ هابودم، اگرکمک شمانبود امروزنمي توانستم برای -ی

 .اين کودکان کمک جمع کنم
 
 
 

٧صفحه 



  اجتماعي-مالي 
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ولي . با آلبوم بطورمفصل توضيح داده شده است درجزوه باال چگونگي کار
 !؟گونه جمع آوري شده است اين آلبوم چببينيم

 :گيرند، به اين شرح است  قرار ميها به طور مشخص مداركي كه در اين آلبوم
 

 آوارگان   عکس هايي ازکودکان و-الف 
رهگدران  سازمان در برخورد با همانطوريکه درجزوه آموزشي مندرج است، افراد

 که اين کودکان و ندمي شو مدعي ،آوارگان با نشان دادن عکس هايي ازکودکان و
بدترين شرايط درکمپ های  در ايران فرارکرده و شان ازها باتفاق خانواده آوارگان

ولي اين . پاکستان هستند ايران و يا ترکيه و مرزهای ايران و پناهندگي واقع در
بيابان  در چادر و  چنين کمپ هايي بازيراکه اوالً.  بيش نيستبزرگيدروغ اظهارات 

 ندارد، ثانياً پاکستان وجود ترکيه و ي دربمعنای واقعي کلمه برای پناهجويان ايران
شده سرقت  »کودک ايمان رهائي«کتابي بنام  تمامي عکس های باصطالح آوارگان از

 توسط »هما«ملي ايران  به اهتمام هواپيمائي ۱۳۶۰اين کتاب که درخردادماه . است
کس شرکت افست درتهران چاپ شد، شامل عکس هايي از اولين نمايشگاه بين المللي ع

 . درايران مي باشد »هما«توسط 
ازکودکان  درکتاب مزبور تمامي عکسهای مندرجگرديده که  کيدأمقدمه کتاب ت در

اسامي اين .  گرفته شده استعکاس ايراني توسط دهها هنرمند ايراني ساکن در ايران و
 عکس های چگونه سازمان اين كه. شده است عکس ذکر زير هر در عکاسان نيز
عنوان آوارگان ايراني مستقر درکمپ های پناهندگي ه ب اين کتاب را رج درکودکان مند

 !زند، بماند مي جا
بعد عکس هايي که ازاين کتاب استخراج شده وبدون اجازه عکاسان درصفحات 

با توجه به . اجتماعي سازمان مجاهدين جاخوش کرده درج مي گردد/درآلبوم های مالي
ين، اين عمل سازمان ناقص مشخص حلفين ومصفؤمقوانين بين المللي دفاع ازحقوق 

اين قوانين شناخته شده بين المللي مي باشدو قابل تعقيب کيفری دردادگاه های بين 
 المللي ميباشد
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  »رهائيودک ايمان ک«روی جلد کتاب 

 از انتشارات هواپيمايي ملي ايران 



  اجتماعي-مالي 

٩٧ 

تحت  رفته شده وط عکاسي بنام غالمحسين ملک عراقي گ که توس٣٢به عکس شماره 
 : درج شده توجه فرمائيد»رهائيکودک ايمان « درکتاب »نهاوند-دوخواهر«عنوان 

 
همه آکسيون  در اجتماعي سازمان بوده و/اين عکس پای ثابت همه آلبوم های مالي
مادرش  و پدر خانواده مجاهدين بوده و های جمع آوری پول بعنوان کودکي که از

درصفحات . گرفته استر م اعدام شده اند، مورد سوء استفاده سازمان قراتوسط رژي
 . شده است از اين شانتاژها درج بعد مواردی
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 يکي ازانجمن های انتفاعي وابسته به مجاهدين در انگلستان نيز در »ن ايدايرا«انجمن 

 منتشرکرد از عکس اين دو١٩٩٦فراخوان مالي که بصورت جزوه سه برگي درسال 
 .خواهر نهاوندی استفاده شاياني کرد

 

 
 ليست جمع آوری امضاء وکمک مالي در دانمارک 

 
 فراخوان مالي سازمان درنروژ

جزوه سه برگي فراخوان مالي انجمن  
 درانگلستان  » ايران ايد«



  اجتماعي-مالي 
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اجتماعي /در آلبوم مالي  وشدهسرقت عکس هايي که از طرف سازمان  يکي ديگر از
 که استبچه روستايي  ه است، مربوط به يک دختربودای ثابت سازمان هميشه پ

 »رهائيکودک ايمان «کتاب  در توسط عکاسي بنام سيف اهللا صمديان گرفته شده و
ش بدفعات روی جلد  ابچه بدليل زيبائي جالب اين که عکس اين دختر. درج شده است

وان کودک اعضای  درمقاطع مختلف چاپ شده است ولي سازمان آنرا بعنايرانيمجالت 
 با اسکانديناوی نصب کرده وكشورهاي اجتماعي در /اعدام شده خود در آلبوم مالي

 .مردم اخاذی مي کند ازآن 
 :دقت کنيد به تصاوير زير

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 دختربچه روستايي  تصويراصلي  
»رهائيکودک ايمان « مندرج در کتاب 

   ٨ عکس شماره 
 سيف اهللا صمديان :  عکاس

 »اطالعات هفتگي«وی جلدمجله ر
  چاپ تهران

 آبان ٤ مهرتا ٢٧مورخ    ٢٩٦٨شماره
١٣٧٩ 
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 اجتماعي سازمان/وباالخره در آلبوم مالي
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 »تصوير«روی جلدمجله 
  چاپ تهران

 ١٣٧٣ دی ماه ١٦مورخ    ١٦شماره 

 

عکس دختربچه روستايي مندرج در 
ان در اجتماعي سازم-آلبوم مالي

 اسکانديناوی



  اجتماعي-مالي 

١٠١ 

 :نمونه ای ديگرازسرقت ادبي سازمان

 

 
 »امياندشقاوتهای ص«تحت عنوان »  رهائيکودک ايمان « مندرج در کتاب  ٣٠٥عکس شماره 

 کاوه گلستان:           عکاس                                                                                                                    

عکس پسربچه جنگ زده باال  در آلبوم 
اجتماعي سازمان در /مالي

 اسکانديناوی 
 بعنوان کودک شکنجه شده
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 :وبازنمونه ای ديگر
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 مندرج در کتاب  ٣٠٨عکس شماره 
تحت عنوان »  رهائيکودک ايمان «

 »خداحافظ«
 کاوه گلستان: عکاس

  در ٣٠٨اره عکس شم
اجتماعي سازمان در / آلبوم مالي

 اسکانديناوی



  اجتماعي-مالي 

١٠٣ 

بکرات سوء » کودک ايمان رهائي«اجتماعي از عکس های کتاب /درآلمان نيز درآلبوم های مالي
 : به يک نمونه آن در زير اشاره مي شوداستفاده شد که

Das Bild oben zeigt die Schulklasse 
 
 
 
 
 

Das untere Bild zeigt die Schulklasse 

 اجتماعي مورداستفاده درآلمان/يکي ازصفحات آلبوم مالي
 

 !منشاء عکس های باال را مي توانيد در صفحه بعد بيابيد

Entsendung von Kindern und Jugendlichen 
an die Kriegsfronten durch das Khomeini-Regime 
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ج در کتاب  مندر ١٥١عکس شماره 
 تحت عنوان»  رهائيکودک ايمان «

 »بچه های آهودشت خوزستان «
 محمدرضاهنروری: عکاس

 

  : ١٥٢عکس شماره 
 امتحان :  عنوان 
 کاوه گلستان: عکاس 

 
  : ١٥٣عکس شماره 

 تکليف شب:  عنوان 
 عليرضاعابدی: عکاس 

 
 : ١٥٤عکس شماره 

 مشق شب:  عنوان 
 ه گلستانکاو: عکاس 

کودک «همگي عکسها ازکتاب 
 . مي بلشند»ايمان رهائي



  اجتماعي-مالي 

١٠٥ 

 و ١٣۶٠هاي سال  هاي خياباني و بخصوص اعدام هايي در رابطه با اعدام عكسـ  ب
پس از عمليات موسوم به فروغ ١٣۶٧هاي دسته جمعي سال  اين اواخر هم اعدام

 . غربي هاجاويدان و استفاده از احساسات رهگذران 
هاي خارجي در رابطه با محكوميت حكومت اسالمي در  هاي روزنامهكپي تيتر ـ ج

 حقوق بشر، خريد اسلحه و ترورهاي خارج از كشوري، همچنين نقضرابطه با ارتشاء، 
هاي پناهندگي در عراق و پاكستان و افغانستان به عنوان گريخته  هايي از اردوگاه عكس

 .از ايران در دوران جنگ
هايي زير عنوان بنيادهاي پوششي سازمان  كه در  سرنسخههايي رنگي با  برگه ـ د

. متن مشروحي در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران نوشته شده استآن باالي 
در زير اين متن چند ستون خط كشي شده وجود دارد كه در سمت راست، محلي براي 

 آخر جايي توننام رهگذران و در ستون بعدي جايي براي درج مبلغ پرداختي و در س
هم چنين ستوني براي آدرس محل اقامت يا كار . براي امضاي اين فرد تعبيه شده است

نمونه ای از اين  ۸۱درصفحه  (.  رهگذر اروپايي در اين صفحه پيش بيني شده است
 .)برگه هادرج  شده است

 شان به اين هاي شخصي ها بنا بر تجربه همان گونه كه قبال نيز گفته شد، نفرات تيم
جمع بندي رسيده بودند كه اگر اين برگه را خالي و بدون امضاء به رهگذري نشان 

بنابراين نفر تيم از چند عضو ديگر . بدهند، امكان دريافت مبلغ زيادي را نخواهند داشت
هاي جعلي غربي و امضاهاي جعلي و خودكارهاي چند رنگ و  خواهد كه با نام تيم مي

و مبلغي را در دست كم سه ستون اول اين ليست نوشته  امضايي ,مختلف، هركدام نامي
اين ليست در واقع .  مارك را در ستون مبلغ بنويسند۱۰٠ و ٥٠ مارك تا ۲۰و مبالغي از 

 مارك به ٢٠اي است تا به طور رواني به رهگذر نشان بدهند كه دست كم بايد  وسيله
ي پدر و مادر و آواره و اين ها پرداخت شود تا كمك اندكي به اين كودكان ب نفر اين تيم

هاي فقير و بي چيز  هاي پناهندگي و اين خانواده زنان كتك خورده و رها شده در هايم
 .  غريب در كشورهاي همجوار ايران شده باشد

هاي گوناگون سازمان به اين جمع بندي رسيده است كه ستوني هم  پس از تجربه
بيند تا اگر فرد را مناسب تشخيص براي آدرس كمك كنندگان در اين ليست تدارك ب

به . هاي بيشتر به سراغش بروند  براي مالقات حضوري و دريافت كمكدادند، بعداً
شد كه چون بنياد ما  كردند، گفته مي كساني هم كه به سختي اين مبالغ را پرداخت مي

تان توانيد با دريافت يك رسيد، اين پرداخت را از ماليات يك بنياد رسمي است، شما مي



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

١٠٦ 

هاي غربي از ميزان مالياتشان  كسر كنيد و در واقع بهاي اين اخاذي را دولت
كردند و  هم به اين بنيادها كمكي مي. ها هم اين امكان خوبي بود براي غربي. پردازند مي

شان  پرداختند و قبض را در محاسبات مالياتي هم در نهايت چيزي از جيبشان نمي
ها و دفاتر  ها و ادارات و مطب  آدرس افراد و شركتبه دست آوردن. كردند منظور مي

اجتماعي تحت عنوان / تكميلي مالي هايي بود كه مرحله حقوقي و اداري يكي از شيوه
  ).اين بخش در ادامه توضيح داده خواهد شد( . داد را تشكيل مي» مالي ويژه«

ي و كشورهاي غربدارائي در اين ميان براي رفع كردن خطر حسابرسي وزارت 
ها، از بعضي از افراد عادي و هواداران  مخفي كردن ميزان اصلي جعل در اين حساب

شد كه فرمي را امضا كنند كه طي آن سازمان مدعي شده بود به اين افراد  خواسته مي
 براي كمك به درمان بيماري تر بااليا مارك و ٢٠٠٠ مارك و ١٥٠٠مبالغ كالني را مثال 
كمك براي ازدواج و از اين قبيل به پناهجويان و پناهندگان ها و  يا كمك به خانواده
مان به زاين ليست جزو اوراق مالياتي بنيادهاي پوششي سا. پرداخت كرده است

در حالي كه هيچ فردي نه تنها پولي از سازمان دريافت . شد هاي غربي ارائه مي دولت
عانه جمع كند و هم چنين از ها هم ا نكرده بود، بلكه مجبور بود براي سازمان در خيابان
. اش به سازمان كمك مالي بكند همان مبلغ ناچيز مستمري پناهندگي و پناهجويي

 بيشتر ,سازمان بجز از افراد ايدئولوژيك، براي به خيابان فرستادن و اعانه جمع كردن
 شان مردود شده بودند و  پناهندگي  اوليه كرد كه در مصاحبه از پناهجوياني استفاده مي

در اين . اي مبني بر فعاليت سياسي داشتند هاي پناهندگي احتياج به تائيديه براي دادگاه
هاي پوششي باصطالح حمايت از كودكان را  رابطه سازمان به طور سيستماتيك انجمن

انجمن در بخش . ( مالي بااليي دارند، به ثبت رسانده است اي كه بنيه در كشورهاي غربي
 .) توضيح داده خواهد شدها در اين رابطه مفصالً  نقش آنهای پوششي به

البته ثبت قانوني به اين . اي دارند اين بنيادهاي پوششي آدرس مشخص و ثبت شده
. ها مشغول فعاليت هستند اند و افراد عادي در آن ها واقعي معني نيست كه اين آدرس

يك بنياد خيريه اي تحت عنوان  بلكه زير پوشش نام برخي از پناهندگان، اجازه نامه
 در اين اما اساساً. گيرند كه در واقع آدرس حقوقي اين بنيادهاي پوششي هستند مي

شود كه  ها به هيچ وجه اعالم نمي مدارك و همچنين مراجعات حضوري يا در خيابان
هاي مشخص  با اين همه چهره. اين بنيادها پوششي براي سازمان مجاهدين خلق هستند

 وابستگي سازماني اين افراد به  اجتماعي نشان دهنده/هاي مالي يمو اسامي نفرات اين ت
 در به عنوان نمونه ايرانيان عادي در خارج از كشور اساساً. سازمان مجاهدين است
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ايرانيان در بسياری از . كنند هاي اسالمي و مثال با چادر و روسري رفت و آمد نمي فرم
پوشند؛ مگر زنان بسيار   ميخارج از كشور بدون حجاب و شيك و غربي لباس

حجاب . شوند حجابشان متمايز مي اي كه با يك روسري نازك از فرزندان بي سالخورده
يك دسته كارمندان رسمي و .  اسالمي مربوط به دو دسته از ايرانيان است و قيافه

 كه مردانشان عموما با ته ريش و  هستندها ها و كنسولگري وابستگان به سفارتخانه
هاي مخصوص اسالمي شبيه به زنان ترك مسلمان رفت و آمد  ن با لباسزنانشا

تنها زنان مجاهد هستند كه با روسري و كت و دامن و بدون آرايش و با . كنند مي
 ياين زنان حت. شوند ها ظاهر مي پاشنه و بدون زيورآالت زنانه در خيابان هاي بي كفش

. كنند  قرمز رنگ استفاده ميي و حتهاي رنگي سي به مريم رجوي، از روسريأگاه با ت
 در  يحت. كنند مردان مجاهدين هم اكثرا موهاشان را به سبك نظاميان كوتاه مي

زنان مجاهد بندند و خالصه   لباسشان را محكم مي يقه. پوشند تابستان آستين بلند مي
هاي  انهاي دارند كه هم با زنان وابسته به حكومت اسالمي و سفارتخ قيافه و رفتار ويژه

. اين حكومت در خارج تفاوت كلي دارد و هم با زنان مذهبي كشورهاي عربي و تركيه
شوند كه اكثرا پناهجوياني  حجابي هم ديده مي البته گاهي در ميان مالي كاران زنان بي

اند و تا مشكل  هستند كه بيشتر براي دريافت تائيديه به طرف اين دستگاه آمده
 پس از دريافت پاسپورت ه اين كار اشتغال دارند؛ اما عموماًشان حل شود، ب پناهندگي

 . گيرند هاي پوششي فاصله مي پناهندگي از سازمان و از اين انجمن
هاي خياباني جمع آوري اعانه تقريبا در طول تمام سال برگزار  اين آكسيون

ت اسالمي در اي كه به مبارزه با حكوم گاه هم  ـ البته به ندرت ـ به افراد ويژه. شود مي
شود كه سازمان مجاهدين نياز به مبالغ بااليي پول براي  ايران سمپاتي دارند، گفته مي

خريد  مثالًيا .  را دارداي پخش برنامه براي داخل كشور  ماهواره به راه انداختن پروژه
هاي  هاي و دوربين هاي ضد مين براي تردد در مناطق جنگي و يا خريد عينك كفش

  . در اين دوره احتياج مبرم سازمان است …مخصوص شب و
به عنوان مثال در ايامي . بندي بخصوصي دارند  زمانهاي اخاذي اساساً اين پروژه

كنند و اين آمادگي را  كه اروپائيان و امريكائيان حقوق و عيدي سال نو را دريافت مي
ها عنوان  تدارند كه مبالغ بيشتري را از روزهاي ديگر سال بپردازند، اين درخواس

هاي مشخصي  م تنها براي افراد بخصوصي كه گرايشيگونه كه گفت منتها همان. شود مي
رود و  كار به سازمان طفره مي  از اعالم وابستگي افراد ماليولي سازمان عموماً. دارند

در پوشش همان بنيادهاي حقوق بشري و باصطالح غير انتفاعي به جمع آوري اعانه 
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ه توضيح است كه سازمان به هيچ يك از ادعاهايي كه در هنگام كار الزم ب. پردازد مي
هاي اعالم شده ـ نظير   آن ادعاها و پروژه كند و همه كند، عمل نمي اجتماعي مي/مالي

اند و امثالهم ـ فاقد تضمين اجرايي  هايي كه پدر و مادرشان اعدام شده آوردن بچه
 . شود از احساسات خارجيان مطرح ميهستند و اين ادعاها تنها براي سوء استفاده 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
دهند كه انگار  هايي قرار مي ي نامهاجتماع/هاي مالي گاه در اين كالسورها و يا آلبوم
ها اين زمينه  خواهد با نمايش اين نامه سازمان مي. اند از ايران براي سازمان ارسال شده

هاي جنگ زدگان يا  شود از خانوده  عنوان مي نامه ـ كه نوعاً را القاء كند كه فرستنده
رشتي را از اين بنيادها هاي حكومت اسالمي هستند ـ مبالغ د ها و اعدام قربانيان زندان

 بسيار اسرارآميز ها كه معموالً شكل اين نامه. اند در داخل كشور ايران دريافت كرده
 . شود هاي دريافتي ايرانيان خارج از كشور انجام مي است، با جعل در نامه

  نمونه ای ازفراخوان مالي 
 » ايران ايد«  انجمن خيريه 

  وابسته به مجاهدين در 
 انگلستان که در شب کريسمس 

 وعيد پخش شد ودرآن مشخصاً 
 . مقدارکمک نيز قيد شده است
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 هستند، »افراد قانوني«توضيح اين كه افراد مشخصي در سازمان كه معروف به 

اي تهيه شده است كه  ها به گونه برخي از اين نامه. كنند هاي جعلي را تهيه مي اين نامه
ها   ايراني مقيم ايران، پول كالني براي آن انگار سازمان براي رفع مشكلي از يك خانواده

نويسند و  ها را واقعي نشان بدهند، با آبليمو مي اين نامهبراي اين كه . حواله كرده است
 فرد با چند خودكار متفاوت و با تغيير خط و عموما با ,در اين شيوه. كنند جعل مي

ها بيشتر سالم  متن اين نامه. نويسد هان گوناگون مي دست چپ، چند نامه را با مضمون
 با آبليمو و خطوط نامرئي متن اصلي  بعد البالي خطوط نامه.  استو احوالپرسي عادي

نويسند كه مثال فرد خيالي در ايران اطالع داده است كه كمك مالي را از اين  را مي
هايي است كه افراد  اين شيوه، يكي از شيوه. بنيادهاي پوششي دريافت كرده است

با . اين روش، عمومي و همگاني نبوداما . دادند قديمي سازمان در دوران شاه انجام مي
آوري شده  هاي جمع كند كه پول اين حال اين جعل، رهگذران را به اين باور نزديك مي

 . رسد واقعا به دست كساني كه نيازمندند، مي

   نمونه هايي  از
  چک های  دريافتي 

   ازمردم  انگليس توسط
» ايران ايد«   انجمن خيريه 

 ابسته به  مجاهدين و
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 :ميكن براي تكميل بحث، چند نكته را يادآوري مي

ها به  كاتي اين تيم صنفي و تداري ـ سازماندهي قانوني، تشكيالتي، پشتيباني و حت١
اگر در كشوري چنين . هاي دانشجويان مسلمان در كشورهاي غربي است  انجمن عهده

اجتماعي از /هاي مالي انجمني وجود نداشته باشد ـ مثل كشور سوئيس ـ آنگاه تيم
 ۱۳۶۶ يا ۱۳۶۵البته از سال . شوند سوي كشوري نظير آلمان، به اين كشورها اعزام مي

اجتماعي در كشور كوچك سوئيس، مراكزي هم در /دن درآمد ماليبه دليل باال بو
 . شهرهاي زوريخ، برن و ژنو تشكيل شد

اجتماعي از سوي / انجمن و بنياد پوششي در رابطه با كار مالي١٧٠ ـ نزديك به ٢
 بجز روي كاغذ ها اكثراً اين بنيادها و يا انجمن. سازمان مجاهدين تشكيل شده است

. هاست  آن  و يك نفر از مسئولين خارج كشوري سازمان گردانندهندارندخارجي وجود 
 . دو عضو ندارند/اين بنيادها در نهايت بيش از يكي

موران أ ـ تجربه اين نهاد سازمان نشان داده است كه در برخورد با پليس و م٣
رسم بر اين است كه اگر . ها را مطرح كنند شهرداري نبايد محل هزينه كردن اين اعانه

شود، تنها مسئولين  ها مي موران شهرداري و پليس به اين تيمأاي از سوي م راجعهم
نفرات تيم اجازه ندارند در اين زمينه . گو هستند مورين پاسخأها به پليس و م تيم

ايشان توجيه هستند كه در هنگام برخورد با اين موارد، به . ابتكاري از خود نشان دهند
ها  سرتيم. مور مربوطه را به او حواله دهندأذارند و مسرعت سر تيم را در جريان بگ

 . آوري اعانه توجيه هستند هم عموما براي غير مجاهدي جلوه دادن جمع
 داوطلبانه به اين كار كنند كه كامالً يد ميأکها در برخورد با مردم ت  ـ نفرات تيم٤
اما واقعيت . دهند يها يا تعطيالتشان را به اين كار اختصاص م پردازند و آخر هفته مي

 دو ها هم عموماً افرادتيم.  مشخص تشكيالتي است اين است كه اين پروژه يك وظيفه
يا نفرات تشكيالتي هستند كه به داليل نيازهاي سازمان به اين بخش . دسته هستند
 مالي سازمان مجاهدين است، يا افرادي از  اند و كارشان حل و فصل مساله منتقل شده

 حقوقي   ايرانيان عادي در خارج از كشورند كه نياز دارند مسالهپناهجويان و
اي از سازمان مجاهدين مبني بر داشتن فعاليت  شان حل شود و تائيديه پناهندگي

ي  هاي ويژه ها و خانه  مقطعي هستند، به پايگاهاين افراد كه عموماً. سياسي بگيرند
اي براي  وها، نيروهاي بالقوهاما همين نير. شوند مسئولين سازمان راه داده نمي

. سربازگيري و اعزام به كشور محل اقامت مسعود رجوي يعني كشور عراق هستند
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شود كه اين افراد را قبل از دريافت پاسپورت  همانگونه كه گفته شد، بسيار كوشش مي
ها  اين افراد بيشترين ضربه. پناهندگي و در شرايط پناهجويي به كشور عراق اعزام كنند

خورند و هيچ راهي هم براي برون رفت از بن بستي كه خودشان را   از سازمان ميرا
 از سوي سازمان شود كه مرتباً به همين دليل كوشش مي. اند، ندارند در آن گرفتار كرده

از .  شده، از احساساتشان استفاده شودايدئولوژيک/عاطفي/براي ايشان كار توجيهي
هاي ويژه، مثال نشست رهبري، يا   به مناسبتيحتهاي جعلي،  سوي ديگر با پاسپورت

 شيعيان و از   زيارت اماكن متبركهيمانور، يا آموزش سالح سبك و نيمه سنگين و حت
شان را كه از يها  اين افراد خانوادهيگاه حت. شوند  به عراق فرستاده مي…اين قبيل

ه به زيارت كربال و نجف فرستند تا از اين را اند، به اين ترتيب به عراق مي ايران آمده
 ديگري براي در اختيار گرفتن اين افراد در خارج از  بروند و البته اين راه هم طريقه

 .كشور است
 يك طرفه براي بسياري از  در نهايت بايد گفت كه ورود به كشور عراق يك جاده

  .قصد گرفتن پناهندگي ودرست کردن سابقه سياسي رادارندافرادي است كه 
 برخورد با رهگذران و مردم عادي در ۱۰۰ تا ۵۰ فرد مالي كار روزانه بين  ـ هر۵

اين افراد پس از مدت . ها دارد هاي محل جمع آوري اعانه كشورهاي غربي و در خيابان
يابند كه در چه شهري و يا چه   مردم شهر آشنا شده، مثال درمي كوتاهي به روحيه

به عنوان نمونه در كشور . بت دارندكشوري، مردم نسبت به چه مشاغلي ديدي مث
يا در كشور ايتاليا وكالت شغل . آلمان، معلم بودن شغل آبرومند و مردم پسندي است

ها در اين كار بسيار  سه ماه كار در خيابان/افراد مالي كار بعد از دو. اي است پسنديده
 جلب كرده و توانند توجه و اعتماد رهگذران را شوند و به آساني مي خبره و وارد مي

 . پول خوبي از ايشان اخاذي كنند
ها نتواند پول مناسبي جمع آوري كند، به شدت  ها و يا يكي از نفرات تيم  ـ اگر تيم٦

سازمان مجاهدين اين فرد را به . گيرد  توهين و تحقير قرار مييمورد بازخواست، و حت
هاي   به سرعت شيوهكند كه دهد و او را وادار مي شدت تحت فشارهاي روحي قرار مي

يكي . اخاذي را از ديگران فرا گرفته، بهتر و بيشتر ترفندهاي كالهبرداري را به كار بندد
رهبري براي فرستادن شما به «: شود اين است كه از انتقادهايي كه به اين افراد مي

ا ه ها و عمليات و جنگ كلي از نفرات سازمان در زندان. ها كلي بها پرداخته است خيابان
 و اين درياي خون مجاهدين است كه به رهبري سرکوب رژيم. اند كشته شده

 اي اگر نتوانيد وظيفه. كنيد شما از مشروعيت رهبري استفاده مي. مشروعيت داده است
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ايد و او را بي اعتبار  اند، انجام دهيد، از خون رهبري نوشيده تان گذاشته را كه به عهده
كند تا   رهبري دارد اين همه فداكاري و ايثار مي. دهند همه دارند خون مي. ايد كرده

ها و پيغمبر روسفيد  تان را انجام دهيد و در برابر خدا و امام شماها بتوانيد وظيفه
مهم اين .  باشيد، مهم نيست تان كرده قع هر گناهي هم كه شما در زندگيدر وا. باشيد

هاي رهبري را بدانيد و بدانيد كه در آن دنيا هم رضايت رهبري  است كه قدر جانبازي
هر اهمالي در اجراي . كند شود و شما را به بهشت راهي مي از شماست كه شفيعتان مي

بندد و راه  ه بهشت را به روي شما ميفرامين رهبري سازمان ـ مسعود رجوي ـ را
 اين حرف ها البته در ذهن افراد عادي و غير »…كند و  جهنم را به رويتان باز مي

كند، اما كاربرد  ايدئولوژيك تاثير چنداني ندارد و ايشان را به سرعت زده و پشيمان مي
لمان و شيعه ها همگي مس چرا كه اين. داردخوبي براي افراد ايدئولوژيك و تشكيالتي 

م يبگذر. مذهب هستند و به رهبري و امامت و مرجعيت تقليد مسعود رجوي ايمان دارند
اند و اين   به داليل سياسي به مجاهدين پيوستهكه خيلي از افراد سازمان هم اساساً

زده و حکومت  مبارزه بر عليه  گري، ايشان را هم از ادامه  سلطه رفتار و اين شيوه
 كه در مقاطع مختلف از سازمان است اين افراد بسيار زياد   نمونه.كند پشيمان مي

 

   نمونه هايی ديگر از
  چک های  دريافتي 

  ازمردم   انگليس توسط
   انجمن خيريه

 » ايران ايد  « 
   وابسته به مجاهدين
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اند، حتا كار سياسي را بوسيده و كنار  اند و اگر توانسته مجاهدين فاصله گرفته
 . اند گذاشته

اجتماعي كه بيشتر مالي است تا /در همين راستا و باال بردن راندمان كار مالي
شوند كه به  اد ناشي و كم درآمد موظف مياجتماعي و جهت تبليغات ضد حكومتي، افر

 اگر يهاي غرب فرا بگيرند و حت هاي كالهبرداري و اخاذي را در خيابان سرعت شيوه
دانند، طوطي وار جمالتي را حفظ كرده، با همان زبان الكن تقاضاي  زبان خارجي نمي

ني كه زبان  كساتجربه به سازمان مجاهدين ثابت كرده است كه اتفاقاً. كمك مالي كنند
تري را در اين  توانند ارقام كالن كنند و مي بلد نيستند، بيشتر اعتماد رهگذران را جلب مي

 .  به دست بياورند»گدايي شرافتمندانه«
 »ي طوالني بلند مدت بيش از بيست ساله پروژه«توان گفت كه در اين  در نهايت مي

زمند كه به تائيديه نياز دارند، هم اعضاي خود سازمان مجاهدين و هم افراد عادي و نيا
در نهايت اين افراد ـ چه خودي و چه . گيرند برداري و سوء استفاده قرار مي مورد بهره

هاي اخاذي و كالهبرداري و دروغگويي و گدايي  غير خودي ـ انواع و اقسام شيوه
ازمان توانند اگر هم از س گيرند و به طور مشخص ديگر كمتر مي شرافتمندانه را ياد مي

جدا شوند، يك زندگي طبيعي و سالم داشته باشند؛ چون سازمان مجاهدين، فساد را در 
  . داده استو به خالفكاري عادتشان كرده خون ايشان تزريق 

هاي گوناگون اخاذي از   ـ متوسط درآمد هر فرد مالي كار ـ پس از آموزش شيوه٧
 . دالر در روز است١٠٠٠ تا ٥٠٠رهگذران ـ بين 

هاي پر رفت و آمد و مراكز خريد را  سازمان مجاهدين براي اين كار محل ـ ٨
 . كند انتخاب مي

تواضع برخورد كنند و از   ـ مالي كاران موظفند با رهگذران با نهايت ادب و٩
گاه در طي . شانه خالي كنند و پاسخگويي خارج از چارچوب تشکيالت هرگونه برخورد

ها را   و درآمد آنآنهارا تحت نظر دارنددتي از دور روز افراد فقير اين كشورها كه م
افرادي . كنند شوند و ايشان را گدا و دزد خطاب مي بينند، بدبينانه با ايشان روبرو مي مي

هم هستند كه ضد خارجي هستند و از حضور اين افراد خارجي در معابر عمومي شهر 
ها  كنند؛ اما تيم اد فحاشي مي به اين افريگاه حت. كنند و كشورشان اظهار ناراحتي مي

  ها حمله گاه اين افراد به نفرات تيم. اجازه ندارند با اين افراد برخورد كالمي بكنند
ها موظفند در اين گونه موارد به سرعت محل كارشان را به  كنند كه تيم فيزيكي هم مي

 نظر از نهار براي مدت كوتاهي ترك كنند تا فرد موردصرف  قهوه يا  نوشيدن بهانه
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ها اين است كه پاي  تمام كوشش تيم. محل كار افراد سازمان مجاهدين دور شود
گاه افرادي كه از جمع آوري . ماموران شهرداري و يا پليس به اين محل كشيده نشود

ها ناراحتند، بدون برخورد فردي، به پليس محل مراجعه كرده و ايشان را  اين اعانه
در اين موارد هم همان . ها را چك كنند هاي تيم اجازه نامهدارند مدارك شناسايي و  وامي
ها كارساز  نامه تر و همان اجازه ها و مشاغل قالبي هاي شناسايي قالبي و با عنوان كارت
 كار دارند  ها به عنوان مثال فقط سه روز اجازه آيد كه تيم البته بسيار پيش مي. است
هاي شهرداري را  كنند و تاريخ روي فرم ي روز براي اين كار به محل مراجعه م٣٠ولي 

در واقع در سازمان و . دهند اند، تغيير مي   كه به صورت مهر درآوردهبا سيب زميني
اگر ماموران . ها بخشي است كه كار جعل سند و مهر و امضاء را به عهده دارد انجمن

ها مقايسه كنند، كلي  امه ن ها را با تاريخ اجازه  تاريخ سر برسند و اتفاقاًشهرداري اتفاقاً
اما روال كار اين است كه سازمان . آيد مشكل حقيقي و حقوقي براي سازمان پيش مي

 از موضوع جعل تاريخ يا محل هم خبر ندارد، نفري را كه خودش گرفتار كرده و اصالً
 پناهجوست و حتا عضو سازمان در كند و اين شخص را كه معموالً به امان خدا رها مي

هايش را بپردازد و گرفتاري   جريمهدارد تا خودش شخصاً ك پناهجوست، واميهيئت ي
اما سازمان چند ماه . هاست  اين كار هم لغو اين اجازه نامه نتيجه. اش را حل كند حقوقي

هاي پوششي  بعد دوباره و تحت پوشش يك بنياد غير انتفاعي ديگر يا همان انجمن
كند و همان افراد يا افراد ديگري  امه دريافت ميسازمان، دوباره از همان محل اجازه ن

 .كند را به همان محل و براي همان كار اخاذي روانه مي
 ۱۰۰ تا ۵۰ تيم در هر روز كاري  بين عضو ـ همان گونه كه گفته شد معموال هر ١٠

بسياري از رهگذران .  اين برخوردها هم مثبت نيستند برخورد با رهگذران دارد كه همه
ايستند و   نفر مي۳۰ تا ۲۰ بين ولي كالً. اي به اين كارها ندارند ها عالقه خيلي. رندعجله دا

اگر اين افراد كمك قابل . دهند هاي مالي كار گوش مي براي چند دقيقه به حرف
مهم اين است كه آدرس اين افراد در آن ليست انتهايي . اي هم نكنند، مهم نيست مالحظه
 خوبي  تر توضيح داده شد، وسيله اي كه پيش ه از شگرد مالياتيها، همراه با استفاد آلبوم

براي مراجعات بعدي افراد سازمان به اين افراد و بخصوص در پايان سال و هنگام 
                                                           

دادند، جعل اسناد دولتي و قانوني  در دوران كار نظامي و در دوران شاه، يكي از كارهايي كه مجاهدين انجام مي) 
كردند و روي آن شكل مهر مورد نظر را به صورت  براي اين كار سيب زميني را از عرض قاچ مي. كشورهاي مختلف بود

اين كار را در . شد ها انجام مي  زمينه اين كار در همه. كردند بريدند و به اين ترتيب مهر جعلي درست مي  ميمعكوس
البته در غرب كه امكانات بيشتر بود، از . دادند هاي تيمي به صورت سيستماتيك به نيروها و اعضاء آموزش مي خانه

 بود» قانوني شهرها«ت بخش اين كار همچنان در دس. شد تري استفاده مي وسايل مدرن
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اين مراجعات مستقيم و فردي را در عرف سازمان . دريافت عيدي ساالنه است
 .  آن صحبت خواهد شد  در باره بخشادامة اين گويند كه در   مي»مالي ويژه«مجاهدين 

كرد،   مارك دريافت مي١٠٠ دالر يا ١٠٠ ـ در صورتي كه فردي كمكي باالتر از ١١
آيا شما اين امكان را داريد كه مبلغ ديگري هم : كرد كه  سوال مي»سوژه«مودبانه از 

 مثال براي ماه بعد در اختيار ما بگذاريد؟ 
هاي واريزي را زير عنوان  برگهاگر فرد دسته چكش را همراه نداشت، سازمان كه 

خواست تا شماره  نام همان بنيادهاي پوششي از يك بانك گرفته بود، از فرد مزبور مي
 واريز بنويسد و به اين ترتيب در ماه و يا قرار بعدي، پول را از  حسابش را در اين برگه
ورهاي در اين زمينه از سوي ادارات مالي و سيستم بانكي كش. حسابش برداشت كنند

 از سوي نفر اين جمله هم عموماً. اروپايي و امريكايي، تدابيري به كار گرفته شده بود
 :شد  كار به چنين افرادي گفته ميمالي

 »!شوند هاي مهرباني نظير شما در دنيا كم پيدا مي آدم« 
 

 
 ٦ صفحه ١٣٧٢ ارديبهشت ٢٠ مورخ دوشنبه  ٢٩٨نشريه مجاهد شماره 

                                                           
گيرد و قرار است اين فرد  در داخل كشور، هنگامي كه سازمان فردي را براي انجام عمليات تروريستي در نظر مي) 

اجتماعي از رهگذراني كه /در خارج از كشور و در كار مالي. كنند ياد مي» سوژه«ترور شود، سازمان اين فرد را با عنوان 
 !شود نام برده مي» سوژه«  با همان عنوان ،كنند ميمبلغ درشتي پرداخت 
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شود از او پول نقد گرفته   سعي مي»شكار« يا »سوژه«اد  ـ براي جلب اعتم١٢
ي خوبي براي جلب اعتماد اين افراد و  دسته چك و يا شماره حساب وسيله. نشود

شان را از  توانند مبالغ پرداختي با اين پرانتز كه اين افراد مي. تر است هاي كالن پرداخت
 به اين مالي كاران كمك مالي شان كسر كرده، در نهايت از جيب دولت ماليات ساليانه

 . كنند
شود، درخواست   ديگري كه در سازمان مجاهدين انجام مي  ـ كار مشمئز كننده١٣

در اين رابطه فرد .  براي نامه نگاري با كودكان موهوم آواره است»ها سوژه«از 
ي كودكان اي براي يكي از كند كه در صورت تمايل نامه  پيشنهاد مي»سوژه«كار به  مالي

گذارند كه آن انجمن پوششي  قرار هم مي. ها كمك مالي كرده است، بنويسد كه به آن
 چنين كودكي وجود در حالي كه اساساً. نامه را به آدرس آن كودك موهوم ارسال كند

دست كم از طريق  ها ـ اي وجود داشته باشند، اين كمك ندارد و اگر هم كودكان آواره
اين بنيادهاي باصطالح غير انتفاعي در واقع . رسد نميسازمان مجاهدين ـ به دستشان 

مثال پانزده . پوشش جمع آوري اعانه براي انجام عمليات تروريستي و مسلحانه هستند
قانوني « خود نفرات ومسئولين سازمان در بخش »سوژه«روز پس از دريافت نامه از 

نويسند و  انه مياي با خط خرچنگ قورباغه و باصطالح با زبان كودك  نامه»شهرها
  اين شيوه هم وسيله. كنند براي اين فرد كه آدرسش را هم در اختيار دارند، پست مي

ها، راه را براي   غربي ديگري است كه در ضمن استفاده از احساسات انسان دوستانه
 .گذارند هاي بعدي باز مي اخاذي
اگر . گزينند ي اقامت ميهاي مختلف ها پس از انجام كار روزانه، در محل  ـ افراد تيم١٤
كنند، در نزديكي محل  هاي دانشجويي كار مي هاي سازمان كه زير عنوان انجمن پايگاه

ها، به  در صورت دور بودن از اين پايگاه. روند ها مي كار ايشان باشد، به اين انجمن
 در كنند، يا مثال در ايتاليا ها را در كليسا سر مي عنوان نمونه در كشور انگلستان شب

هاي ايرانيان هواداري كه در آن شهر زندگي   در خانهكنند؛ ولي عموماً  اقامت مي هتل
هاي  اما هر جا كه باشند، گزارش كار و ميزان پول. رسانند كنند، شب را به صبح مي مي

 اي كه ممكن باشد، به مركز شان را تلفني يا از طريق فاكس و هر وسيله جمع آوري شده
 كامپيوتر   كارهاشان در حافظه ها و گزارش ميزان درآمد تيم هند تاد انجمن اطالع مي
كنند  ها مراجعه مي ها به مراكز اصلي انجمن در پايان هر هفته هم تيم. جمع آوري شود

 ها اين پول. دهند شان را تماما در اختيار سازمان قرار مي هاي كاري ها و گزارش و پول
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 . 
هاي مربوطه به اسم  پس از جمع آوري و تبديل به ارزي قابل انتقال و با حسابسازي

يكي از معتمدين سازمان كه شماره حساب و پاسپورت معتبر قانوني دارد، واريز 
طريق همين فرد و از همين حساب، به حسابي در خارج از  از ها بعداً اين پول. شود مي

 . گيرد اين كشور واريز شده و در اختيار سازمان قرار مي
  خواسته مي شود كه،مي كنندکمک مالي ها ابان ي درخ از كساني كهمعموالً -١٥

ررابطه با مسايل د يتا باصطالح اطالعات بيشتر دنکن پر راصفحه مقابل پرسشنامه 
غافل از اينکه . مي کند پر رافرم را فرد آلماني با عالقه آن . ايش فرستاده شودايران بر

 در پشت صفحه بزبان فارسي بدون آنکه وی اطالعي داشته باشد، گزارش برخورد
         قرار»ويژه مالي«اختيار بخش  در اين ورقه ها بعدا. دشوکننده باوی درج مي 

 .سراغ وی مي روند به ،ات بيشترنها به بهانه دادن اطالعآو مي گيرد 
 كاران هوادار، يا عضو با  ـ هر گونه رد، اثر يا شواهدي كه نشان داده شود مالي١٦
روند، خود را  افرادي هم كه به مركز مي. شود  سازمان مجاهدين هستند، پاك مي سابقه

 

 

   نمونه هايي ديگر از
  دريافتي  چک های 

   ازمردم  انگليس توسط
   انجمن خيريه

وابسته به » ايران ايد « 
 مجاهدين 
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ا آماده ه انتقال تجربيات به ديگر تيم و هاي ويژه،  بعد، انجام نشست براي سفر هفته
 .كنند مي

شود، نفرات   بافته ميهاي كلي كه معموالً تر، بجز دروغ هاي كالن  ـ براي اخاذي١٧
ها در  البته براي بافتن اين دروغ. كنند اي هم استفاده مي  ويژه هاي خود ساخته از دروغ

تنها يك مساله نبايد . روابط و براي اخاذي بيشتر، هيچگونه حد و مرزي وجود ندارد
تر  چه كالن هرهاي موش شود و يا دست كم گرفته شود و آن هم واريز كردن پولفرا

اين هدف مقدس است و اين هدِف مقدس است كه هر گونه . به حساب سازمان است
 براي بازارگرمي اي كه هاي سازماني از انواع دروغ. كند كاري را توجيه مي وسيله و راه

 

 
 تماعي در آلماناج/پرسشنامه مربوط به کارمالي

 
فرد مالي كار در هر . شود، عنوان كردن اعدام افراد خانواده ي مالي كار است گفته مي

ي رهگذر و يا سوژه، يكي از افراد خانواده اش را در لفظ  برخورد و با توجه به روحيه
ي مرا در برابر   ساله۷كودك « يا »اند همسر مرا اعدام كرده«. كند كشد و اعدام مي مي
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ها را بر روي   و درست همان هنگامي كه اثر رواني اين دروغ»اند  شكنجه كردهمن
 هم ـ اگر فرد كند كه معموالً تري مي بيند، از او درخواست مبلغ هنگفت رهگذر غربي مي

 . مورد نظر امكان پرداختش را داشته باشد ـ به سرعت قابل دريافت است

ند كه نگذارند رهگذر خود هر مبلغي را ها در اين رابطه توجيه هست  ـ نفرات تيم١٨
 تلفن  تر گفته شد، آدرس و شماره نيروها با ترفندهايي كه پيش.  بپردازد،خواهد كه مي

هاي   ارسال اطالعات بيشتر از او پلي براي اخاذي فرد مذكور را گرفته و به بهانه
 . گويند مي »پل زدن«به اين عمل هم در سازمان . سازند سيستماتيك و چند باره مي
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II -  مالي ويژه 

 
  تا۱۳۶۱سال  سازمان مجاهدين خلق ازدر  روشی بود که »اجتماعی/مالی«شيوه 

 طريق انجمن ها  ازًدراين شيوه عمدتا. ه استه شدکار گرفتبحال بشکل گسترده ای به 
اجتماعي /جازه نامه کارمالي ا،آوارگان بنيادهای باصطالح غيرانتفاعي کودکان و و

که  آن از اين شيوه بعد. فصل مي گرديد و مسائل جانبي آن نيز حل و گرفته مي شد
آلمان   در»کمک به ايران«يا   در انگلستان و»ايران ايد«پای بعضی از اين انجمن ها مثل 

ده دست دا از کارآيي بيروني خود را.)  مراجعه شودبعدبه بخش ( به دادگاه کشيده شد
از   ديديم که افرادی که باالترپيشينبخش  در. استفاده مي شود  کمتروازاين شيوه فعالً

  در،داشتندپرداخت بيشتري را پتانسيل  و ،مي كردنداجتماعي کمک /مالي  مارک در٤٠
به هزاران  تعداد اين افراد طي ساليان دراز سر.  ثبت مي شدند»ويژه مالي«وتر يکامپ

 که »ويژه مالي«بخش . مي مکد  را  مثل زالو خون آنها هم ن هنوزنفر مي زد که سازما
 از و دارد ی سازماني قراردارد، دردرجه بندی بکلي سّر سازماندهي خاص خودش را

آلمان  مرکز اين بخش در. هستند سازمان باخبر فعاليت های آن تنها عده معدودی در
مالقات « ،»کامپيوتر«، » سراييداستان«، »نامه نگاری«، »گيری قرار«شامل قسمت های 

 :بود آدرس زير  در»اجازه شهرها« و»کننده قانوني
 

Schloss Str. 38 
51429 Bensberg 
Germany 

 
 . يستدست ن اطالعي در کشورهای ديگر از آدرس های اين بخش در

 :است زير  بقرار»ويژه مالي«بخش اطالعات جمع آوري شده در رابطه با  
اند، از  كردهمالي  مارك كمك ٤٠كه بيش از   كساني را لفن ـ سازمان شماره ت١

شود كه  البته اين كار در صورتي انجام مي. كند  پست و تلفن پيدا مي طريق اداره
 »ها سوژه«مهم اين كه اگر نكته .  شماره تلفنش را به نفر مالي كار نداده باشد»سوژه«

ر و يا كشيش داشته باشند، از  بيكار، دانش آموز، دانشجو، خبرنگاقبيلمشاغلي از 
 چون احتمال ،مراجعه نمي كنندکه هم  بيكاران به. شوند  دوباره حذف مي ليست مراجعه

           چون ، ياد شدهديگر مشاغل در مورد اما. دريافت وجه بيشتري را نمي دهند
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گفته نمي خواهند روش كارشان لو برود و طبق تجربه دريافته اند كه افرادي با مشاغل 
 از كم و كيف خالف كاري هاي سازمان آگاهند يا مي  دقيق هستند و گاهاً معموالً،شده

 . مي كنند  از مراجعه به ايشان خودداري ،توانند نسبت به اين شيوه كار حساس شوند
در ... و سوژه ، مشخصات فردی فرد، نام شهر نفر ميزان کمک،اين آدرس ها -٢

مي   طبقه بندی ي هرکشوردانشجويان مسلمان  ر انجمنکامپيوت العاتي درطيک بانک ا
 .شود
از طريق تلفن از آنها و در مرحله نخست  افراد با اين  يا تماس هايي تماسطي -٣

 .درخواست مالقات می شود
گويند كه مثال من آقاي ايكس هستم و از   مي»ها  سوژه«روال كار اين است كه تلفني به 

در اين جا مهم . كنم  تلفن مي)Flüchtlingshilfe Iran( يبنياد كمك به آوارگان ايران
گويد  نفر تماس گيرنده مي. نيست كه آن رهگذر به كدام بنياد پوششي كمك كرده است

اي  خواستم خبر خوشحال كننده كنم، مي  تلفن مي)Flüchtlingshilfe Iran( از كه من
. ي را از خطر مرگ نجات بدهيم كودك ايران٩٠ايم  ما با كمك شما توانسته: به شما بدهم

 كودك ٩٠كنند كه ما  دهند، اضافه مي بعد هم كه كلي به اين تماس، حالت داستاني مي
 تحويل دولت ايران بدهد، با كمك مالي شما قصد داشت ايراني را كه دولت تركيه  آواره

ال هم حال ايم ايشان را به كشورهاي اسكانديناوي بياوريم و فع ايم و توانسته نجات داده
 كمي خام شد، از وي براي يك مالقات حضوري »سوژه«بعد كه . همگيشان خوب است

بعد هم براي اين كه سيستمشان را خيلي بوروكراتيك و غربي جا بزنند، . گيرند وقت مي
كنند كه مبادا طرف فراموش كند يا قرار را جدي   تائيد قرار برايش ارسال مي يك برگه

مسئولين سازمان، با لباس مرتب و كيف سامسونت و كت و شلوار بعد فردي از . نگيرد
در اين كيف سامسونت هم طبق . رود  آهاردار به مالقات فرد بيچاره مي و كراوات و يقه

اجتماعي، فقط كمي شيك و /معمول يك آلبوِم تر و تميز شبيه به همان آلبوم مالي
   چند برگه تر، به ضميمه نگيزانندههايي بيشتر و برا تر و عكس تر و با جلدي گران تميز

امضاهاي برخي پارلمانترهاي كشورهاي غربي در رابطه با محكوميت حكومت اسالمي، 
الملل در رابطه با مثال آلترناتيو بودن  عفو بينسازمان اي از سوي  همچنين بيانيه

و بين الزم به يادآوري است كه سازمان عف.  قرار داده شده است... سازمان مجاهدين و
هايش به اين   از بيانيه مجاهدين سازمان الملل چندين بار در رابطه با سوء استفاده

 .سازمان اعتراض كرده است
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روال صحبت اين گونه است كه فرد سازمان در آغاز از گفت و گوهاي معمولي 
بعد كه كمي طرف را نرم كرد، و اطالعاتي از زندگي فردي و شخصي او . كند شروع مي
 آورد، بيشتر در رابطه با كودكان موهومي كه در تركيه هستند و پدر و به دست

 دروغ هايي ،اند و تحت سرپرستي بنياد آوارگان ايراني قرار دارند مادرشان اعدام شده
دهد؛ بها را به ايران تحويل   اين بچهقصد داشتهدولت تركيه  اين كه مثالً. سر هم مي كند

بچه ها را برخي از اين القمر كرده،  توانسته است شقاما بنياد ما با كمك مالي شما 
 . نجات بدهد

 حكومت اسالمي حاكم بر  كهشود كاري هم اضافه مي براي توضيح بيشتر و محكم
المللي مدتي اين كودكان را كه اكثرا پدر و   فشارهاي بين بر اثر ايران مجبور شده است 
اند، براي مدت  ها متولد شده دانهاشان در زن  خيليياند و حت مادرشان اعدام شده

شوند؛  اگر اين كودكان مجددا به ايران مسترد شوند، حتما اعدام مي. محدودي رها كند
خواهد  حكومت اسالمي مي. چون ايشان در واقع مدرك جرم حكومت اسالمي هستند

سن .  اعدام كند تا نتوانند جنايات حكومت اسالمي را افشا كننداين كودكان را فوراً
شود كه اين كودكان  در ادامه عنوان مي. كنند  سال اعالم مي٤ تا ٢كودكان را هم معموال 

. اند  از ايران خارج شدهيها بدون داشتن هيچ گونه امكان به كمك مردم محلي و قاچاقچي
شود كه خانمي به نام   عنوان ميسناريو اين  در ادامه. كنند فعال هم در تركيه زندگي مي

 مسيحي است و شوهرش هم در ايران اعدام شده است، و خودش هم  كهکسخانم اي
البته در . كند ها سرپرستي مي تحت پيگرد بوده، حاال در تركيه است و دارد از اين بچه

خواسته به اروپا پناهنده شود،  شود كه اين خانم خودش مي ها گفته مي ميان اين داستان
اش گذشته و دارد از   مانده و از زندگيها دلش ضعف رفته و همانجا ولي با ديدن بچه

 يك پروفسور ايراني  اين خانم، خانه. كند هاي بي پدر و مادر نگه داري مي اين بچه
ها را از  ساكن تركيه را از او امانت گرفته و با كمك مردم تركيه خورد و خوراك بچه

ها كافي نيست و  با اين همه اين كمك. كند  تامين مي»گدايي شرافتمندانه«طريق صدقه و 
اين خانم آدرس انجمن ما را در .  بيمارند و نياز به دارو غذا و پوشاك دارندها اكثراً بچه

اي را كه  سپس نامه. تركيه پيدا كرده و خالصه از ما تقاضاي كمك مالي كرده است
 »سوژه«باصطالح به زبان فرنگي و از قول همان خانم مسيحي نوشته شده است، به 

 ديگر کسمن خانم اي: شود ها اين گونه شروع مي  اين نامهمعموالً. هندد نشان مي
ما اين جا هيچ چيز ! دانم چه كار كنم؟ نمي. توانم اين زندگي را ادامه بدهم نمي

ها همه مريض هستند و كوچكترها شير هم  بچه. نه غذا نه پوشاك و نه دارو. نداريم
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هاي بي پدر و  ه داد ما و اين بچهكنم هر چه زودتر ب  از شما خواهش مي…ندارند
 … روند ها از دست مي اگر به ما كمك نكنيد، اين بچه. مادر محروم برسيد

ما در بنيادمان پس از دريافت اين نامه، گويد كه   مي»سوژه«زمان به سابعد نفر
 جلسه گذاشتيم و يكي از پرسنلمان را به كشور تركيه فرستاديم و با گرفتن سريعاً
در . ها به ايران جلوگيري كرديم تركيه از برگرداندن بچه» گران«خوب و هاي  وكيل

ها  همين رابطه با كشورهاي مختلف اروپايي هم تماس گرفتيم و از نمايندگي آن
ها  اما به دليل مسائل بوروكراسي بچه. ها تقاضاي پاسپورت كرديم براي اين بچه

وانند پاسپورت دريافت كنند و به بايد حدود يك سال ديگر هم در تركيه بمانند تا بت
بنياد ما محاسبه كرده است كه هر بچه براي اين . امريكا يا اروپا فرستاده شوند

به همين .  مارك آلمان نياز دارد٢٨٠٠اقامت يكساله در كشور تركيه دست كم به 
 كودك را براي ٣ خواهش كنيم دست كم خرج  شماايم تا از دليل به مالقات شما آمده

اقامت اجباري يكساله در كشور تركيه بپردازيد و اين كودكان را از تلف شدن و اين 
 !از بين رفتن نجات بدهيد

و با توجه  » ويژهمالي«  بخش» سرايي داستان«تمام اين مراحل خيالي كه در بخش 
شود، به صورت يك سناريو جذاب و هيجان انگيز و  به روند اين مراحل پرداخته مي

هاي روانشناسي حاكم بر اين گونه افراد تهيه  ده از برخي مكانيسمالبته با استفا
اند نسبت به سرنوشت چنين كودكان  شود؛ استفاده از عواطف افرادي كه نشان داده مي

 از »سوژه«در اين مرحله فرد مالي كار ديگر براي . اي بي تفاوت نيستند فرضي
گيرد، بلكه   اجتماعي كمك نمي/اليهاي معمولي كار م هاي داخل ايران و يا آلبوم اعدام
 انسان دوستانه در غرب سوءاستفاده كرده، براي سازمان  كوشد از يك بافت پيچيده مي

 قربانِي يك »سوژه«در واقع در اين مرحله ! مجاهدين خلق امكانات مالي خلق كند
 كمك به كودكان به  شود و به بهانه احساس انسان دوستانه و حقوق بشري خودش مي

هاي تسليحاتي آن و امكانات پشتيباني و  يب مبارك سازمان مجاهدين و خريدج
 .كند هاي گزاف مي تداركاتي اين جريان، كمك

 اين مبلغ را نداشته   يا فرد مورد بحث امكان مالي پرداخت يك باره»سوژه« ـ اگر ٤
د، سازمان باشد و بخواهد از زير بار اين پرداخت ـ به دليل عدم امكان ـ شانه خالي كن

 پيشنهاد »سوژه«در اين مرحله به . مجاهدين يك طرح آلترناتيو هم در آستين دارد
 ٥تواند خرج   مي»سوژه«به عنوان مثال . شود اين مبلغ را به صورت اقساط بپردازد مي
شود   پيشنهاد مي»سوژه« به يحت.   قسط بپردازد٦ را تقبل كند، ولي وجه آن را در  بچه
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 وام كوتاه مدت بگيرند و وجه درخواستي را  Kredit مارك ٣٠٠٠يش كه از بانك برا
 بيچاره در دام پرداخت بدهي به » سوژه«يكباره به سازمان مجاهدين مسترد كند؛ اما 

 وامدار خريدهاي تسليحاتي و پشتيباني »سوژه«در واقع . اين سازمان مسلح باقي بماند
شود و تا مدتي اعصاب و روانش  هاي رهبري سازمان مجاهدين مي و ريخت و پاش

اين همه در صورتي است كه در فاز قبلي به . گيرد تحت فشار روحي و عصبي قرار مي
 فريب اين سازمان را خورده، چند اسكناس »سوژه«،  همان داليل انسان دوستانه

 در ها كمك كرده باشد؛ تا به خيال خودش به اين كودكان خيالي كه اصالً درشت به آن
 !  انساني كرده باشديتگاه نظامي وجود خارجي ندارند، كمكاين دس
 نخست  شوند، در درجه  سازماني اعزام مي هاي ويژه  ـ كساني كه به اين ماموريت۵

 ثانياً. از افراد ايدئولوژيك سازمان و عضو باسابقه و محرم تشكيالت مجاهدين هستند
بخش پناهندگان، رئيس بخش  رئيس هاي مثالًٌ هاي مخصوص بنياد را با عنوان كارت

هاي جعلي  اي از اين دست و با نام هاي جعلي كودكان ايراني، معاون بخش مالي و عنوان
هاي جعلي كليشه  حتا عكسي هم روي اين كارت. و غير قابل تعقيب در دست دارند

براي خود اين افراد هم .  چند فرد مختلف قرار گيرد تواند مورد استفاده كنند كه مي مي
 یها شاغل گردن كلفتي نظير دكتر و مهندس و وكيل و استاد دانشگاه، روي كارتم
 . را بگيرد»سوژه«شود تا بيشتر چشم  طالح شناسايي قيد ميصبا

 يها فرد تشكيالتي موظف است قيمت اتومبيل، خانه، دفتر و حت  ـ در اين مالقات٦
د ميزان پس انداز و  را قيمت گذاري كند، تا بتوان»سوژه«نوع پوشش و كيف دستي 

 . امكان پرداخت او را تخمين بزند
هاي  ها از زنان مجاهد كه با فرم كيد است كه براي اين ماموريتأ ـ الزم به ت٧

. شود كنند، استفاده نمي مخصوص اسالمي و با كت و دامن و روسري رفت و آمد مي
ائيان ندارند و چرا كه تجربه نشان داده است چنين زناني تصوير خوبي در ذهن اروپ

شوند و سطح معامله به چند مارك و چند  بيشتر با زنان عامي و مذهبي ترك اشتباه مي
 . كند دالر تقليل پيدا مي

 
 :با تجهيزات کامل بشرح زير. دو نفره هستند اساساً»مالی ويژه«تيم های  -٨

نيز از صندوق عقب .  يک اتومبيل که به عنوان دفتر کار ازآن استفاده می شود-
 . دشواستفاده می ...  بروشورها و  ،به عنوان انبار کارت ها

 . تيم در آن قرار دارد ـ يک کامپيوتر پرتابل که آدرس های مربوط به حوزه هر
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 جهت سهولت و سرعت در (NAVIGATION)و  (GPS) ـ سيستم جی پی اس 
 . پيدا کردن آدرس های مورد نظر

 . ـ تلفن موبايل
ا تمام الزامات آن و به اين ب, محسوب می شودهم  دفتر کار  ماشين,در اين شيوه

ترتيب ديگر فرد در خيابان کار نمی کند که پليس جلو کارش را بگيرد و يا خسته شود 
 قبلی به خانه يا محل قرارو يا در اثر باران و شرايط جوی تحت فشار باشد، بلکه با 

 . کمک کننده مراجعه می کند کار فرد 
اجتماعي است با اين تفاوت که اگر /نيز مانند شيوه مالي ورهامشخصات کالس

 در اين ،خرج برمي داشتدالر  ١٠٠٠خارج کردن يک بچه فرضی از مرز ايران و عراق 
 ها مالقاتاين  دالر هزينه تعيين شده است و با توجه به اينکه ١٢٠٠٠ يا ١٠٠٠٠شيوه 

ی برای آوردن داليل، شواهد و  فرصت کاف ، ممکن است تا يکساعت به طول انجامدگاه
 . وجود دارد،دشوهر آنچه که باعث کسب اعتماد فرد ب

 ۱۵ الی ١٠  معموال،تجربه كاري با توجه به »ويژه مالي« راندمان نفرات تيم های -٨
تجربه نشان داده است كه راندمان  .اعانه جمع مي كنندبرابر نفراتی است که در خيابان 

 . است دالر در روز ۱۵۰۰۰ الی ۱٠٠٠٠ بين ه طور متوسط  ب»مالي ويژه«كار نفرات 
بعضي .  شيوه های به کار گرفته شده در اين مورد خيلی پيچيده تر است قطعاً-١٠

 ::است از اين شيوه ها بقرار زير
جداگانه )  قسط٢٤و يا ( قسمت ١٢ دالر را در ١۰٠٠٠از فرد می خواهند  -

 . پرداخت کند
مارک  ٤٠از  باشند کمتر ني باشند که حاضرفرض محال کسا هم بر اگر

شود و   طبقه بندي مي»مستمري«اين مبلغ زير عنوان . در ماه پرداخت کنند
 »بي سر پناه«هاي  هايي از بچه براي فرد پرداخت كننده بروشورها و عكس

شود در آينده مبلغ بيشتري به   خواسته ميو از او مستمراً. شود ارسال مي
  صورت حسابي همراه با يك نامهمان برای آنها منا سازض سازمان بپردازد

 مي    همان بنياد پوششي سازمان مجاهدين ارسال با سرنسخهسپاسگزاري 
اش قرار بدهد و  هاي مالياتي  تا طرف بتواند اين صورت حساب را در فرم،کند

الزم به يادآوري است كه معني اين . هايش تداوم بيشتري پيدا كند پرداخت
ها اين نيست كه كودكان آواره و بي سرپرست در ايران و يا خارج  ريافشاگ

هاشان كشته  كه خانواده كودكاني وجود ندارند يا مثالً, وجود ندارنداز ايران 
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 اما سازمان مجاهدين چنين .البته كه از اين نوع كودكان بسيارند. اند شده
جاهدين تحت اين در واقع سازمان م. تحت پوشش مالي خود ندارد كودكاني را

كند تا خرج بارگاه مسئولين سازمان و خرج  عنوان از مردم اخاذي مي
هاي بي حساب و كتاب اين افراد و  سفرهاي كالن ايشان و بريز و بپاش

 .تبليغات گسترده و خورد و خوراك نيروهايش را بپردازند

 
 

 مراجعه به افراد سالمندی است که ورثه ،شيوه های پيچيدهاين يکي ديگر از 
به هنگام مرگ  ،در اروپا رسم است كه خيلي از افرادي كه وارث ندارند. ندارند

سازمان مجاهدين از اين  .مي بخشند ثروتشان را به کليساها تمام يا بخشي از
 چنين افرادی به آنها مراجعه آدرس و تلفنو با پيدا کردن ع دارد موضوع اطال

ي از اين  در يک١٣٧٩در سال . می کندمالي درخواست کمک  از ايشان ،كرده
 هکمک ببهانه به انگليسي  مبلغ يک ميليون پوند از يک خانم پير تماس ها

 .کودکان پول گرفته شده است

 نمونه ای ازافرادی که
  مرتبا به مجاهدين کمک

  مي کنند
   ٢٩٨ره  مجاهد شما

  ارديبهشت٢٠ مورخ 
  ١٣٧٢ 
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فوق اين افراد براي سازمان آدرس پيدا كردن و داشتن  نکته مهم اينکه -١١
 ديگري هم در همين ويژه و جداگانهكارهاي . است و مهم با ارزشالعاده 

 افرادي كه  هر ساله برای کليهمثالً. ش انجام مي شودراستا در درون اين بخ
. به هنگام کريسمس کارت تبريک می فرستد ،آدرسشان را در اختيار دارند

به عنوان کمک کننده دائمی حتی را اين افراد پيوسته  سعی می شود در واقع
جمع اين كمك هاي .  دالري در اختيار داشته باشند۵دريافت هاي ناچيز 

 در روش اين . منبع درآمد سرشاري براي سازمان است، مرتبماهيانه و

 

 فرادی نمونه ای ديگر ازا
   که مرتبا به مجاهدين

   کمک مي کنند
   ٢٩٨  مجاهد شماره 

  ارديبهشت٢٠  مورخ 
  ١٣٧٢ 
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کم کم شيوه کار با اين كه  . متداول استي اروپايي و امريكاييتمام کشورها
محل ويژه ي  مال اما همين نوع، استاجتماعی محدود و محدودتر شده/مالی

 بدون اين كه سازمان نيازي به اجازه نامه ،درآمد خوبي براي سازمان است
 يا اين كه مجبور باشد با مراجع حقوقي غربي ، شهرداري ها داشته باشداز

در نهايت دردسر اين شيوه جمع آوري اعانه بسيار كمتر از . سر و كله بزند
 . اجتماعي است/روال كار عادي مالي

معموال دو مرد هستند و موردی پيش   دو نفره و»ويژه مالي«تيم های  -١٢
 . باشند با يک زن عضو اين تيم ها همراه نمی آيد که يک مرد

 در روز قادر است با توجه به مسافت های طوالنی »ويژه مالي«هر تيم  -١٣
 د قرار مالقات اجرا کند و طی همين سه چهار مالقات باي٤ الی ٣حداکثر 

سازمان با  ، در صورت عدم موفقيت.خوبي داشته باشدراندمان روزانه 
 معموالً. برخورد مي كندهين و سرکوفت  همان شيوه تحقير، تواب اعضايش

       يكي از دو نفر تيم را سر تيم مي نامند و نفر بعدي عضو تيم محسوب
 . مي شود

 
 و با استفاده از روشآلمان  کشور در را كه نفر  اين بخش اسامي چند پاياندر

مجبور شده اند به سازمان مجاهدين خلق و براي مصارف جنگي و  »مالي ويژه«
 كه اين نام ها و آدرس ها توضيحبا اين .  كليشه شده است،دنريستي كمك مالي كنترو

تنها قطره اي هستند از درياي بيكران كساني كه سازمان مجاهدين خلق از ايشان 
  نام و آدرس اين افراد در طبقه هاي كامالً،همان گونه كه گفته شد. اخاذي كرده است

 . ها به خوبي محافظت مي شودسري سازمان جاي دارد و از اين آدرس
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 )لمانآي ويژه در کشورالمبه بخش کمک کنندگان برخي از( ۴جدول شماره 
 رديف نام آدرس مبلغ پرداختي

Nieder-Modauer Weg 7  مارک٣٨٠٠
64367 Mühltal 
Germany  

Hans Martin S. 1 

 Schwarzer Weg 46  مارک٣٨٠٠
47574 Goch 
Germany 

Michael B.  2 

Am Bildchen 9  مارک٣٨٠٠
41812 Erkelenz 
Germany 

Yvonne G. 3 

 Krokusweg 8  مارک٥٠٠٠
76199 Karlsruhe 
Germany 

Matthias W. 4 

 Feldstr. 125  مارک١٠٠٠٠
24105 Kiel 
Germany 

Gustav M. 5 

 Girondelle 57  مارک٤٠٠٠
44799 Bochum 
Germany 

Norbert H. 6 

 Peoriastr. 31  مارک٨٦٠٠
88045 Friedrichshafen 
Germany 

Peter S. 
 

7 

 Scherarstr. 8A  مارک٣٨٠٠
13347 Berlin 
Germany 

Bernhard L. 8 

 Josef-Lenne-Str. 25  مارک٨٦٠٠
45131 Essen 
Germany 

Bernhard F. 
 

9 

 Riehler Str. 27  مارک٣٨٠٠
50668 Köln 
Germany 

Ralf B. 10 
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III -  کشورهای غربي و سوء استفاده از انجمن های پوششي خيريه درتأسيس 
 کودکان

 
کشور انجمن های خيريه از خارج  يکي ديگر ازمنابع مهم مالي سازمان مجاهدين در

آوارگان ايراني در کشورهای  که به بهانه کمک به کودکان وهستند اي خودساخته 
 . نده اسيس شدأ ت١٣٧٢ و ١٣٧١غربي در سال های 

حمله آمريکا به  سيس انجمن های خيريه مجاهدين به جنگ خليج فارس وأ تريشه
     .برمي گردد ١٣٧٠عراق در سال 

 :ضروری است  قبل از توضيح اصل مطلب، تذکرات زير
  فرزندان اعضاء مجاهدين هستند که در عمدتاً,اين کتاب در» کودکان« از منظور -١

 سازمان مجاهدين ايشان را ،شانانجحفظ اي  بر و ظاهراً به بهانه جنگ خليج١٣٧٠سال 
 داستان اين . استعراق به کشورهای غربي آورده از  و جدا شان كردهمادر و پدر از

 غيرانساني ترين بخش تاريخ مجاهدين را  عجيب ترين، دهشتناک ترين و،کودکان
 ن بسيارتحليل آ رابطه با اين داستان و در سفانه تاريخ نويسان مامتاً. تشکيل مي دهد

ان آمده آن سر شرح بالهايي که بر بررسي مسئله کودکان مجاهدين و. کوتاهي کرده اند
فرض  بر ،آينده ايران مسئله خانواده در ، نشاندهنده نحوه برخورد سازمان بااست

 . هست مجاهدين نيزقدرت يابي
. ه اند سازمان ايفاء کرد اينبرای سازمان مجاهدين همواره نقش بالکش را کودکان در

کودکان برای  ، ازاسالميجمهوری چه   شاه و زماندوران جنگ مسلحانه چه در در
عادی سازی خانه های مخفي مجاهدين  براي عنوان محمل وه  ب،رفت و آمدها پوشش
          قرارانتظاميمورد حمله نيروهای   لو مي رفت يا ايخانه  اگر. شده استاستفاده

 همراه اين بچه ها گاه.  بودمعرض خطر  ها نيز درجان اين بچههميشه مي گرفت، 
 كودكاني كه در عرف سياسي )نوزادان شيرخوارمانند (.دستگير مي شدند شانوالدين
 . جرمي هم مرتكب نشده بودند،ورهاديكتات

 بيشتر ،دشومطرح مي از وضعيت اين كودكان در سازمان مجاهدين  نمونه هايي که -٢
آلمان   چرا که نگارنده مقيم کشور،استر آنجا بتم حاکم سيس آلمان و مربوط به کشور

 .از نزديک در جريان اين مسايل بوده است  واست
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  به اين معني که اگر. برای همه وجودداردآلمان سيستم عدالت اجتماعي تقريباً در -٣
 ادارات دولتي ،قرار گيرد مضيقه مالي  در وبدهددست  از دليلي شغلش راه کسي ب

ي كاري دست و دافرچنين ا که  زمانيتا و ،کمک مي کننداو دارند که به  ودمختلفي وج
 . مي توانند با اين كمك ها چرخ زندگيشان را بچرخانند،پا نكرده اند

 سوسيال« ترين اين اداره ها مي توان اداره کمک های اجتماعي از مهم
  به ويژه وگانناهندبين پ نام برد که باالترين درجه اهميت را دررا  »)Sozialamt(تآم

نه دولت فدرال تامين   و هاشهرداری اين اداره که بودجه آنرا. داردمجاهدين سازمان 
 تا ، استشده ايجاد ساكن كشور آلمان ند، برای کم درآمدترين اقشار اجتماعينمي ک

 گاني پناهند.گذران حداقلي داشته باشند  هاکمک دريافت اين باچنين افرادي بتوانند 
  که کاری پيدا زماني تاشان خانواده همراه با,  مي كنند دريافتپناهندگيپورت که پاس

برای  توجه به اينکه پيداکردن کار  با.مي مانند تحت پوشش اين اداره ،ندكرده ان
 در ضمن تخصص الزم را نيز براي بازار  ودارندآشنايي كمي افرادی که به زبان آلماني 

مدت طوالني برای اين كمك ها شکل مي باشد، م ،كار اين كشور كسب نكرده اند
 .پرداخت مي شود

به . برابر است شهرهای مختلف آلمان تقريباً  سوسيال دره کمک دريافتي از اداريزانم
ه ب  يورو١٧٥٠فرزند حدود  دو يک پناهنده با همسر و ،آلماندر شهر کلن عنوان نمونه 

 : دريافت مي کند كمكشرح زير
  يورو٨٥٠     نفر ٤ مخارج غذا برای 

  يورو٦٠٠      خانهبرای اجاره 
  يورو٣٠٠      كودكانکمک برای 

فوق العاده  يورو کمک ٥٠٠ يكبار مبلغ  ماه٦وسائل منزل نيز هر  ضمنا برای پوشاک و
 . پرداخت مي شود

 
رهبری  فرار مسلحانه که به استراتژي جنگشکست   و١٣٦٠ خرداد ٣٠ازپس 

 باالاز كشور هواداران سازمان نيز   موج خروج اعضاء و،يدانجامايران  ازمان زسا
غرب  به ترس ازدستگيری،به دليل   همراه با خانواده هاشاناكثراًاين افراد . گرفت

 از.  داشتندنياز به تائيديه سازمان  شانپناهندگي  امورحل و فصل اينان برای .گريختند
             ،نيروهاي اپوزيسيون حاكم بر توجه به جو سياسي آن زمان با  ديگرسوي

در همين راستا . باقي بمانند مجاهدين روابط سازمان  درمدتي هممي خواستند 
 در »مهاجرين«نهادی بنام نهاد در آغاز .  تدارك ديدآنها مفصلي براي ةبرنامسازمان 
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ز اتوانسته بودند که را هواداراني ايجاد كردند كه کشورهای غربي  ديگر آلمان وكشور 
 . مي كردندسازماندهي   در اين نهاد،شوندايران خارج 

داشت  اختيار در) خانه(پايگاه ٣٠ بيش از ۱۳۶۱سال  شهر کلن در اين نهاد تنها در
 اين .مي كردند و جمعيزندگي تشکيالتي   نفر٢٠ بيش از  اين خانه هايک از هر که در

از اداره سياسي عنوان پناهنده  ههواداراني بود که ب اعضاء و ةدر اجارپايگاه ها همگي 
.  دريافت مي کردندخانهاجاره   زندگي وهزينه کمک  كلنشهر) سوسيال(اجتماعي  امور

در واقع اجاره بهاي اين خانه ها را اين اداره اجتماعي مي پرداخت و سازمان مجاهدين 
يار شان در اختيكساني هم كه خانه ها. نفراتش را در اين خانه ها به كار مي گرفت

 .  تمام دريافتي خود را در اختيار سازمان مي گذاشتند،سازمان نبود
 از شان فرزندانهمراه باي بودند که ياهشوهر اکثر قريب باتفاق اين افراد، زن و

 ها که اين خانوادهسازمان برای کودکان . به غرب پناهنده شده بودند و ،گريختهايران 
کودک اختصاص  عنوان مهده خانه هايي را ب ،تا سه ساله بودندحداکثربيشتر نوزاد و 

 مادران اين كودكان به عنوان پرسنل سازماني در همين بخش  بخشي از.ه بودداد
 . سازماندهي شده بودند

 »انقالب ايدئولوژيك« سرفصل جنجال موسوم به  دربيشتر اين خانواده ها
انشان از سازمان جدا  همراه با فرزند،از سازمان كناره گرفته ۱۳۶۴سال سازمان در 

گروه ،  ۱۳۶۶ و۱۳۶۵ درسال های ،ماندندباقي  همچنان در اين خانه هاآنهايي که  .شدند
مي بايستي   اين افراد،طبق قوانين كشور آلمان .فرستاده شدندعراق كشور به گروه 

آنهابدستور اما .  كشور را به آگاهي اداره سوسيال مي رساندنداينخروجشان از 
 ، دادن خبر سفرشان به دولت اين كشور خودداري كرده و با اين خالفكاريسازمان  از

 . ثروت بادآورده اي را براي سازمان باقي گذاشتند
روال كار اين گونه بود كه براي اين كه خروج اين افراد به آگاهي اداره سوسيال 

ه اي  از سفارت عراق خواسته شد ويزاي ورود ايشان به عراق را به صورت برگ،نرسد
ق در توافقي با سازمان سفارت عرادر كشور آلمان . در الي پاسپورتشان قرار دهد

                                                           
جمعي و صورت دستهه سازمان ب افراد آنها  که درخانه هايي گفته مي شود اصطالح سازماني به  پايگاه در)   

 يشديدج از كشور انضباط خار چه در يا خانه ها چه در ايران و در اين پايگاه ها و.      تشکيالتي زندگي مي کنند
. حکمفرماستنظامي       

مجاهدين، مريم قجرعضدانلو ازهمسرش مهدی ابريشمچي جداشده وبه عقد » انقالب ايدئولوژيک«در)  
 )توضيح مفصل در جلد دوم اين کتاب. (ارتقاء پيداکرد» امامت«مسعود رجوی در اين ماجرا به . مسعودرجوی درآمد
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 . مي كرد   ورقه اي با عنوان برگه عبور صادر،براي سفر اين افراد به كشور عراق
عبور كرده و  آلمان ترانزيت فرودگاه هاي از  شانافراد اعزامي با پاسپورت پناهندگي

 آلمان با از آنجا که مهر خروج از کشور. بغداد مي شدند فرودگاهبرگه عبور وارد  با
دولت آلمان اين   از اعزام شدگان درج نمي شد، از نظريك در پاسپورت هيچاين ترفند

 ه ادارويژگي ديگر اين ترفند اين بود كه. همچنان در اين كشور اقامت داشتندافراد 
ين افراد همچنان به ايشان هم از خروج ايشان بي خبر مي ماند و ماهيانه اسوسيال 

كارت بانكي اين افراد را پيش از خروج از ايشان گرفته که هم سازمان . پرداخت مي شد
 در ،مبلغي كه سازمان با اين ترفند به جيب زد.  تمام اين پول ها را دريافت مي كرد،بود

ين من كه خود نيز زماني در ا .مارك آلمان بودميليون خوشبينانه ترين صورت چند 
 شهر  درمنمنزلي بنام .  تجربه خودم را در همينجا اضافه مي كنم،سيستم كار كرده ام

در ضمن . مي پرداختماهيانه اداره سوسيال اجاره کامل آن را  کلن اجاره شده بود و
اجاره پرداخت . بودنيزآلمان كشور  دفتر رسمي سازمان در اين خانه حدود دو سال

 .  از كشور عراق همچنان ادامه داشتبهاي اين خانه تا بازگشت من
نظير مقرری افرادی  ، از اين تاريخعدب حتي  و۱۳۶۵طول سالهای  به اين ترتيب در

گاهي  اگر .توسط سازمان دريافت مي شداز ادارات کمک های اجتماعي آلمان من 
 فردسازمان  سوسيال احضار مي شد،  پيش مي آمد كه نفر از سوي ادارهموردی

 شانس. له تمام مي شدأبه اين اداره مي فرستاد و مسرا ه نفر اصلي  بديگری شبيه
بنابراين هيچ .  كاركنان اين اداره ها مرتب عوض مي شوندمجاهدين اين بود كه معموالً

به ويژه در مورد زنان سازمان . كدام از اين كاركنان فرد بخصوصي را نمي شناسند
ن لچك و لباس هاي اسالمي همه شبيه به چرا كه اين زنان با آ, وضع خيلي بهتر بود

کارمندان  ي ازرخ حتي بگاه. هم هستند و اين جعل آدم مشكلي برايشان پيش نمي آورد
 Kaufmann بعنوان مثال کارمندی بنام .اين اداره با مجاهدين همكاري هم مي كردند

 اين هگايکي از مناطق کلن بود، هيچ مجاهدين در افراد  نفر از٩٠٠که مسئول حدود 
 ماه يکبار ٣هر بايد سوسيال بگير  ، افرادبق قانونط (.نمي کرد احضاررا افراد 

) .كنند  گزارشوضعيت شان را ،كردهخودشان را به اداره سوسيال محل معرفي 
Kaufmannه ب افراد تحت مسئوليت من بيشترمن مي دانم که «: به نگارنده گفت  يکبار
حد  من در ،به خطر مي اندازندان را برای آزادی آنها جانشچون  ولي ،عراق رفته اند
  مشخص نشدمنبرای البته  ».برايشان نمي تراشم يمانع ومي كنم کمک  خودم به آنها
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يا  ، انسان دوستانه رسيده بوده اين دريافت مثالً خودش بKaufmannکه آقای 
 !!برايش کار ايدئولوژيک کرده اندمجاهدين 

با  ١٣٦١آلمان از سال  خانه های مجاهدين در  ها وهرحال هزينه همگي پايگاهه ب
 . اين روند همچنان ادامه دارد .شدمي مين أاجتماعي ت  امورهکمک های مستقيم ادار

  دري دانشجويان مسلمانبيالن مالي اتحاديه انجمن ها جای تعجب نيست که در
يالن تنها در اين ب. ديده نمي شود مخارج انجمن ها اثری از ،سال های گزارش شده
  اين انجمن هااجتماعي/فعاليت های مالي  درآمدهای انتفاعي ونوشته شده است كه

 . گرفته استآن ها قرار ارتش متعاقباً صندوق مرکزی مجاهدين و اختيار  درتماماً
 ، در۱۳۶۶ درسال تشکيل ارتش آزاديبخش مجاهدين به عراق و ورود افراد با
 ساختمان های »اشرف«  قرارگاهجاهدين يعني مقرارگاهترين  اصلي ترين و بزرگ

  بزرگي باپانسيونبرای بچه ها نيز . ساخته شد  خانواده ها»اسکان«بزرگي برای 
همه کودکان در اين راستا .  ايجاد شد،پذير بود ي كه در آن بيابان امكانتجهيزات

  پانسيوندر از شنبه تا پنج شنبه بچه ها . كردندمنتقلاين ساختمان ها به مجاهدين را 
  اين كودكان پدران ومادران.اين قرارگاه به صورت شبانه روزي نگه داري مي شدند

 ولي روز جمعه .مي كردندعراق فعاليت  كشور پايگاه های مختلف مجاهدين در درهم 
 که خانواده داشتند، به ساختمان  اعضاييروزهای جمعه آن. هفته روز خانواده بود هر

 و پدر مي توانستند هفته ای يکبار اين محل كودكان در.  مي رفتند»اسکان«های 
اما همين آخر هفته براي همه . البته اگر پدر و مادرشان زنده بودند. شان را ببينندمادر
خيلي از اين كودكان از اين آخر هفته هم محروم بودند و پدر يا مادري نبود كه . نبود

 و مادرها در ماموريت بودند و بنابراين خيلي از اوقات هم پدر. ايشان را به خانه ببرد
 . نمي توانستند به فرزندانشان برسند

 کودک هايي شهرهای مختلف عراق نيز مهد مجاهدين در  های ديگر قرارگاهالبته در
 شهر های مجاهدين در قرارگاه يکي از  که مدتي در»الهام« خانم .ايجاد شده بود

 مشاهداتش را اين گونه به رشته تحرير ، مسئول رسيدگي به اين كودكان بودهکرکوک
 :زمان در كشور سوئد زندگي مي كند پس از جدايي از سااين خانم فعالً. كشيده است

تجربه  يا به تحصيل و جامعه ای نياز هر عنوان در اسم و هر برای مربي شدن با   اصوالً
 يا و تحت مسئول با داشته باشد که چگونه بتواند بايد نيز را صالحيت اينکار فرد و.است

 تحت ،عقب مانده يا تمام جامعه های پيشرفته و  دراصوالً و .کند رفتار  آموز کار و شاگرد
اين طريق کتاب  از و مدت مي گذارند شرايطي يک دوره آموزشي کوتاه مدت يا بلند هر
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ن نقطه اي يا بگيريم که اين انتقادات و نظر در ما  اگر.اين زمينه آموزش مي دهند هايي در
جوابي کامال  تشکيالت سياسي غيرممکن است، شايد در يا شرايط جنگي و نظرات در

 يا شخصيتي و هم که صالحيت اخالقي و هرآدمي را ولي مي شود ،آيد منطقي به نظر
؟ اجازه بدهيد به اين موضوع اشاره کنم ! برای جمعي انتخاب کرد،مشکالت روحي دارد

 . ننده مي سپارمابه دست خو قضاوت را ه کند وبه خوانند کمکي بيشتر که شايد
ديگران  من و. شدم شهرکرکوک مشغول بکار پايگاهي در من بعنوان مربي کودک در

 .اين زمينه بوديم آموزش در تجربه و فاقد
هم سازمان مجاهدين اجاره  کنار در خانه را که چهار شکل پايگاه به اين صورت بود

 و خراب کرده بودند به هم وصل مي کرد که چهارخانه راتمام ديوارهايي  و کرده بودند
بيرون بچه   بدون اينکه از،خانه صورت مي گرفت اين چهار در آمدها خيلي راحت رفت و

خانه  ،خانه به هم متصل بود آن کوچه ای که چهار اصوال در. های مجاهدين ديده شوند
که فرزندان مجاهدين که  همين دليل باعث شده بود و های ديگری هم مجاهدين داشتند

 .کودک بروند مهد يا راحت به کالس و ،آن پايگاه زندگي مي کردند در
عصمت  يک بچه يکساله، مسئول من خواهر با آری من مربي کودک شدم، زني جوان و

ايران اعدام  در اول او همسر. غم آلود و چشماني سبز چهره، با زرد زني ظريف و. بود
 ساله که با ديگری چهار و ايران مانده بود آنها در شت که يکي ازدا فرزند دو و شده بود

 خيلي خشک و. ولي نمي توانست ،گاهي مي خواست مهربان باشد او. زندگي مي کرد او
يک اشاره  با مرا و. دست با من داد و خواند فرا به اطاق خود او مرا. مي کرد آرام برخورد

ابتدای آمدنم به پايگاه  من در که قبال از  رااطالعاتي. به نشستن روی صندلي دعوت کرد
صحبت های  از بعد. هم مي خواست کاک حسين گرفته بودند، او اشرف و جليلي، خواهر

. کني کودک کار مهد اين است که در آنطرف، گفت که مسئوليت تو اين طرف و طوالني از
 را عملکردها و ورهاگفت، دست او و. نکرده ام کودک کار حاال مهد پرسيدم چطوری؟ من تا

 همان پايگاه نشان داد اتاقي به من در او. خواهي گرفت طريق نشست ها ياد يکي يکي از
آن  در ،بچه دارد که دو خواهرهای ديگر يکي از با گفت اين هم اتاقي است که تو و

آن  در ، لباسهايم را)فلزی( استيل کمد دو با کوچک و بسيار اتاقي بود .زندگي مي کنيد
کودک  به داخل مهد من گرفتند و از بالفاصله فرزندم را برای شروع به کار. ق گذاشتماتا

! توی اتاق برو گفتند و به من نشان دادند اتاقي را. بروی کار سر هم بايد تو گفتند و بردند
که بدون  مشکل بود برای من بسيار. کني کار اينجا بايد تو. توست محل کار اين جا

 اتاق شوم واردمعرفي  يا شناخت و
 مربي سه نفر بچه و  نفر١٢. گفتند بفرمائيد آنها. زدم خالصه در
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 تای ديگر دو پذيرفت و به گرمي مرا آنها يکي از. مودبانه سالم کردم رفتم و به جلو
صحبت نکرده بودم که  خانمي که نامش مريم بود با هنوز .ايستادند کنار در سرد بسيار

نام  او به بچه ای که سارا. به او نگاه کردم. جلب کرد بخود مرا مربيها صدای جيغ يکي از
 را بگويم اسباب بازی مجيد بار چند! وايسا ديوار کنار مي گفت برو و داشت اشاره مي کرد

 .بگيری نبايد
  بدون اينکه من بدانم و،من داشت قبل شناختي از از و همشهري های خودم بود مريم از

 او و همسرم برای همسر يک پايگاه هستند در او مسرفهميدم که همسرم با ه بعدها
از اين طريق  و پايگاه کرکوک مي باشد تعريف کرده که الهام مربي بچه های سه ساله در

به من معرفي  بچه را چهار دادن بچه هاست و گفت االن وقت غذا او. معرفي شده بودم
که داشتم  تمام مسئوليتي راآن روز . مي دهي امروز غذا تو نفر گفت به اين چهار و کرد

گفت الهام امروز کارت خيلي  خواند و به اتاق خود عصمت مرا شب خواهر انجام دادم و
 .شوخي بکني بخندی و بچه ها با زياد نبايد  ولي تو،خوب بوده

مي  پايگاه های ديگر از را ماشين هايي که آنها از را که بچه ها اين بود نفر چهار ما کار
 هر. کنيم لباسهای راحت به تن آنها بياوريم و در را لباسهای آنها ن بياوريم وبيرو ،آوردند

نام  مي داديم و يک صف يکنفره قرار در را آنها. غايب کردن بود و کارمان حاضر روز
 حضور ما. »من «جواب مي گفتند در به جای حاضر آنها يک به يک مي خوانديم و را آنها
 دنبال بچه ديگری مي رفتيم و بعد مي شنيديم و  را»من«لمه ک مي ديديم ولي بايد را آنها

 .غايب مي کرديم حاضر
 از بعد کاست آماده داشتيم مي گذاشتيم و که هميشه در مجاهدين را آن سرود از بعد

         طي  مربي ها راست گفتن يکي از چپ و با اتاق را يک دور بايد سرود، تمام بچه ها
 .مي کردند تکرار مريم را و  مسعودبايد همزمان و مي کردند

 درگوشه ای نگاه مي داشتند را او. توی صف بيرون مي آمد که بچه ای از وای به روزي
کنترل  زير بايد تمام بچه ها. بکند عالقه اش را مورد يا کار بازی و اجازه نمي دادند و به او

روی کاغذ  را چه هاعملکردهای ب و کارها مربي مسئول بود هر بودند و مربي های خود
 مثال. مي شد نوشته روی تابلو که بعضي از حرکات بچه ها بود آنجا تابلويي هم در و بياورد

نوشته  حرکاتش غيرطبيعي بود، البته برای آنها، روی تابلو ه ای که نامش فرزانه بود وچب
تي به اين ولي آنها اهمي. مسئوليت من باشد يا من و رظن امکان داشت فرزانه زير و مي شد

عروسک به تنهايي بازی  مثال فرزانه دلش مي خواست با. مي نوشتند موضوع نمي دادند و
يکي مي گفت . انتقادی داشتند و کدام نظر هر و نشست مطرح مي شد اين موضوع در. کند

 ،باهاش حرف مي زني وقتي که زياد دومي مي گفت. موضع باال برخورد مي کند فرزانه از
 خواهد مي دارد و من بيچاره مي گفتم بچه دنيای خاص خودش را اگر و لوس مي شود



 انجمن های پوششي خيريه

١٣٧ 

زندگي  کاری به کار سربازخانه و اطرافش احساس محبت کند و در خواهد باشد، مي آزاد
يک . نمي فهمي، بي تجربه ای نظامي ندارد، سيل انتقادات به سوی من روان مي شد که تو

همين بچه های مهدکودک به  ي ازيک دردآور، مادر همان روزهای سخت و از روز
 و خيلي تند او برای ساکت کردن او، با. آن بچه خيلي گريه مي کرد و ماموريت رفته بود

 راستش را. نيازی به گريه نيست و مي گفتند مادرت مي آيد و مي کردند جدی برخورد
ماليمت گفتم  با بغل کردم و بوسيدم و را او. بطرف بچه رفتم زدم و به دريا بخواهيد دل را

بازی کردن،  او شروع کردم با دادم و يک ميوه به دست او و! مامانت مي آيد گريه نکن
 صميمي ميان مادر گونه روابط دوستانه و ناگفته نماند هر. ون رفت بيرمربي ها که يکي از

 تمام عشق و بايد. خلوت خودشان ممنوع بود چه در جمع و چه در ،شوهر فرزند، زن و و
 !مريم مي کردی مسعود و نثار اعالقه ر

مجيد چنين  چه حقي داشتي با گفت تو خواند و فرا به اتاق خود آن روز مربي من مرا
 مجبور را اين عمل او من با برای مادرش نگران بود و ؟ گفتم مادرش نيست و!رفتاری کني

 ريم مادرم شود مادرش شهيد اگر و دارد مادر گفت او او. تمام کند کردم که گريه اش را
 .است
به  آنها نياز البته خيلي از. به توالت مي برديم را بچه ها کودک سه بار مهد در روز هر

 از تا دو زيرا. به عهده من بود عوض کردن پوشک ها اکثرا و عوض کردن پوشک داشتند
 ،ندارند نشان مي دادند که هيچ تمايلي به نظافت بچه ها ازدواج نکرده بودند و مربي ها

حل  بجای اينکه مسئول مشکل را ،اين موضوع گزارش مي شد اگر و. نيستند  مادرچون
 .داری تضاد  خيلي مودبانه مي گفت تو و مي کرد را  عکس اين کار,کند

 مربي ها داده مي شد، و الي پنج حيوان ياد مشحصات چهار بچه ای شکل و بايد به هر
. به ذهن بسپارد را اين درس ها ه بتواندآماده کند ک را اجازه نمي دادند که بچه ذهن خود

مي خواستند فوری  بچه به زور از و مي دادند امتحان قرار آزمايش و مورد را بالفاصله او
اين طريق راهي باشد که  مي خواست از گاهي هم بچه به گريه مي افتاد و باشد و جوابگو

هيچ ميلي به  بچه ها.يه مي شد تنب آن بچه بايد بود و نگيرد، تازه اول کار وال قرارئس مورد
 .يادگيری نداشتند

. تمام بچه ها بايستي يکساعت مي خوابيدند. نمي کرد يريتغ قانون خوابيدن بچه ها
تمام  بوديم برای اينکه آنها بخوابند مجبور ما و ميلي به خوابيدن نداشتند آنها تعدادی از

زمان .  ای بخواب برودبچه تا د دقيقه طول مي کشي۴۵گاهي  بمانيم و آنها کنار وقت در
يک ربع به يک خوابش مي برد،  آنها وقتيکه بعضي ار.  بود١٣-١٢ساعت  خواب از
 او ما و بيگناه که تازه خوابش برده بود بچه معصوم و و ساعت يک بيدار مي شد بايستي او

        مسئول ،توی نشست مطرح مي کرديم وقتي هم اين موضوع را. مي کرديم بيدار را



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

١٣٨ 

بيايد  فشار به آنها بگذاريد. ياد مي گيرد ساعت را زمان و او  زيرا,مي گفت اشکالي ندارد
بودم  که آنجا آخرين روزي تا که اطالع دارم و آنجايي من تا و. بياموزند ديسيپلين را تا

شدن  بيدار موقع خوابيدن و هم در ديسيپلين را چنين بچه هايي نخواستند بخوابند و
 “.نياموختند

 
 رزمندگان با. ان بودگسرگرمي برای رزمند حضورشان بهترين تنوع و اين بچه ها

. جبران مي کردند را عاطفي خود کودکان خود، کمبودهای روحي و شوخي با بازي و
مالقات خانواده  و ديدار  از،مي بردند ماموريت به سر ولي کودکاني که والدين آنها در

 . محروم بودند خود
 که دراست شده  ديد مجاهدين نسبت به خانواده مطالب زيادی منتشررابطه با  در
 نوشته »مرداب«توانيد به کتاب  برای اطالعات بيشتر مي. (يست اين کتاب نةحوصل

 .) حائری مراجعه کنيد آقای هادی شمس
روند خود  در عراق تبديل به يک معضل و بخصوص در مجاهدين و خانواده در

خانواده تنها محلي بود که سازمان به آن . ه بود شد»فلمح« طبيعي تبديل به يک بطور
امرخانواده  اقسام دخالت ها در انواع و سازمان عالقه داشت که با. تسلط مطلق نداشت

گفتگوهای  وقايع دروني و از باشد و کنترل داشته  تسلط و اين واحدهاي كوچك نيز بر
سازمان ازدواج  دستوره ب الت وتشکي که در خانواده هائي. شود باخبرزن و شوهرها 

 د وجو ازدواج ها آنچه اصالًگونهاين  در زيرا ،کردني بودند مهار کرده بودند، بيشتر
. ودندمصلحتي ب  اجباری و،ازدواج هابيشتر اين . عاطفه همسری بود  عشق و،نداشت

  سياست سازمان در. كردهم جدامي ازرا  اين زوج ها وقت سازمان اراده مي کرد هر
اين ازدواج ها را همه جوانب . ازدواج های درون تشکيالتي نوع خاصي بود رابطه با

 از نداشتند وي به هم  اعتماد چنداناين زن وشوهرهابه همين دليل . بررسي مي کردند
اين زن و شوهرها تنها . نمي آوردندراستي های سازمان صحبتي بميان  کجي ها و

هدف . مي رفتش بخش خوده آن هرکس ب  ازپس هم بودند و ساعت با هفته ای چند
 تمايالت جنسي مردان مورد اعتماد رجوي ءاصلي و اوليه تشكيل اين خانواده ها ارضا

 ! بود و نه بيشتر
) سياسي باصطالح  در فاز وايران در مثالً(قبل  که از خانواده های قديمي تر اما

ندهاي عاطفي عميقتري بودند  داراي پيو، بودند و به ويژه فرزند هم داشتنددهتشكيل ش
يي ين خانواده هاچن که  است طبيعي.و ساعات بيشتري را در كنار هم مي گذراندند
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 اين گونه در.  قابل كنترل نبودنددردسر بيشتري براي سازمان داشتند و عموماً
افراد كه روزهاي .  خط و خطوط سازمان به بحث گذاشته مي شدخانواده ها معموالً

وال در مورد بخش هاي ديگر ئ كلي اطالعات و س،ار باز مي گشتندشنبه به سر ك
 . سازمان داشتند
از اين .  به معضل خانواده برخورد»انقالب ايدئولوژيک«  سرفصلسازمان در

تاريخ بود كه خانواده در درون سازمان به كانون نارضايتي و مانعي در راه 
گفته   مسعود رجوی يکبار.شدفرمانبرداري تمام عيار از شخص مسعود رجوي تعبير 

واژه غلط قلوس در واقع كوتاه ( »!بين برود از بايد وتشکيالت ماست  خانواده قلوس«: بود
سازمان . شده واژه شقاقلوس است كه در سازمان به جريان هاي مزاحم اطالق مي شد

 زبان و بيان ويژه اي داشت كه براي مردم عادي و حتي تحصيلكرده مجاهدين اساساً
 به اين دليل بود كه اين افراد زبان فارسي را به ،اين زبان ويژه. كمتر قابل فهم بود

برخي از .  غلط استفاده مي كردنددرستي نمي شناختند و از زبان عاميانه و البته عموماً
ات بيشتر كمدي و خنده دار است تا اين كه مفهومي داشته حاين واژه ها و اصطال

 ).باشد
يا اتاق هايي  »اسکان« واحدهايکه  دهنشان مي پريد م گاه ازمسئولين سازمان ه

شد  براحتي نمي. ساده نبود اين کار اما. تعطيل شود بايد ،كه به خانواده ها تعلق داشت
 درازبرنامه بايد  برای اين منظور. شکست  را هاحريم آن  کرد و منحل را هاخانواده

متاهل را كم كم براي اين انحالل جمعي و ي آماده مي كردند تا ذهن افراد تئوريکو مدت 
 . اجباري خانواده ها آماده كنند

 بجز عشق دو سويه زن و ، در خانواده ها دليل اصلي تداوم يك خانوادهمعموالً
نمي   مجاهدين نيز  ميان در. كه در اين كانون ها متولد شده اندهستند فرزنداني ،شوهر

دنيای   با.کنترل سازمان بودند تحت ا اساساًاماين بچه ها . توانست غير ازاين باشد
 باطي پروسه هايي .  نداشتند ارتباطي و اساساًمجاهدين آشنايي قرارگاه و خارج از

ان کودکي تحت  هماز. مناسبات تشکيالتي مجاهدين خو مي گرفتند سالح های جنگي و
 وشت خوداجازه انتخاب سرن. مي گرفتند ايدئولوژيکي قرار های تشکيالتي و آموزش

زندگي خانوادگي  و اجازه انتخاب همسر. اجازه ادامه تحصيل نداشتند. نداشتند را
در واقع .  حتي اجازه انتخاب اسباب بازي و هم بازي هاي خود را نيز نداشتند.نداشتند

           سن  از.به حساب مي آمدندپشت جبهه   انقالب درينده سربازان آاين كودكان
                                                           

 .گفته مي شودبه انگشت اضافة دست در لغت قلوس ) 
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 به ويژه مقام پرستي و رده خواهي در درون ه های مختلف سالگي تحت جاذب۱۵
از ايشان به عنوان سربازان كوچولو و تحت نام ميليشيا . سازمان وسوسه مي شدند

ايشان از همان . وضع دختران كوچك از پسران بدتر بود. استفاده مي شد
ه عنوان و ب. پانزده سالگي به ازدواج نفرات كالنسال مجاهدين در مي آمدند/چهارده

         استفاده قرارء مورد سو،ارضا كننده تمايالت جنسي نيروهاي وفادار به رجوي
 امكانات بسياري در بودند و فقط مفتخوراين كودكان باصطالح  با اين حال .مي گرفتند

 انقالب  در مرحله بعدي ديگر سوياز. درون سازمان به ايشان اختصاص داده مي شد
. رجوی شدندهژموني طلبي مسعود  قرباني ,هاي اجباري »طالق« يعني فازايدئولوژيک 

 و از سال ،هاي اجباري كه يكي از مراحل انقالب ايدئولوژيك بود »طالق«  مرحلهدر(
 همه ازدواج ها عمال لغو شده و حتا به عرف ، و مرحله به مرحله پيش رفت عمال۱۳۶۸ً

 .)  از تشكيل مجددشان جلوگيري شد،اسالمي سه طالقه
 مانع ، تمام اين ترفندها حضور اين كودكان در درون قرارگاه هاي مجاهدينبا

نيروها خودشان و عواطفشان را دربست در اختيار . هژموني طلبي مسعود رجوي بود
اگر زنده _ اين كودكان در واقع نمي گذاشتند كه مادر و پدرشان . سازمان نمي گذاشتند

تنها راهي كه به ذهن . مام عيار مجاهدين درآيندبه عنوان نفر عقيدتي ت_ مانده بودند 
 اين ،مريم قجر عضدانلو  همسر مسعود رجوي و مسئول اول آن زمان مجاهدين رسيد

 اين كودكان ، استفاده كرده۱۳۷۰بود كه از وضعيت بحراني جنگ خليج فارس در سال 
 از عراق خارج و همراه با ايشان افراد بزرگسالي مثل مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها را

تمام كشتارهاي درون گروهي و .  زني خشن و بي عاطفه استمريم رجوي اساساً. كند
كودكان و پيراني كه .  دستور مستقيم اوست،جنايات سازماني بر عليه مخالفين سازمان

 به دستور اين فرد از ،نمي توانستند مثل نفرات ايدئولوژيك كار كنند و فرمان ببرند
دستور كنار گذاشتن علي زركش و بعد هم زنداني كردن . فرستاده شدندعراق به اروپا 

حتي دستور زنداني كردن نيروهايي . انجام گرفتو قتل او هم به دستور مريم رجوي 
 ،ايي پيدا كرده بودندو گرايشات بورژ،نظير جواد دبيران و خيلي هايي كه به نظر مريم

 اما تفاوت بين مسعود ،مناقشه نيستالبته در مثل . دستور مستقيم مريم رجوي است
با اين كه . رجوي و مريم قجر عضدانلو را مي توان تفاوت بين لنين و استالين دانست

 اما در ،خود لنين زمينه آن ديكتاتوري وحشتناك را در شوروي مرحوم فراهم كرد
 استالين آدمكش و ضد بشر است كه آن همه قتل و تبعيد و ،روند تكامل قهقرايي اش
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شكنجه را در كارنامه اش در سيبري و تمام خاك شوروي و تمام دنياي آن دوران 
 .شچف صدر هيئت رئيسه بعدي شوروي افشا شدودارد كه بعدها توسط خر

 همچنين مادران و پدراني يا مادر بزرگ ها و ،با بودن خانواده و كودكان. بگذريم
 نفوذ رجوي ،اد مي كردندپدر بزرگ هايي كه محبت و عشق را در درون سازمان ايج

به قول خودش تمام عشق و . او بيشتر مي خواست. روي افراد سازمانش كم مي شد
مكانيسم يك سكت بسته . احساس و تمامي وجود نفراتش را دربست مي خواست

 .عاطفي شديد مافيايي در درون اين تشكيالت روز به روز بيشتر نمايان مي شد/مذهبي
.  ديدگاه رجوي تمرد را در سازمان مجاهدين افزايش مي دادنداين كودكان بودند كه در

. به هر صورت كودكان دشمن اصلي رجوي ها در اين برهه زماني نمايانده شدند
 . قرارگاه اشرف بايد از وجود اين كودكان تخليه مي شد و شد

 يورش عراق به .بودفارس خليج صدای  و رس جنگ پر  مصادف با١٣٦٩زمستان 
اين بمباران هوايي   به عراق وفقحمله نيروهای متزمينه  ،اين كشورغال اش کويت و
 ترس و نگراني مادران و پدران براي نجات ،درست در سر همين بزنگاه. شدكشور 

 دستمايه خوبي براي خروج اين كودكان از عراق ،جان قرزندانشان در قرارگاه اشرف
 . فراهم آورد

 کار اول سازمان قرار دستور قيمت در هره عراق ب کودک از ٩٠٠خروج نزديک به 
. نبودندشان به دل کندن ازعزيزان مادران به هيچ عنوان حاضر ولي پدران و. گرفت

، تمامي ستادهای ناكآن شرايط خطر  در. بردپيشرا سازمان مرحله به مرحله اين خط 
کانات، به ام  و نيروحداکثر با و بودند کرده رها را خود مراقبت از مجاهدين، جنگ و

 . خاک عراق مشغول شدند کودکان ازاين انتقال 
بعد با .  پانسيون كودكان به بهانه شرايط جنگي تعطيل شدند، امداد،ا مدرسهابتد

 كودكان را براي نجات جانشان با سرآسيمگي فراوان به ،ايجاد فضاي رواني خاصي
 . درون سنگرها بردند

 ،ات گذشتبدون امكانتاريک  و  نمورکودکان در سنگرهای حضور ازكه هفته  چند
به گفته شاهدان عيني در اين مدت حتي يك هواپيما در آسمان . و از بمباران خبري نشد
 نقطه قرارگاه اشرف ٣٠ شاهدان در بيش از همينبگفته بنا(. قرارگاه اشرف ديده نشد

ه برافراشتفارس تمام مدت جنگ خليج  دررا مجاهدين سازمان آرم  پرچم ايران و
 .اين كودكان طبق روال هميشگي شان با اين شرايط اسفناك نيز خو گرفتند) .بودند

 . در اين مرحله هم نگرفتحيله سازمان 
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، اين بار کودکان را به پدران و مادرانگذاشتن   برای تحت فشار،مرحله بعد در
 .ندانتقال داد بغدادشهر ين يعني فق هوايي مت هايثقل بمباران مرکز
عراق داشتند که كشور آسمان  بر فراز  پرواز٢٥٠٠ين روزانه فقم متآن ايا در
  خاک عراق قادرر دمه هواپيماهاه با اين توجه كه .عملياتي بود پرواز،  هاآنتاي  ١٢٠٠
بغداد   روی شهرا راکت هدر نتيجه بيشتر. ندنمباران ک  بب در شرا ف خوداهدا ندنبود
در . در اين شهر قرار دارد صدام حسين  كاخبهانه شان هم اين بود كه. ه مي شدريخت

و چنين حال  در. واقع شهر بغداد در تمام لحظات و به ويژه در شب ها بمباران مي شد
 در ،كرده امن اشرف خارج قرارگاهاز را  مجاهدين فرزندان تن از ٩٠٠ نزديک به هوايي

 سنگر ضد راكت اين محل ها هيچكدام. ندداداسکان  بغداد هتل های شهر و پايگاه ها
. نداشت وجودبراي اين كودكان زندگي اوليه لوازم  ساير  آب، برق، پوشاک و.نداشتند
بهانه هم طبق معمول وضعيت .  رسيده بودپائين ترين حد خودجيره غذايي به ميزان 
 ،رهبری سازمانه حالي بود ک درشرايط اين همه . عراق بود کشوردر تحريم  جنگي و

   خاک عراق فرانسه وارد  کشور  از خوراكي خود رامواده ويژه  بمايحتاج زندگي و
 .مي کرد

 بغداد، چندين راکت به اطراف پايگاه هاي شهر در اقامت بچه ها طي چندروز
 ولي .شکسته شد ها نيز اصابت کرد که درمواردی شيشه های ساختمانمجاهدين 

قرمز  شنيدن آژير ت بامي بايس بار روزانه کودکان ده ها. آسيب جدی به کسي نرسيد
ضجه های حزن انگيز به زيرزمين های تاريک پناه مي بردند، سپس  ترس و همراه با

 .مي گشتند نفرات باز از مملو و سرد سفيد، به اتاق های تنگ و باشنيدن آژير
 با كشاندن اين كودكان مترصد بود كه حتي االمكان اين كودكان رهبری مجاهدين

سوختند و جزغاله بغداد دراثر اصابت راکت كودكي كه در  زن و ۷۰۰هم نظير آن 
 كاستي هاي ،بعد هم با براه انداختن يك تئاتر كمدي عاشورا گونه.  از بين بروند،شدند

 .استراتژي غلط خود را توجيه بيشتري بكند و از اين راه پولي هم به جيب بزند
مادران و پدران % ۹۰وافقت توانست مسازمان (!) ايدئولوژيک  اقدام انقالبي و اين با

 تا اگر کشته نشدند ولي ديگر دست جلب كندبرای خروج آنها ازعراق اين كودكان را 
پذيرفتند كه سازمان كودكانشان را به هركجاي دنيا كه مادران وپدران  .وپاگير نباشند
 .  اعزام كند،صالح بداند

 كشور زميني اردن از طريق مرز ازدر دسته هاي چند نفري حال اين کودکان  ر هبه
را كه کودکاني  اين كشور در. ندن شداردكشور  پايتخت »امان«وارد  و ،عراق خارج
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 ه جدا كردهم از ،با هم داشتندشيريني  خاطرات تلخ و و بودند انس گرفته هم با سال ها
 آمريکا و کانادا گروه گروه به کشورهای مختلف اروپايي، اسکانديناوی، استراليا،و 

همراه   جعلي وتپاسپور با بود که اکثرا کودک ٣٠٠سهميه آلمان حدود . دندفرستا
 .دنداين كشور كرخاک   واردافرادی که پاسپورت های واقعي يا جعلي داشتند،

فعاليت  کلن که مرکز شهر در  را تن ۲۰۰دود  حد،اين تعداد در تقسيم بندی بعدی از
  و»موسوی« و»حاتمي«ايي چون پايگاه ه در ،جاسوسي مجاهدين بود های سياسي و

زور به خانواده های  به ضرب و نيز بقيه را. اسکان دادند »محمدي«و  »نيك حسيني«
سازمان  با هواداران رااين اين طريق حلقه های وصل  از  تا،سپردند سازمان هوادار
ه  اين افراد را بو افتادند جااز اين كودكان در اين خانواده ها بعضي . ند کن ترمحکم

شهر يعقوب نژاد در  عليرضابه عنوان نمونه آقاي . عنوان خانواده جديدشان پذيرفتند
بعد هم با همين كودك . فرزندي پذيرفتبه  رامريم  ساله ای بنام ۵بچه   دخترآلمانکلن 

  نام او اتفاقاًديگری کهساله  ۵بچه  دختردر نمونه ديگري . براي هميشه به ايران رفت
اما اين بچه نتوانست با اين . کلن تحويل شد ا به خانواده ای آلمانی در ابتد، مريم بودهم

با نام هوادار سازمان كودك را از آن خانواده گرفتند و به خانواده اي . خانواده بسازد
 بين مريم و فرزندان خودشان ..همهرداد  که خانواده يتبعيض.  تحويل دادند..همهرداد 

به ناچار بار ديگر اين كودك را به .  اين كودك شد باعث افسردگي شديد،مي گذاشتند
 . همان خانواده آلماني تحويل دادند

كودكان در حرمان شديدي كه به دليل جدايي اجباري از پدر و مادر اين بيشتر 
 . نمي ساختندناسازگاری  با همين خانواده ها هم ،اصلي شان بود

ر از پدر و مادر و  بدو،بهغريي کشور نوجوانان آواره در زندگي اين کودکان و
 نامه سرگشاده ای نمونهعنوان ه ب.  مثنوي هفتاد من كاغذ است، ايهيچ پشتوانهبدون 

 در اين بخش ، به مجامع حقوق بشري نوشته اندرا که سه تن از اين نوجوانان بي گناه
درج  ١٧/٦/١٣٧٤ مورخ ٣٣١ شماره »نيمروز«  هفتگي نشريهاين نامه در. مي آوريم

 :ودشده ب
 به چه کسي بگوييم؟ را دردهای خود ما

 مجامع حقوق بشری ها و از سازما ن استمداد
سپيده تيموريان به سن های  و  فرزندان خانواده تيموريان به نام های آستياژ، سحر ما
رژيم خميني از   به اتفاق والدين خود جهت مبارزه با۱۹۸۵سال   ساله در١٤  و۱۵، ۱۹

 از بعد پاکستان تحت نظارت سازمان ملل پناهنده شديم و کشور در ايران خارج شديم و
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 در اوج ١٩٨٨پس از آن در . هلند اعزام شديم مدت يکسال توسط سازمان ملل به کشور
 فعاليت های مجاهدين جهت سرنگوني رژيم خميني با تمام خانواده خود به عراق سفر

فعاليت با ه  ما مشغول بمادر پدر و گشتيم و در مقرهای آن سازمان مستقر کرده و
حرفه ای از سال   سال بطور٣بزرگ خانواده نيز  همچنين اينجانب پسر. سازمان شدند

شروع جنگ خليج، رجوی  پس از. سازمان مشغول به کار بوده ام  در١٩٩٤ تا ١٩٩١
به  است، بچه ها را در خطر تحت اين بهانه که جان بچه ها وضعيت را مناسب دانست و

آن داستان انقالب ايدئولوژيکي را راه انداخت، ولي ظاهراً  از بعد کرد وخارج اعزام 
آن رجوی با  از که بعد چرا ،حفظ جانشان نبود به خارج تنها به خاطرها داستان اعزام بچه 

 اساساً اذهان افرادش را طوری کرد که انگار هيچ ،راه انداختن انقالب ايدئولوژيکي اش
مرد ها وسيله  با طالق های بين زن و مريم اند و ان مسعود وو همه فرزند بچه ای ندارند

 .را کامل کرد جدايي بين همه خانواده ها
 نديده ايم و را آنها افتاده و خود دور مادر پدر و  سال است که از٤حال حاضر مدت  در

محل امن برای  سرپرست دلسوز و بوده ايم و دردمندی های متعدد روبرو سختي ها و با
عهده ه ب را آخرين خانواده که سرپرستي ما پس از بيرون آمدن از. نداشته ايمزندگي 

در وضعيت  سرپناهي برای ادامه زندگي نداشته و هيچ مسکن و حال حاضر در ،گرفته بود
را مالقات  سعي کرده ايم که والدين خود بحال بسيار تا. مي بريم بدی بسر روحي بسيار

کارشکني  بار با  اما هر.ما آمده است آگاه سازيم سر آنچه که بر را از آنها کنيم و
سوئد  در ما مادر عراق و در پدر ما. والدين خود روبرو شده ايم مجاهدين برای تماس با

بحال جواب هيچ نامه ای را که برای  تا هستيم و مستقر کشور هلند در ما خود مي باشد و
 عدم پيگيری پدر و دوری و ين جدايي وا.   دريافت نکرده ايم،مادرمان فرستاده ايم پدر و

 ما. دل ما گذاشته است غم بزرگي بر را مشغول کرده و ذهن ما ،فرزندان خود مادر از
نمي  ،کرده اند رها به امان خدا را ما تماس نمي گيرند و ما بان مادرما پدر و علت آنکه چرا

 غريب رها در کشور را مادری فرزندان خود کرد که پدر و مي توان تصور آيا مگر. دانيم
 ؟ اين چيزی نيست جز مغزشويي های متداولي که هر!نپرسند هيچ احوالي از آنها کنند و

اينکه سراغ فرزندانشان را  از آنها دم در سازمان مجاهدين روی افراد انجام مي گيرد و
 .مي گيرند توبيخ سازمان قرار  مورد مواخذه و ،بگيرند

 !مجامع محترم
 را به چه کسي بگوييم؟ های خودددر ما
  از, داريممانمادر چيست که در چنين سنيني که بيشترين احتياج را به پدر و گناه ما و

 نعمت خانواده محروم شويم؟
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 قرار تحت فشار مي کنيم که بدين وسيله سازمان را مجامع حقوق بشری تقاضا از ما
برای هميشه ترک  را ين ما، ماهم والد اگر برگردانند و به ما را ما مادر بدهند که پدر و

 .دنسلب مسئوليت نموده، دليل اين سلب مسئوليت رامشخص کن خود از کرده اند و
 ! مجامع محترم

چه  هر ،سرپناهي برای خود نداريم در حال حاضر تقاضامنديم به جهت آنکه ما ما
به مصاح برای هر را آمادگي خود  ضمن ما در. زودتر به اين موضوع رسيدگي نمائيد

 . تلويزيوني جهت کمک به حل اين مشکل اعالم مي داريم راديوئي و
 تيموريان سحر آستياژ، سپيده و

 
آلمان  »کلن« شهر پايگاه های مجاهدين در نوجواناني که در مورد کودکان و در

را با  تن از آن ها ۲۰تا  ۱۰اتاق تعداد  هر در. اين نبود از اسکان داده شدند، وضع بهتر
آنان مي بايست ضمن تحمل فشارهای . نده بود سال جای داد۱۵ ماه تا ٢بي سنين تقري
 در اين . قرار مي گرفتندايدئولوژيک نيز روحي، تحت تعليمات تشکيالتي و عاطفي و

 اين کودکان و تربيتي بر عاطفي و فشارهای رواني و و آزار رابطه انواع اذيت و
 . شد مي نوجوانان روا

مردم درخيابان  به کارهای جمع آوری پول از رون پايگاه ود کودکان به بيگاری در
 . شدندمي ها گمارده 

شدگان مجاهدين که مدتي به عنوان مربي کودک در اين  خانم نادره افشاری از جدا
 را مکتوب شمشاهداتو  نوشته »عشق ممنوع«کرده است، کتابي به نام  پايگاه ها کار
نوجوانان در   اين کودکان وبرنامه روزانهرد  در موبه ويژهدر اين کتاب . کرده است

 : مي خوانيم»کلن«  شهر يکي از پايگاه های مجاهدين در
اتاق بزرگ به سالن غذاخوری،  دو. که دوازده اتاق دارد بياوريد خانه ای را در نظر 

مي کنند، تقسيم شده  شامگاه اجرا  يعني اتاقي که در آن صبحگاه و،ق سرودتاا نمازخانه و
 يک اتاق هم محل امداد، يعني امور. مسئولين پايگاه است سه اتاق هم دفتر کار. تاس

 اساس تقسيم بندی سني و راين كودكان بايد بکمک های اوليه، در بقيه اتاق ها  پزشگي و
خوراک  و خورد در حالي که دولت آلمان هزينه نگهداری و. دختری زندگي کنند و پسر

فقدان امکانات،  و شديد فقر بايد در اين بچه ها. خت مي کندمطلوب پردا حد در را بچه ها
 . تنگ هم عين زندان مي خوابيدند روی زمين و

 نواری پخش مي کردند که مارش است و, شامگاه به جای شيپور برای صبحگاه و
 در قرارگاه اشرف و. شامگاه آماده شويد معنايش اين است که برای اجرای صبحگاه و
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مريم به صف  و  مجاهدين، بزرگترها بايد جلو عکس های بزرگ مسعودپايگاه های ساير
با هم هم  بعد را بخوانند و» فرمان مسعود«جمله سرود  های مختلف ازدسرو ستند ويبا

را بچه های بي گناهي هم که   کارنعين  همي. »ايران رجوی ، رجوی ايران«بکشند  فرياد
 از. سرشان مي آيد، بايد انجام بدهندبريي دارد نمي دانستند، چه بال يا هنوز نمي دانند، و

شوی مغزی شوند،  برای اينکه بچه های مردم شست و. ساله هيجده هفت ساله بگيريد تا
 دوباره برگردانده ،شدند وقتي بزرگتر تا ايمان بياورند» مسعود عمو«امامت  به رهبری و

 .درآيند کار نيروی خالص رجوی از شوند به عراق و
 عمو «ييبخوانند، مدام با برنامه منظم بنشينند نوارهای ويدئو بودند نماز جبوربچه ها م

دختران هم بايد روسری مي گذاشتند، چون مدرسه رفتن  را ببينند و» خاله مريم و مسعود
بچه ها که به اداره جوانان معرفي مي شدند، يعني از  در آلمان اجباری است، هرکدام از

اين مدرسه اجباری برای . در مي آمدند، به مدرسه مي رفتندحالت قاچاقي زندگي کردن 
 فرهنگ و دو وحشت داشتند که بچه ها در برخورد با. دستگاه رجوی مشکل بزرگي بود

يا به قول خودشان فرهنگ  فرهنگ اروپايي، و شکل کامال متفاوت زندگي، تحت تاثير دو
و به کل دستگاه   هم برداشتندبردارند که باالخره را لچک ها بگيرند و بورژوايي قرار

مسئله اين نبود که دستگاه رجوی نمي . ه آن طرف غلتيدند و ب.رجوی دهن کجي کردند
کشيدن حقوق  به اداره جوانان معرفي نکند، چون برای باال را توانست اين بچه ها

 .پناهندگي آنان نقشه کشيد ه بود
به قدری  لباس اين بچه ها رخت و وسايل مدرسه و اسباب بازی و امکانات خواب و

بلوچستان  سيستان و اطراف ميناب و شد انگاشت که طفلکي ها در که مي تاسف آور بود
طاقت  فقر آن زمان که من در کردستان بودم، کردها با آن همه محروميت و. گيرکرده اند

رد احتساب خو فرسای اقتصادی، از نظر رفاهي به مراتب از اين بچه ها که دولت آلمان با
 از  غير–مارک  متوسط هزار  بطورشان بابت هرکدام,حق مسکن پوشاک و خوراک و و

 .زندگي مي کردند  مي پردازد، بهتر-حق بيمه
اين  از. از بچه ها چنان بيگاری مي کشيدند که هيچ وقتي برای درس خواندن نداشتند

 محيط و حمل تناقض طاقت فرسای ميان فضای پايگاه و گذشته بحران های عاطفي و
اگر . مي گذاشتباقي ن برايشان جامعه آلمان، هيچ تمرکزی برای درس خواندن  درسه وم

علتش اين . ضريب هوشي شان پايين نيست اين بچه ها درس نمي خوانند، کودن نيستند و
انساني است که در قلب اروپای مرکزی به اين فرزندان ستم ديده ايران  فشارهای غير
 . وارد مي شود

اگر . فرماييد يک حرمسرای کهن را که همه بايد در آن روسری مي گذاشتندتصور ب
درمي آمد،  زنگ در به صدا  چيزی مي آورد، تا،نامه ای، بسته ای يکي از برادران مي آمد و
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کسي حق . روسری مي دويدند دنبال يک متربه   هااتاق همه دختران بايد توی راهروها و
هميشه . کند يقه لباسش را باز باال بزند و تينش راآس ،نداشت بدون جوراب راه برود

در  ا ي،تنبيه فيزيکي کند ،کند تحقير را آماده بود که بچه ها» اعظم خواهر«يعني » شمر«
 . كندبازداشتشان  يک اتاق از همان پايگاه عمال

اعتمادهای  هيجان ها و کوشش در ايجاد و ،صدا و تصوير توضيح و از طريق تلقين و
 هاآن از مريم و کنند از مسعود و پر را اين بچه ها مي کنند تا عي مي کردند وکاذب، س

 برای اين بچه های خسته و. سازندگوش به فرمان رهبری ب جانباز و انسان هايي مطيع و
نيمه  عاطفي رنج مي برند، شب ها تا کمبودهای شديد بحران زده که از منزوی و مانده و

 که ما اين از مردم مي گويند و رهبری و سالم مي گويند، ازا مي گذارند، از» نشست«شب، 
نظر ذهني آزاد  که بايد از بچه هايي را. رهبری است  از،چه داريم هر هيچ چيز نيستيم و

برای رسيدن به . رهبری خالصه مي کنند را بشناسند، در دنيا تفريح کنند و بازی و و باشند
هم که  عصرها. مي دهند تربيت تشکيالتي قرارسخت ترين شرايط  آنان را در، اين نتيجه

 .تمثال مبارک رهبری ايستادن جلو خبردار نماز جماعت بود و
گوششان  محيط اروپايي، رفته رفته چشم و مدرسه و رابطه بچه با البته شرايط بيرون و

از  داردکه متعلق به آنهاست و امکاناتي وجود بچه کم کم متوجه مي شدند. مي کرد باز را
دارد که در آن آزادانه مي توانند  وجودي مي ديدند جامعه ديگر. دزديده مي شوديشان ا

  و، بدون مزاحم حرف بزنندشاناطرافيان کنند، با لباس بپوشند، ارتباط اجتماعي برقرار
همين باعث شده . بيرون از پايگاه بچه ها مي توانستند بچه باشند. بکنند بچگي شان را

به  ارتباط های يکديگر را و گفتار اعمال و که  دكننرا قانع  آن هابودکه ماموران رجوی 
اين درست همان شيوه ای است . بکنند را واقع جاسوسي همديگر در وكنند آنها گزارش 
مجاهدی وظيفه دارد اعمال،  هر. مي برد مجاهدين به کار مورد رزمندگان و که رجوی در

حتي اگر اين .  به مسئولين گزارش دهدحرومش را بطور همه حرکات مجاهد ديگر گفتار و
 . خواهرش باشد يا همسرش، برادرش، پدرش و» ديگر مجاهد«

هم   اجازه نداشتند با،هم بودند برادر و هم خواهر که با اين بچه ها  خيلي از،در نتيجه
بچه های معصوم . هم ممنوع بود پايگاه با ارتباط دخترها هم خارج از. تماس بگيرند

که اگر مسئول پايگاه مي فهميد، پدرشان . ارتباط بگيرند همديگر قاچاقي با دندبو مجبور
مريم  هديه هايي هم که بچه ها به هم مي دادند، فقط عکس های مسعود و. مي آورد در را

مسئوالنشان مانوس  با هم يا با بچه ها هرگز اجازه نمي دادند. فهيمه ارواني بود رجوی و
همين  هم حرف زده بودند و بودم که با زاری دختربچه ها يه ومن بارها شاهد گر. شوند

هم  چه حرفي با هم حرف زده اند و با جيم که چرا/سين برده بودشان زير» خواهراعظم«
 “!زده اند
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 افق مالي جديدی برای ،نوجوانان مجاهدين به کشورهای غربي ورود کودکان و با

 رود به دو ودر بدورا نوجوانان  کان واين کودهمانطورکه گفته شد، .  شدبازسازمان 
در هم بقيه  ، سازمان سپرده شدندعده ای به خانواده های هوادار. دندكردسته تقسيم 

 .کشورهای غربي اسکان داده شدند پايگاه های مختلف سازمان در
 کشورهای غربي برای کودکان و الزم به توضيح  است که ادارات دولتي در

جمله  از. آنها مي گذارند اختيار زيادی در امکانات ائل هستند ونوجوانان ارزش زيادی ق
 بااروپايي مدرن  بسيار پرورشگاه های بزرگ و کودکان دردادن  اسکان ،اين امکانات

بچه هايي که از عراق به اروپا فرستاده شده بودند، پايشان  اگر.  باتجربه استيپرسنل
ناشي از حضور معنوی  ي ودنعمات ما ز سازمان ديگر ا،به اين پرورشگاه ها مي رسيد

تقسيم كشور شهرهای مختلف   اين بچه ها درکه اوالً  چرا، مي شداين كودكان محروم
 بودجه ای که ثانياً. نداشت آنهاروي  برکنترلي  سازمان ديگر به اين ترتيب ،مي شدند

 بچه ها خرج رفاه خود اين, مي گرفت نظر دراين كودكان برای  شهر  جوانان هرهادار
که اين کودکان   از آنجاثالثاً. نمي رسيدبه سازمان  چيزی  اين ترتيب ديگر وبه ،مي شد

تشکيالت  در ايشان مادر و برای نگه داشتن پدرو  » سياسينگروگا«عنوان ه ب
 فضاي غربي سال اقامت در فرستاده شده بودند، پس از چند سازمان، به خارج کشور

نيروي بالقوه آينده سازمان نمي ، ديگر  سازمانيولوژيکدور ازآموزش های ايدئو به 
اين كار حتي پدر و مادر اين كودكان را به صورت نيروهاي در حال . توانستند باشند

 ،جمع بندي گفته شده با توجه به .جدايي و غير قابل سرمايه گزاري درمي آورد
يريه انجمن های خ«سيس أ وآن ت،سازمان بسرعت دست به ترفند جديدی زد

 . بود»مخصوص کودکان
سيس أکشور غربي ت چند بسرعت در ١٣٧٣ تا ١٣٧١اين انجمن ها در طول سالهای 

 :  اين چند انجمن هستند،آن هاترين   ازمهم كهشدند
 )کلن(آلمان   در)IFKH(»کودکان آواره ايراني حمايت از« انجمن خيريه -١
 )هامبورگ ()آلمان در ()FHI (»حمايت از آوارگان ايراني« انجمن خيريه -٢
 انگلستان  در»IRAN AID« انجمن خيريه -٣
 فرانسه  در»IRAN AID« انجمن خيريه -٤
 دانمارک در »M.S.S.« انجمن خيريه -٥
 نروژ  در»M.S.F.« انجمن خيريه -٦
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 آمريکا   در»IRAN AID« انجمن خيريه -٧
 ايتاليا  در»IRAN AID« انجمن خيريه -٨
 در هلند »CIM« انجمن خيريه -۹

 گوناگون غربيجالب اين که همگي اين انجمن های خيريه با اينکه در کشورهای 
 اين همانندي و الزاماً.  هايي همانند هستند دارای آرم اما همگي،ثبت شده اند سيس وأت

 همه آن ها همان سازمان مجاهدين خلق ءهماهنگي نشان دهنده اين است كه سرمنشا
 در .در شرف اخاذي هاي تازه اي در اين برهه زماني بوداست كه با اين ترفند تازه 

بدالئل  مجبور شد ،بودسيس کرده أت انجمن خيريه آلمان از آنجا که سازمان دوكشور 
استفاده از يك آرم چرا که  ، آرم ديگری برگزينداين انجمن هاحقوقي برای يکي از 

 .  ممنوع استرهماهنگ براي دو انجمن مختلف در اين كشو

 .  كنيمدرج مي را ي از اين انجمن هارخبرگ ب صفحه بعد سردر 
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 درنروژ » MSF«                                                                          آرم انجمن خيريه 

دردانمارک»MSS«   آرم انجمن خيريه

  نگلستاندرا» ايران ايد«آرم انجمن خيريه 
 

 
)آلمان(درهامبورگ » کمک به آوارگان ايراني«آرم انجمن خيريه
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اخاذی های شديد مالي توسط  و هااز کالهبرداری  بعد اين انجمن ها ةالبته هم
در كشور آلمان تا زمان نگارش . ندگرفت قرار پيگرد دادستاني های محل تحت تعقيب و

 . حقوقي همچنان ادامه دارد/كالهبرداري هاي مالياين مورد  تحقيق پليس در ،اين كتاب
 :تعقيب مي کرد را با تشکيل اين انجمن ها اهداف زيرسازمان 

تنها در شهر كلن , ي را كه از عراق به آلمان آورده بودنوجوانان کودکان و -الف
 .  اسكان مي داد،آلمان در خانه يا خانه هايي كه در اجاره خودش بود

 جوانان محل هبچه ها به اداراز اين  را برای نگهداری تمادشمورد اعافراد  -ب
 حقوق  از اين ادارات، و مربيعنوان معلمه اين افراد ب. کردمي رفي مع

        در اختيار سازمان قرار دريافتي هاشان را نيز ، دريافت كردهماهانه
 .مي دادند

سازمان  ختيار در ابه طور دربستنوجوانان  کودکان و اين ،با اين شيوه -ج
 و تمام رفتار و حتي گفتار و پندارشان نيز در اين زندگي جمعي قابل ،بودند

 . كنترل بود
  مسئوليت را از،اصل مسئول اين کودکان بود  درمحل نيز كهنان ا جوهادار -د

 تمام مسئوليت را به دوش همان انجمن ثبت شده ،کرده باز دستگاهش سر
 ه هايکه اين انجمن ها تحت کنترل ادار آنجا  از. سازمان انداخته بود

 ، تمامند، اداره جوانان نيز با خوش بينيبودجمله اداره دارايي   ازگوناگوني
 .به حساب اين انجمن واريز مي کردتمام و كمال را  مخارج بچه ها

رابطه  نقش اين انجمن ها در  و،روشن شدن بيشتر اين شيوه هاي غير انسانيبرای 
انجمن خيريه « نامه انجمني ب کودکان، مي توان از اين  مالي سازمان ازسوء استفاده با

سيس، مراحل تاً. کلن آلمان نام برد شهر در) IFKH (»کودکان آواره ايراني حمايت از
کشورهای غربي  ديگر سازمان در کارکرد اين انجمن با انجمن های ديگر فعاليت و

 بنحو حيرت انگيزی مشابه است،
آلمان، مراحل خاصي  كشور سيس انجمن های خيريه در تاًبگوييم كه بايد مقدمتاً

  اين انجمناساسنامه همراه بااين انجمن ها بايد سيس جمله اينکه درخواست تاً  از.دارد
اينکه  ديگر.  انجمن نبايد سياسي باشدهمچنين اين. داده شودتحويل به دادگستری محل 

 . دنشبا  نفر۵تا  ٣بايد اين انجمن ها سسين ؤم
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 ماه  در، منسوب به سازمان»کودکان آواره ايراني انجمن خيريه حمايت از«
   نام ين اين انجمنسسؤمدر ليست . سيس شدأکلن آلمان ت شهر  در١٩٩٣آوريل سال 

 !)مراجعه شود زيربه کليشه : (شده است  نفر ذکر٣
 آنه ماری لوتکس، وکيل دادگستری -١
 ستری کريستف يوزف مرتنس، وکيل دادگ-٢
  کرستين مولر، حقوقدان-٣
 

 
 »کودکان آواره ايراني انجمن خيريه حمايت از«ثبت  دفتر   کليشه ای از

 )٢٠٠١/٢٨شماره » فوکوس«نشريه   (
 طرف سازمان سس انجمن خيريه مزبور ازؤعنوان هيئت مه ب باال انتخاب سه نفر

ديپلماسي سازمان  وبخش روابط خارجي . روی اتفاق نبوده است از تصادفي و مسلماً
جبهه  دربه ويژه  کشوربه دنبال شکار وکالی حقوقي  ازخارج  دركنونتا ۱۳۶۱سال  از

قبل ( شود، توجه ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۱های  سال اگر به نشريات سازمان در. چپ بوده است
كوشيد امضاي  مي مجاهدين سازمان ۱۳۶۴از اعالم انقالب ايدئولوژيک در خرداد 

 بسياری از) . در نشريه اش منتشر كند،كردهجمع  ای چپ راگروه ه وسازمان ها 
 . رد كرده بودند راحكومت اسالميوکالی دادگستری طيف چپ، اعدام های آن زمان 

اين  .بودند حزب سبزها از ت و بعضاًس ماركسيآلمان بيشتر كشوراين وکال در
چرا که فرار . داشتهم آب فراواني  نان والبته براي اين وكال همدردی با مجاهدين 

مجاهدين سازمان هواداران  اعضاء وايرانيان از ايران و در همين راستا سرسام آور 
 محل درآمد خوبي براي اين ،به خارج کشور) مسلحانه نبرد آغاز (۱۳۶۰  سالازپس 
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آلمان توسط اين وکال انجام  پناهندگي اين افراد درحقوقي فصل مسائل   حل و.وكال بود
نظر   ضمن اينکه از.دريافت مي كردندحق وکالت خوبي در اين رابطه  مسلماً مي شد و
 .اين كار با ديدگاه هاشان منطبق بود و راضي شان مي كردحقوق بشری نيز  انساني و

فصل  ، حل و)۱۹۹۱(۱۳۷۰سال  آلمان دركشور ورود کودکان مجاهدين به  با
 د اعتماد سازمان قرارعهده وکالی موره نيز باين كودكان پناهندگي حقوقي  ئلامس

 . گرفت
کردن  اين کودکان دنبال مي کرد، متمرکز رابطه با با توجه به اهدافي که سازمان در

 قرار سازمان کار دستور  دربيش از پيش ايشانکنترل   ومحلدريک اين كودكان 
 د مي باي سويک اين تشکيالت از.  تشکيالتي الزم بود مسلماًبرای انجام اين کار. گرفت

نمي بايد عنواني سازماني يا  ديگر  سوي از،قرار مي گرفترف حساب اداره جوانان ط
حتا بوي فعاليت سياسي هم نمي بايد از اين جريان به . تشكيالتي را يدك مي كشيد

 براي ،انجمن پوششي اين تشكيالت به خيريه بودن چرا كه با توجه. مشام مي رسيد
بهترين شق اين قضيه تشكيل .  منحل مي شدسازمان مشكل ايجاد مي كرد و در نتيجه

 تا هيچ گونه سو ظني ايجاد ،سسيني آلماني و به ويژه حقوقدان بودؤاين انجمن ها با م
 .نكند

 : آمده استاساسنامه انجمن مزبور در
 نوجواناني است که از تربيتي کودکان و تشکيل انجمن، پرورش فرهنگي و هدف از«

 دست به ،يا خودشان دليل تعقيب سياسي والدين وه ر بکشورهای همجوا منطقه ايران و
 »زده اند فرار
صورت پرورشگاه ه ب سازمان آن ها را  که خانه هايي اجاره شده بودکلن شهر در

هرکدام به ساختمان مخصوصي   وهجدا شداز هم پسرها  و  دخترها.بوددرآورده 
به   Junkersdorf منطقه واقع در »حاتمي«پايگاه  در. نده بودفرستاده شد

 »موسوی«پايگاه  در. زندگي مي کردند پسربچه ٣٠ نزديک به Amselstr.17.آدرس
 نزديک اين محل در . وضع از اين هم بدتر بود، شهر كلنMechenischمنطقه واقع در 

جالب اين كه بچه . نگهداري مي شدند ساله ١۵ ماهه تا نوجوان از دو  کودک و١۵٠به 
 و نزديك پايگاه و ستاد Junkersdorf در منطقه ،»موسوی« پايگاه هاي مدرسه رو

 در شهرداري ثبت بودند و طبق قانون آلمان بايد در Langgasse 11مجاهدين در 
 Junkersdorfتا منطقة  Mechenischاز منطقة .  نزديكي ها به مدرسه مي رفتندنهما
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ان هر روز از اين كودكان براي رسيدن به مدرسه ش.  کيلومتر فاصله است۲۰حدود 
 . در اتوبوس ها و قطارهاي برقي گوناگون در راه بودند۸ صبح تا ۶ساعت 

آورده  سرعت تبديل به گنج باده  ب»انجمن خيريه حمايت ازکودکان آواره ايراني«
حساب ه  يرو ب٩٥ تا ٧٠  بينروزانهکلن برای هر بچه  اداره جوانان شهر. شدعظيمي 

اين  ،نداشتندتني  مادر و يعني پدر, هايي که يتيم بودندبرای بچه . کردمي انجمن واريز 
سوء قانون انساني نيز مورد اين .  يرو افزايش پيدا مي کرد١٢٠مقرری روزانه حتي تا 
 و اينکه پدر با نوجوانان را سازمان اکثر اين کودکان و. گرفت استفاده سازمان قرار

. ه بودآلمان معرفي کردشهر كلن انان  جوهداشتند، بنام يتيم به ادارو زنده واقعي  مادر
به آلمان يورش پليس  نام برد که در. »مفيد م«نام ه فردی ب عنوان مثال مي توان ازه ب

که اين فرد .  دستگير شد٢٠٠٢ ژانويه ٩تاريخ  کلن در شهر  واقع در»باقرزاده«پايگاه 
 عنوان يتيمه  ب رافرزندشکلن ماهيانه مستمری مي گرفت، چهار  اداره سوسيال شهر از
انجمن خيريه . ه بودانجمن خيريه باال به اداره جوانان معرفي کردهمين طريق  ازو 

 طبق .کردمي دريافت انان کلن واداره ج  يرو از١٢٠٠٠ ماهانه  كودكبرای اين چهار
 تاريخ افشاي تاکمک دولتي  هزار يرو ٥٠٠  کالً كودكبرآورد پليس به اسم اين چهار

اجتماعي ايتاليا /مالي که از تور هنگامي دستگير شد.»مفيد م«خود . بودريافت شده  دآن
      ،دربرمي گشت، درحاليکه وی طبق قانون تا وقتي که کمک سوسيال دريافت مي ک

 .خارج شود يا از کشور شهر و اجازه اداره مربوطه از بامي بايستي 
انجمن خيريه اين اليت  پيش فع هاسال  که از (BKA)آلمان فدرال اداره پليس جنايي

اخاذی  رابطه با سوء استفاده و اين رابطه به مدارک زيادی در در و ، داشتزير نظر را
 . درآورد به صدا زنگ خطر راانجمن دست يافته بود، باالخره اين 

سراسر آلمان توسط   پايگاه مجاهدين در۲۵تعداد  ٢٠٠١ دسامبر ١٧تاريخ  در
شهر رئيس پليس . دستگير شدند  نفر۵  در اين رابطه،هگرفت مورد بازرسي قرارپليس 
 :  گفت هامورد علـت اين بازرسي  در»نوربرت واگنر« آقاي کلن

 »کشف کنيم راکالهبرداری مخفي  گسترده وسيستم يک توانسته ايم  ما«
 ازجمله سوء ،مي کند پليس کلن به سازمان مجاهدين وارد اتهاماتي که دادستاني و

 . استيليوني، تاًسيس انجمن های جنايي و خالف قانون خارجيان استفاده چندين م
 چاپ »فوکوس«مجله  در  (BKA)آلمان فدرال مدارکي که از اداره پليس جنايي  در

 : درج شده است، مي خوانيم٢٩/٢٠٠٠آلمان شماره 
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...... 
 زقبلي ا ست که فرزندان افراد مجاهدين خلق را با قصد اآن اطالعات موثق حاکي از«

  بچه های يتيم ونوان ظاهراًه عب کرده، پنهاني وارد خاک آلمان کرده و خانواده شان جدا
 تا به حساب ،ساختمان های مهد کودک وابسته به سازمان آورده شده اند آواره در

 .سازمان کمک های مالي دولتي در مقياس باال واريز شود
       “مرتنس”و“لوتکس”حقوق همکاری وکالی با  ١٩٩٣سال  اين هدف در رابطه با در
مرامنامه انجمن قابل  از. سيس شدأ ت »لنك/انجمن خيريه کمک به کودکان آواره ايراني «

تحت نظارت شديد  تشخيص بود که کودکان بايد در مساکن متعلق به سازمان و
اطالعات بدست . اين طريق مغزشويي کامل انجام گيرد تا از. سرپرستان ايراني رشد بکنند

 ».کنند تائيد مي ده اين موضوع راآم
....... 

سس اين ؤدالئل انساني مه اصل ب  در,يسه وکيل آلماناين است که توضيح الزم به 
 خودشان هيچ گونه اطالعي از کارهای خالف قانونگفته به  بناشده بودند و انجمن 

ايشان سو  از نام انجمندر واقع سازمان زير عنوان اين . نده انداشتسازمان مجاهدين 
 ،شاناعتماد سوء استفاده سازمان از اطالع از  ازتن پساين سه . استفاده كرده است

 .دادند انجمن استعفااين در  سمت خود  از٢٠٠۱سال  بالفاصله در
فعاليت های خالف قانون انجمن خيريه  رابطه با اطالعاتي که پليس آلمان در

)IFKH (استهامبورگ  های کلن وشهرتاني دادس اختيار در  فعالً، استبدست آورده. 
 راس هرم، تنها  استآلمان درج شدهكشور مطبوعات   درميزان ناچيز اطالعاتي كهآن 
که روزی دری به   باشد.مخفي كالهبرداري هاي سازمان را نشان مي دهد يخکوه آن 

 اميد ينبا ا.  به ويژه ايرانيان قرار بگيرد،در اختيار همه اين اطالعات ةهم تخته بخورد و
اين اين کودکان معصوم که   که بسياری ازچرا .نباشد دوري چندان ن روزچنيکه 

 مجددا به كشور ، بر اساس اطالعات پليس كشور آلمان،روزها ديگر بزرگ شده اند
 . تا به ارتش باصطالح آزادي بخش ملي ايران بپيوندند،عراق بازگردانده شده اند

ين کتاب اسامي برخي از اين کودکان هم ۱۵۷صفحه   مندرج در۵جدول شماره   در
 برای نگارنده . آورده ايم،شده اندده ور به غرب آ١٩٩١سال  که در را نوجوانان و

يم كه در رابطه با ئبا اين همه بايد بگو. بوددست يافتن به نام بقيه اين كودكان نامکان 
 ه جوانان بايد ازادار. حقوقي كشور آلمان مسئولند مراجع همه ،سرنوشت اين كودكان

بر اساس اطالع  (. جلوگيري كندبه كشور عراق اكيداًنوجوانان ايراني اين  بقيه عزاما
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از شهر كلن آلمان به عراق  نوجوان تابحال ۳۵ اين کتاب حدود نوشتنزمان  تا ،نگارنده
 .)فرستاده شده اند

 قانون و آلمان بايد سريعاًهمه اخاذی ها، کارهای خالفكشور دادستاني  پليس و
 خاک آلمان را درخلق سازمان مجاهدين  و) IFKH(انجمن خيريه کالهبرداری های 

 ! و مسئولين اين فاجعه ضد انساني را به مجازات برسانند،افشاء کرده
 :ضروری است  توضيحات زير۵در رابطه با جدول شماره 

هدين مجا شدگان  جدا سوياز ،طريق يک آکسيون گسترده  ازنام اين كودكان -١
 ، و پي در پي مامراجعات مکرر کلن با وجود اداره جوانان شهر. بدست مارسيده است

 .نکرده استبا افشاي نام اين قربانيان  هيچ کمکي در رابطه تاكنون
 از خوانندگان عزيز .است مندرج در جدول ناکامل دريافتيمشخصات   ازرخيب -٢

را   نگارنده،اين زمينه دارنددر  بيشتری اطالعات خواهش مي كنيم در صورتي كه
 .گيرد مورد استفاده قرارهمين كتاب  در چاپ های بعدی  تادرجريان بگذارند،

ي است كه به عراق برده  غرض از انتشار اين اسامي نجات جان آن نوجوانان-٣
 شان به عراق فرستاده شده قلبيخواست بدون  به زور وبيشتر اين قربانيان . شده اند

از . انيان هيچ گونه امكاني براي گريز از جهنم مسعود رجوي ندارنداين قرب. اند
هند  اين اسامي را در اختيار سازمان های حقوق بشری قرار دداريمخوانندگان تقاضا 

 . اين نوجوانان به اروپا شوندرداندن خواستار بازگو
 .استمادر واقعي اين نوجوانان  و  مربوط به پدر»مادر« و»پدر« ستون های -۴

هستند و يا قبل از اين تاريخ عضو اين جريان  عضو سازمان مجاهدين اين افراد عموماً
  .بوده اند
 . است) تاريخ تنظيم جدوليعني (مربوط به سن امروزقربانيان  »سن«ستون  -۵
عراق كشور در كه فعلي نوجواناني   محل استقرار»ت فعلييعوض«در ستون  -۶

 رده سازماني  با ذکر محل قرارگاه و،بسر مي برنددر پايگاه های مجاهدين هستند و 
 :بعنوان مثال. شده استاين نوجوانان آورده 

 » ك فرمانده تان۲۲ مرکز ۱۱قرارگاه علوی ارتش «
 . مراجعه شود»ارتش آزاديبخش«به بخش در مورد ارتش، برای اطالعات بيشتر 

درعراق ۱۳۷۰ درسالکودکان ونوجواناني مي باشد که  مربوط به ۶جدول شماره 
 .مانده وبه غرب فرستاده نشده بودند
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 ه غرب فرستاده شدندعراق ب از ١٣٧٠ن مجاهدين که در سال ليست اسامی نوجوانا
 ١٣٨١  اسفند ماهتاريخ تنظيم              ۵جدول شماره 

نام  نام رديف
 خانوادگی

 کشور سن مادرنام  پدرنام 

 اعزامي
 وضعيت فعلی

 ريچموند ـ ويرجينيا آمريکا ١٨ نيره بيژن آقازاده علی ١

  فرانسه ١٥ افسانه حيدری ابوالقاسم آيتی  سعيد ٢

  فرانسه ١٤ افسانه حيدری ابوالقاسم آيتی  مسعود ٣

  ـ فرمانده تانک١٥مرکز  فرانسه ٢٠ مريم عضدانلو مهدی ابريشم چی اشرف ٤

  کانادا  بهتاج تبريزی رامين احسانی بابک ٥

 ارتش ـ عضو١٥مرکز  سوئيس ٢٠   احمری ويدا ٦

  ايران ٢٠ ناهيد آقامنيری مرتضی اسالميان آيدا ٧

 ارتش ـ عضو۲۰مرکز آلمان ٢٣ پروين  اسالمی يممر ٨

  آلمان  زهره  مسعود اصولي موسي ٩

  آلمان  زهره  مسعود اصولي ميليشيا ١٠

 ارتش ـ عضو۱۵مرکز  سوئد ٢٠ مرضيه گل مريمی  افسای سارا ١١

 ارتش ـ عضو۲۰مرکز  آمريکا ١٩ کبری پری رحيمی نادر افشار افشار نادره ١٢

 ارتش ـ عضو١٥مرکز  انگليس ٢١ فائزه محبت کار سعيد افشار مهناز ١٣

 ۲۳رکزم۱۱ علوی ارتش قرارگاه آلمان ٢٣ زهرا اسالمی محمد اقبال احسان ١٤

  آلمان ٢٠ زهرا اسالمی محمد اقبال طاهر ١٥

     محمد الاقب زهرا ١٦

  ـ فرمانده تانک۱۵مرکز  فرانسه ٢١ جميله ابريشم چی  گاناکبر زاد آذر ١٧

  موزرمی يا همايونقرارگاه   ١٩   اکبری موسی ١٨

   ٢٠   اکبری ياسر ١٩

مادر و پدر و خواهر درعراق  آلمان ٢٤ عذرا خزايی  اکبريان مريم ٢٠
 هستند

   ٢١ نامصديقه نيک مرتضی اکبری نسب فاطمه ٢١

   ١٧ صديقه نيکنام مرتضی اکبری نسب موسی ٢٢

   ١٩ صديقه نيکنام مرتضی اکبری نسب ياسر ٢٣

مادر و  ساکن لس آنجلس، آمريکا ١٧  فرهاد اُلفت محمدرضا ٢٤
  هستندپدر در عراق

 ۱۱رکز م۳ علوی ارتش قرارگاه  ٢٢ شايسته بانو سقائی علی امامی يفحن ٢٥

 ۲۰مرکز  سوئد ٢٣   امامی عاصفه ٢٦

  ـ فرمانده تانک۲۰مرکز   ٢٠ شهين حاتمی  امانپور سمانه ٢٧

 ادامه جدول درصفحه بعد
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 ١٣٨١ اسفند ماه ريخ تنظيمتا             ۵ادامه جدول شماره 
نام  نام رديف

 خانوادگی
 کشور سن مادرنام  پدرنام 

 اعزامي
 وضعيت فعلی

 ۲۰مرکز آمريکا ٢١ محبوبه عالی  امين انارکی ندا ٢۸

مادر و پدر و خواهر درعراق   ٢٦ نفهيمه نکوگويا اسداهللا اوسطی مريم ۲۹
 هستند

  هلند ٢٥  بابک بابک نيا بهاره ۳۰

  هلند ١٨  بابک بابک نيا بهزاد ٣۱

   ١٩ محبوبه لشگری   باروتی شهابه ۳۲

 ۲۲زرک م۳ علوی ارتش رارگاهق آلمان ٢١ انسيه زارعی  باقری ايرضاعل ۳۳

 ۲۱ رکز م۳ علوی ارتش رارگاهق آلمان ١٨ فريده غفاری مهدی یعبرا محمد ۳۴

 ساکن واشنگتن ـ پدر در عراق آمريکا ٢٤ محبوبه حسين برزمهری هومن ۳۵

 ساکن واشنگتن ـ پدر در عراق آمريکا ١٩ محبوبه حسين برزمهری هاله ٣۶

   ١٨ سال آذری بهنام بسيجی سالله ٣۷

 ۲۰مرکز  ٢٢  شهرام یبهزاد فهصعا ٣٨

  آلمان  مولود احمدی ايرج بهی تورج ٣٩

  آلمان  مولود احمدی ايرج بهی سيمه ٤٠

  ارتش ـ عضو۱۵مرکز  سوئد ٢٠   بيات سحر ٤١

  آلمان ٢١ نسرين خطيبی مهدی بيات موحد سارا ٤٢

 ۲۲رکز م۳ علوی ـ ارتش رارگاهق اروپا ٢٢  مهدی پاکباز امير ٤۳

 احتماالً ٤۴
 رضا

 برادر امير پاکباز می باشد اروپا ٢٠  مهدی پاکباز

 ـ فرمانده تانک۱۵مرکز  سوئد ٢٢ فرشته يگانه  پناهی گوهر ٤۵

هلند ـ  ٢٤  مصطفی پور احمد فرهنگ ٤۶
 زوله

 مادر در هلند است

  آلمان ٢٦ نادره افشاری  پورسيفي  حسين  ٤۷

  آلمان ١٥ نادره افشاری  پورسيفي  مريم   ٤۸

  آلمان ٢١ نادره افشاری  پورسيفي  ميثاق  ۴۹

علی  ۵۰
 )موسی(

  اروپا ١٨ وجيهه زاهدی اصغر پوريا مفرد

  ايران ٢١ وجيهه زاهدی اصغر پوريا مفرد ليال ٥۱

  اروپا ١٦ وجيهه زاهدی اصغر پوريا مفرد  زهره ٥۲

  آلمان ٢١ کبری امينی نصرت اهللا تخم افشان مريم ٥۳

  آلمان ١٩ کبری امينی نصرت اهللا فشانتخم ا سارا ٥۴

 ادامه جدول درصفحه بعد
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 ١٣٨١ اسفند ماه ريخ تنظيمتا             ۵ادامه جدول شماره 
نام  نام رديف

 خانوادگی
 کشور سن مادرنام  پدرنام 

 اعزامي
 وضعيت فعلی

  آلمان ١٥ کبری امينی نصرت اهللا تخم افشان محمدرضا ٥۵

  سوئد ١٨ پريوش مرادی فیمصط تذهيبی گلشيد ٥۶

آمريکا ـ  ١٩  قربانعلی ترابی رضا ٥۷
 کانادا

 

سوده  ٥۸
 »اشرف«

  ـ افسر مخابرات۱۵مرکز   ٢٧ ناهيد مهدی تقوايی

    معصومه ربيعی احمد توکلی فروغ ۵۹

 الهه هلند ٢٥ اقدس عدنانی يزدان تيموريان آستياژ ٦۰

 الهه ندهل ٢٠ اقدس عدنانی يزدان تيموريان سحر ۶۱

 الهه هلند ٢١ اقدس عدنانی يزدان تيموريان سپيده ٦٢

     بهروز جان نثار رضا ٦٣

  ـ فرمانده تانک۱۵مرکز   ٢٦ فتانه فرشيد  جعفر زاده فهصعا ٦٤

  ارتش ـ عضو۱۵مرکز  سوئد ١٩ محبوبه جمشيدی جدا شده جمشيدی مريم ٦٥

 ۲۲رکزم ۳ علوی ـ ارتش رارگاهق  ٢١  اکبر چاوشی رضا ٦٦

 ۴رارگاه ق  ٢١ نسترن امينی  چيت ساز ابوذر ٦٧

حاج  علی ٦٨
 اسماعيلی

زين 
 العابدين

  انگليس  معصومه اسالمی

 ۲۲رکز م۳ علوی ـ ارتش رارگاهق  ٢١   حاج مهدی احمد ٦٩

  ارتش ـ عضو۲۰مرکز  آلمان ٢٥   حاجيان آزاده ۷۰

حبيبی  علي ٧١
 خائزی

 محمد
 حسين

پسر ـ ويرجينيا ـ مادر و  مريکاآ ١٤ فهيمه ماحوزی
 خواهر در عراق

حبيبی  زالل ٧٢
 خائزی

محمد 
 حسين

  ـ فرمانده تانک۲۰مرکز  آمريکا ٢١ فهيمه ماحوزی

آمريکا ـ  ٢٢  محمد حسنی علی رضا ٧٣
 کانادا

 

  ارتش ـ عضو۱۵مرکز  آلمان ٢٣ فيض  حسنی سارا ٧٤

 ه تانک ـ فرماند۱۵مرکز  کانادا ٢٤  محمد حسنی ندا ٧٥

  فرانسه ٢٧ فريده کريم زاده قربانعلی حسينی نژاد زينب ٧٦

 ـ فرمانده تانک ـ ۱۵مرکز  فرانسه ٢٢ شمسی  حلوايی ثمر ٧٧
 افسر مخابرات محور

   ٢١ زهره رمضانی قاسم احمد حنيف نژاد مجيد ٧٨

 ۱۶ مرکز۴ارتش قرارگاه کوت   ١٩  حميد خادمی ناصر ٧٩

 ادامه جدول درصفحه بعد
 



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

١٦٠ 

 ١٣٨١ اسفند ماه ريخ تنظيمتا             ۵ادامه جدول شماره 
نام  نام رديف

 خانوادگی
 کشور سن مادرنام  پدرنام 

 اعزامي
 وضعيت فعلی

 شهر کلن آلمان ٢٣ مريم حاج خانيان محمد خبازيان عاطفه ۸۰

 شهر کلن آلمان ٢٧ مريم حاج خانيان محمد خبازيان عادله ٨١

  نروژ ١٨ فاطمه فدايی يزپرو خدابخش گيتی ٨٢

هلند ـ  ٢٤   خسرو شاهی مريم ٨٣
 زوله

 پدر در عراق است

خطيب  مريم ٨٤
 شهيدی

     

 ارتش ـ عضو۱۵مرکز  آمريکا ١٨ نسرين برنجی  خليلی فرشته ٨٥

 ۲۲رکز م۳ علوی ـ ارتش رارگاهق  ٢١  علی خوشکالم البرز ٨٦

معصومه داداش   داداش زاده مريم ٨٧
 زاده

   

  تهران  شهابه سليمانی حسين دادخواه نسرين ٨٨

پسر خوانده  دادخواه کامبيز ٨٩
 حسين

  داد خواه

ـ ۱۱ارتش قرارگاه علوی   ٢٤ 
  ـ فرمانده تانک۲۳ رکزم

 ۴ارتش قرارگاه کوت  آلمان ١٩ صديقه خدايی صفت حسين داعی االسالم شهاب ٩٠

 ۲۱ مرکز۳ علوی ـ ارتش رارگاهق آلمان ٢٠ صديقه خدايی صفت حسين داعی االسالم رضا ٩١

  هلند  مريم اديب محسن ديانت خواه بهجت ٩٢

     ابراهيم ذاکری ياسر ٩٣

ذوالجاللی  مليسا ٩٤
 مقدم

لوس آنجلس ـ خواهرش  آمريکا ١٧ عفت حداد علی
 مريم در عراق است

ذوالجاللی  محسن ٩٥
 مقدم

لوس آنجلس ـ خواهرش  آمريکا ١٤ عفت حداد علی
 يم در عراق استمر

ذوالجاللی  مريم ٩٦
 مقدم

  ارتش ـ عضو۲۰مرکز  آمريکا ٢١ عفت حداد علی

 مريلند آمريکا ١٨   رابونيک نظام ٩٧

  آلمان ٢٠  احمد رازانی بهرام ٩٨

 ـ افسر ترابری ۱۵مرکز  آلمان ٢١  احمد رازانی شهناز ٩٩
 محور

مصطفی  ١٠٠
 »محمد«

 ۲۱رکز م۳ علوی ـ ارتش رارگاهق سهفران ٢٢ اشرف ربيعی مسعود رجوی

  ارتش ـ عضو۲۰مرکز   ٢١   رخشانی آسيه ١٠١

  آلمان ٢٠ پروين ابراهيمی سنابرق زاهدی سوده ١٠٢

  آلمان  بهجت عبداللهی عباس فيبازر سيمه ١٠٣

 ادامه جدول درصفحه بعد



 انجمن های پوششي خيريه

١٦١ 

 ١٣٨١ اسفند ماه ريخ تنظيمتا             ۵ادامه جدول شماره 
 کشور سن مادرنام  پدرنام  نام خانوادگی نام رديف

 اعزامي
 وضعيت فعلی

  آلمان  بهجت عبداللهی عباس فيبازر زهرا ۱۰۴

  نروژ  زهرا خادمی صفرعلی زمانيان زهره ١٠٥

  ـ فرمانده تانک۱۵مرکز  کانادا ٢٣  سهراب زنجانی الهام ١٠٦

 ۲۰مرکز  هلند ٢١  محمد دربندی سادات هاجر ١٠٧

    نزهت ميرزائی روح اهللا د شاهی س علی ١٠٨

  ارتش ـ عضو۱۵مرکز  آمريکا ٢٠ ليال سعادت  سعادت فائزه ۱۰۹

  ـ فرمانده تانک۲۰مرکز  آلمان ٢٣   سالميان سرور ١١٠

ساکن نيويورک ـ برادرش  آمريکا ١٩   سالمی رضوان ١١١
 است.مسعود در عراق

  آمريکا ٢٢  رضا سالمی مسعود ١١٢

 در شساکن واشنگتن ـ مادر آمريکا ٢٠ مريم باغبان ناصر ليمانیس سعيد ١١٣
  استعراق

 در شساکن واشنگتن ـ مادر آمريکا ١٧ مريم باغبان ناصر سليمانی سارا ١١٤
  استعراق

   ١٨ پری مشفق نيا فريدون سليمی تورج ١١٥

آمريکا ـ  ١٨ فاطمه رمضانی محمد سيدالمحدثين مجيد ١١٦
 کانادا

 

  ارتش ـ عضو۲۰مرکز  بلژيک ٢٠ گلناز نظری  سيديان زهره ١١٧

رکز  م۳ علوی ـ ارتش رارگاهق  ٢١ شهال حسين تاش  شاهسوندی حنيف ١١٨
۲۱ 

آمريکا ـ  ٢٤  جدا شده شجری بابک  ١١٩
 کانادا

 ۱۶رکزم۴ارتش قرارگاه کوت 

مرضيه سلطان  سعيد شعبانی مليکا ١٢٠
 آبادی

هلند ـ  ١١
 زوله

 اق هستندمادر و پدر در عر

مرضيه سلطان  سعيد شعبانی غزال ١٢١
 آبادی

هلند ـ  ١٣
 زوله

 مادر و پدر در عراق هستند

ـ ۶ارتش قرارگاه همايون   ٢٨   شفاهی محمد ١٢٢
 می باشدشفايي برادر زهره 

  آلمان ٢٣ مهين نظری هادی شمس حائری امير ١٢٣

  ارتش ـ عضو۱۵مرکز  آلمان ٢٠ مهين نظری هادی شمس حائری  نصرت ١٢٤

  ايران  )خارجی( غالمحسين صادقی آرين ١٢٥

  نروژ  ايران شهرياری غالمحسين صادقی معصومه ١٢٦

    ايران شهرياری غالمحسين صادقی محمد ١٢٧

 ادامه جدول درصفحه بعد
 



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

١٦٢ 

 ١٣٨١ اسفند ماه ريخ تنظيمتا             ۵ادامه جدول شماره 
نام  نام رديف

 خانوادگی
 کشور سن مادرام ن پدرنام 

 اعزامي
 وضعيت فعلی

  ـ فرمانده دسته۱۵مرکز   ٢٣ مهين هادی غالم رضا صديق مريم ۱۲۸

  ارتش ـ عضو۱۵مرکز کانادا ١٩ فرشته فخار محمد صفا بيتا ١٢٩

  آلمان ٢١ جدا شده عباس صنوبری حميد رضا ١٣٠

  ارتشـ عضو۱۵مرکز  آلمان ٢٠ جدا شده عباس صنوبری سحر ١٣١

   آمريکا ٢١ نصرت رمضانی محمد ضابطی محمد رضا ١٣٢

    زهرا  ضابطی مصطفی ١٣٣

  سوئد  خديجه عباسعلی ضيايی شيرين ١٣٤

  سوئد  خديجه عباسعلی ضيايی ياسمين ١٣٥

   ١٨ طاهره ايمانی خوشخو امراهللا ضيايی سعيد ١٣٦

   ٢١ طاهره ايمانی خوشخو امراهللا ضيايی ناصر ١٣٧

فاطمه داعی   ريقیط الله ١٣٨
 »ژاله«االسالم 

  ارتش ـ عضو۱۵مرکز  انگليس ٢٢

 ۱۷رکزم۴ارتشقرارگاه کوت   ١٨   عبادی ابوذز جهاد ١٣٩

  سوئد  زهره شيرانی عباسعلی عباسی حنيف ١٤٠

 ۲۰مرکز سوئد ٢١ زهره شيرانی مجتبی عباسی سوده ١٤١

حسن  عزتی ياسر ١٤٢
 »نريمان«

  در رمادی استاحتماال   

  سوئد ١٩   عزيزی حنيف ١٤٣

  سوئد    عزيزی صالح ١٤٤

شهرزاد صدر حاج  محمود عضدانلو نرگس ١٤٥
 سيد جوادی

  ـ فرمانده تانک۱۵مرکز  فرانسه ٢١

  نروژ ١٣ شهناز تسليمی توفيق لیقيع سارا ١٤٦

  نروژ ١٤ شهناز تسليمی توفيق لیقيع رزا ١٤٧

 در عراق شرجينيا ـ مادروي آمريکا ٢٤   علی نژادی ميثم ١٤٨
 است

 ۱۶رکز  م۴ارتش قرارگاه کوت   ١٧   عنصری موسی ١٤٩

 در شبرادرش ناصر و پدر و مادر آمريکا ١٧   غفوری آذر ١٥٠
  مي باشندعراق

 ۱۱علوی ـ ارتش رارگاه ق آمريکا ٢١   غفوری ناصر ١٥١
 ۲۳رکزم

 ارتش ـ عضو۱۵مرکز   ١٩   غالمعلی سحر ١٥٢

  آلمان  نصرت جوادی عطا تحی زادهف حامد ١٥٣

  آمريکا  سعيده بنکدار مرتضی فخار زاده مريم ١٥٤

 ادامه جدول درصفحه بعد



 انجمن های پوششي خيريه

١٦٣ 

 

 ١٣٨١ اسفند ماه ريخ تنظيمتا             ۵ادامه جدول شماره 
نام  نام رديف

 خانوادگی
 کشور سن مادرنام  پدرنام 

 اعزامي
 وضعيت فعلی

  ارتش ـ عضو۱۵رکزم آمريکا ١٩   فخاری مريم ۱۵۵

 ۶ارتش قرارگاه همايون  اروپا ٢٦   فخيم حسن ١٥٦

  انگليس ١٩   فرسيابی آيدا ١٥٧

 ۱۷رکز م۴ارتش قرارگاه کوت  سوئد ٢١   قارا محمدی هومن ١٥٨

  آمريکا ١٨ دزهره عطريان فر محمد جواد قديری صديقه ١٥٩

 ۴قرارگاه کوت ارتش   ٢٢  حبيب قراب داوود ١٦۰

هوستون ـ حاضر نشد به عراق  آمريکا ٢٣  رضا قريشی محبوبه ١٦١
 برگردد

فاطمه نژاد شاهرخ  هوشنگ قنبری اشرف ١٦٢
 آبادی

  آلمان ١٦

رکز  م۳ علوی ـ ارتش رارگاهق آلمان ٢٢   قنبری حميد ۱۶۳
۲۲ 

  آلمان ١٤ کبری ابراهيم قنبری سروش ۱۶۴

  آلمان ١٨ کبری ابراهيم قنبری محمود ١٦٥

 ۱۷زکز م۴ارتش قرارگاه کوت  آلمان ١٨   قنبری موسی ١٦٦

  آلمان    قيطانی رضايعل ١٦٧

 قزوين ايران ١٩ فرح امينی علی کاسه چی محسن ١٦٨

  سوئد  رباب کاظمی مهدی کاظمی فاطمه ١٦٩

  سوئد  رباب کاظمی مهدی کاظمی فيروزه ١٧٠

  سوئد  رباب کاظمی مهدی کاظمی نيلوفر ١٧١

 ۲۰مرکز  آمريکا ٢٠  رضايیهآزاد مهدی کتيرايی بهمحبو ١٧٢

کريمی  ابوذر ١٧٣
 راهجردی

  مي باشددر عراقش مادر تهران ٢٣ حکيمه کريمی حمزه

کريمی  پرواز ١٧٤
 راهجردی

  مي باشد در عراقشمادر ورامين ٢٢ حکيمه کريمی حمزه

 ۱۷مرکز ۴ارتش قرارگاه کوت  آلمان  محترم مالک کلبی مظاهر ١٧٥

   ٢٠   کلهر ناصر ١٧٦

کانادا ـ خواهر و پدر مادر در  آمريکا ١٤ ناهيد شهرام کيامنش آرمان ١٧٧
  مي باشندعراق

  آمريکا ٢٠  شهريار کيامنش فواد ١٧٨

 ارتش ـ عضو۲۰مرکز  آمريکا ٢١ ناهيد شهرام کيامنش الهام ١٧٩

 ۱۷رکز م۴ارتش قرارگاه کوت  آلمان ٢٤   گل مريمی حنيف ١٨٠

 مه جدول درصفحه بعدادا
 



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

١٦٤ 

 

 ١٣٨١ اسفند ماه ريخ تنظيمتا             ۵ادامه جدول شماره 
نام  نام رديف

 خانوادگی
 کشور سن مادرنام  پدرنام 

 اعزامي
 وضعيت فعلی

  ارتش ـ عضو۲۰مرکز آلمان ٢١ کبری  گودرزی الهام ١٨۱

  ـ فرمانده تانک۱۵مرکز آلمان ٢٣ کبری  گودرزی عادله ۱۸۲

  آلمان ٢١   الری مينا ١٨٣

برادرش حنيف در عراق  آمريکا ٢٠   مجتهد زاده سارا ـ هاجر ١٨٤
 است

  آمريکا ٢١   مجتهد زاده حنيف ١٨٥

  اروپا ١٦ زيبا محب محمدی شکراهللا محب محمدی ياسر ١٨٦

محمد علی  محتسبی حسين ١٨٧
 »اسفنديار«

  دانمارک ٢١ 

دانمارک  ٢٠   محسن فائزه ١٨٨
 ئديا سو

  ارتش ـ عضو۱۵مرکز 

 شهر دورن آلمان    محصل محمد ١٨٩

آمريکا ـ  ٢٢ محبوبه طفیصم محمدی محمد ١٩٠
 کانادا

 ۲۲ رکز م۳ علوی ارتش رارگاهق

 ۱۷رکز م۴ارتش قرارگاه کوت  آلمان ٢٠   محمدی حسن ١٩١

فرشته محمدی  نصراهللا محمدی آالن ١٩٢
 زاده

ـ ارتش  ـ عضو ۱۵مرکز  آلمان ١٦
  خودکشی کرد۸۰بستان تا

  ـ فرمانده تانک۱۵مرکز کانادا ٢٣ محبوبه مصطفی محمدی سميه ١٩٣

محمدی  معصومه ١٩٤
 خانقاهی

  آلمان ١٨ رقيه عباسی احمد

محمدی  صفيه ١٩٥
 خانقاهی

  آلمان ١٦ رقيه عباسی احمد

محمدی  طاهره ١٩٦
 خانقاهی

  آلمان ١٨ رقيه عباسی احمد

محمدی  سميه ١٩٧
 یخانقاه

  ـ فرمانده تانک۲۰مرکز آلمان ٢٢ رقيه عباسی احمد

    مريم محمد مداديان فاطمه ١٩٨

 ۲۲رکز  م۳قرارگاه علوی ارتش  ايران ١٨   مرعشی اشکان ١٩٩

   ١٤ مکيه شاهپوری غالمحسين مزروعی امير داوود ٢٠٠

   ١٦ مکيه شاهپوری  مزروعی عاطفه ٢٠١

    مکيه شاهپوری  مزروعی موسی ٢٠٢

  آلمان ١٩ فروغ جان نثاری بيژن مشفق نيا شبنم ٢٠٣

  ـ فرمانده تانک۱۵مرکز  آلمان ٢٥ فروغ جان نثاری بيژن مشفق نيا شيرين ٢٠٤

 ادامه جدول درصفحه بعد
 



 انجمن های پوششي خيريه

١٦٥ 

 ١٣٨١ اسفند ماه ريخ تنظيمتا             ۵ادامه جدول شماره 
نام  نام رديف

 خانوادگی
 کشور سن مادرنام  پدرنام 

 مياعزا
 وضعيت فعلی

 ۲۲رکز م۳علوی ـ ارتش قرارگاه   ٢٢  فريد معدومی جاهد ٢٠٥

   ٢١  فريد معدومی شاهو ۲۰۶

 ۲۳رکز م۱۱ارتش قرارگاه علوی  ايران ١٧ مريم صادقی  معياری علی ٢٠٧

  ۴ارتش قرارگاه کوت   ٢٤ طاهره محمد  مفيدی ياسر ٢٠٨

 ـ فرمانده تانک۱۵مرکز آلمان ٢٣ طاهره محمد مفيدی ربيعه ٢٠٩

  نروژ ١٩   مقاری حنيف ٢١۰

 ۱۶رکز م۴ارتش قرارگاه کوت   ٢٠  محمود ممبينی محسن ٢١۱

 ۲۳رکز  م۱۱علوی ارتشرارگاه ق  ٢٢ معصومه بلورچی رضا  منانی رحمان ٢١۲

 ۲۰مرکز آلمان ٢١   منصوری فاطمه ٢١۳

  ارتش ـ عضو۱۵مرکز هلند ٢٠   مودب سحر ٢١۴

 ارتش ـ عضو۲۰مرکز آلمان ٢٠ حميده کوزه گر محمد اجریمه گوهر ٢١۵

   ٢٥  حسين مهدوی آزاده ٢١۶

 ۱۶رکز م۴ارتش قرارگاه کوت      مير حسنی علی رضا ٢١۷

 ۱۷رکز م۴ارتش قرارگاه کوت   ١٨   مير محمدی مصطفی ٢١۸

 ۱۹ رکز م۴ارتش قرارگاه کوت   ١٧  جدا شده ميرزا باقری سعيد ٢۱۹

   ١٨  جدا شده ميرزا باقری مسعود ٢٢۰

 ۱۷رکز م۴ارتش قرارگاه کوت  آلمان ٢٤ ميمنت مهدی ناهيد ميثم ٢٢۱

  سوئد ٢٣ ميترا يوسفی حسن نايب آقا ستاره ٢٢۲

  سوئد ١٩ ميترا يوسفی حسن نايب آقا حسين ٢٢۳

   ١٩ نسرين پارسيان حسن نظام الملکی سياوش ٢٢۴

  يکاآمر ٢٢ جدا شده  نور بخش حنيف ٢٢۵

  آلمان  پری حبيبی ابراهيم نيک طالعان امير ٢٢۶

   ١٩  حيدر نيک نيا عطا ٢٢۷

 ارتش ـ عضو۱۵مرکز  ٢١ »طاهره«کوکب   وفامنش عاصفه ٢۲۸

   ١٨ چهريپر علی هادی زاده مريم ٢۲۹

 ـ فرمانده تانک۱۵مرکز  آلمان ٢٢ کبری مکوند رضا هفت برادران سارا ٢٣۰

  ـ فرمانده تانک۱۵مرکز  آلمان ٢٠ کبری مکوند رضا نهفت برادرا صبا ٢٣۱

 ارتش ـ عضو۱۵مرکز  سوئد ٢٠   همتی  مستوره ٢٣۲

 ۱۶رکز م۴ارتش قرارگاه کوت   ١٩  اسماعيل يغمايی امير ٢٣۳
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١٦٦ 

عراق بزرگ در   به غرب فرستاده نشده و۱۳۷۰سالر که د پسر وليست اسامی جوانان دختر 
   شده اند

 ١٣٨١  اسفند ماهتاريخ تنظيم             ۶جدول شماره 

 وضعيت فعلی سن مادرنام  پدرنام  نام خانوادگی نام رديف
  ـ فرمانده دسته۱۵مرکز  ٢٧   سيآمر طو ضحی ١
  ـ فرمانده تانک۱۵مرکز  ٢٥   احمری اللي ٢
  ـ فرمانده تانک۲۰مرکز  ٢٦   اسحاق تبار بهجت ٣
 فرمانده دسته تعميرات  ـ۲۰مرکز  ٢٩   اميدواری مهناز ٤

 زرهی
 ۲۱رکز م۳ارتش قرارگاه علوی  ٢٦   امينی مجيد ٥
  ـ فرمانده دسته۲۰مرکز  ٣٠ فهيمه نکوگويان اسداهللا اوسطی فائزه ٦
مرجان  ٧

 »فائزه«
  ـ فرمانده تانک۱۴مرکز  ٢٦ عذرا خرايی  اکبريان

 ۲۳رکز م۱۱ارتش قرارگاه علوی  ٢٧ اشرف جهانی  باغبان خطيب ضايرعل ٨
  ـ فرمانده يگان۲۰مرکز  ٢٧ فرشته اخالقی کاظم باقر زاده سيما ٩

 ـ فرمانده تانک۱۵مرکز  ٢٤ فاطمه ثابت محمود باقی پور سميه ١٠
  ٢٦  جواد برائی علی ١١
 ۳ارتش قرارگاه علوی  ٢٨   جديديان رضا ١٢
 ات ـ فرمانده تانک ـ در مخابر۱۵مرکز  ٢٩ مهين  حيدريان فهصعا ١٣

  ـ فرمانده تانک ـ در مخابرات۱۵مرکز  ٢٩  علی خوش کالم شهرزاد ١٤

  ـ فرمانده دسته۱۵مرکز  ٢٨   درودی سارا ١٥
  ـ مديريت تعميرات زرهی۱۵مرکز  ٢٤   ذاکری الهه ١٦
  ٢٨  ابراهيم ذاکری ظهير ١٧
  ـ فرمانده تانک۱۵مرکز  ٢٨  اسماعيل رجبی عفت ١٨
 يکم يا ستاد قرار گاه ۲۰مرکز  ٢٩ مرحمت لخلي رضايی منصوره ١٩
 ۲۲رکز م۳تش قرارگاه علوی ار ٢٨   رفيعی آرش ٢٠
 ۲۱رکز م۳ارتش قرارگاه علوی  ٢٥ فاطمه رضايی  ساجديان احمد ٢١
  ـ فرمانده دسته۱۵مرکز  ٢٨ جدا شده عباس صنوبری مريم ٢٢
  ـ فرمانده يگاه۱۵مرکز  ٢٩ زهرا  ضابطی راحله ٢٣
  ٢٨ زهرا  ضابطی بیمجت ٢٤
  ـ فرمانده دسته۱۵مرکز  ٢٩  مجيد عالميان نيلوفر ٢٥
  ـ فرمانده دسته۱۵مرکز  ٢٧ نصرت باقر زاده  عباس زاده سمانه ٢٦
 ۳۶ رکز م۵ارتش قرارگاه موزرمي  ٣٠   فخيم جالل ٢٧
  ـ مسئول ترابری۱۵مرکز  ٢٦ مينو  فرشيد مريم ٢٨
  ـ فرمانده دسته۲۰ز مرک ٢٤ مينو  فرشيد مرجان ٢٩
  ـ فرمانده دسته۱۵مرکز  ٢٧ فائزه جالل گنجه ای قدسی ٣٠
  ـ فرمانده تانک۱۵مرکز  ٢٨   الری مريم ٣١
  ـ فرمانده يگان۲۰مرکز  ٢٦  حسين مسيح نسرين ٣٢
  ـ فرمانده تانک۱۵مرکز  ٢٧ ميمنت مهدی ناهيد سميه ٣٣
 ۴رتشاه کوت اقرارگ ٢٦  زارنجیهطاهر  نقاش زاده حيدر ٣٤
  ـ فرمانده يگان۱۴مرکز  ٣٢ پری حبيبی ابراهيم نيک طالعان رويا ٣٥
 ۳۶رکز م۵ارتش قرارگاه موزرمي  ٢٨ پری حبيبی ابراهيم نيک طالعان بابک ٣٦
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 سرباز گيری سازمان مجاهدين از کشورهای غربي -
 

مجاهدين ها درواقع پروسه سرباز گيری برای ارتش  جمع آوری پول در خيابان
مجاهدين در اين سازمان افرادی که توسط از تمام رفتارها و عملكردهاي  . بودنيز

 توسط مسئولين باالی سازمان ، گزارشات دقيقي تهيه شده،نددزمينه بکار گرفته مي ش
از قابل اعتماد بودن فرد  پس از اطمينان الزم .رفتمجاهدين مورد بررسي قرار مي گ

 نهايت موضو ع  در،كردهدارهای داخلي تر سازمان داخل  به م سوژه را،مورد نظر
فرد را در ند براي اين كار گذاشتمي در ميان مورد نظر با فرد را رفتن به خاک عراق 

و قرارگاه هاي عراق كشور بر  يک فضای ساختگي و غير واقعي از شرايط حاکم
 راسم توديع واين رابطه مراسم متعددی تحت عنوان م در. مجاهدين قرار مي دادند

مي  راهکشورهای مختلف  ارتش مجاهدين دردر پرچم  اعزام داوطلبان خدمت زير
مي  سعي  عواطف ايرانيان خارج کشور احساسات و سوء استفاده از با و ،انداختند

صفحه بعد به کليشه  (.كردند براي اعزام ايشان به عراق موافقتشان را جلب كنند
 از  عده زيادی،ين شيوه اتوسل به باوانسته است تاكنون سازمان ت) !مراجعه شود

در عمليات نظامي و را   و ايشان،شهروندان ساكن اروپا را به كشور عراق اعزام كرده
غير ايراني  خيلي از اين شهروندان كه بعضاً. به كار گيردتروريستي سازمان مجاهدين 

.  يا ناقص شده اند، جان خود را در اين عمليات تروريستي از دست داده،هم هستند
 :  افراد زير هستند، قربانيانآخرين نمونه های اين

گذراندن دوره که از کشور هلند به عراق اعزام شده و پس از   سعيد اسالمي-
طي درگيری با  ،به داخل خاک ايران اعزام شده ۱۳۷۹در سال آموزش تروريستي 

  .جان خود را از دست دادحكومت اسالمي نيروهای امنيتي 
عراق كشور  به سپس.  کشور هلند عضو گيری شددر اين فرد ، سعيد شاقله-

جهت  ۱۳۷۹در زمستان  او را ، آموزش تروريستيديدن دوره هاي پس از .اعزام شد
وی پس از انجام عمليات . دكردنانجام عمليات خرابکاری به داخل خاک ايران اعزام 

 شده و هم اکنون در زندان توسط نيروهای امنيتي رژيم جمهوری اسالمي دستگير
 . اوين به سر مي برد

ند که هست ساله ١١ و ٩اين زوج جوان دارای دو دختر   .همسرشو   مرجان ملک-
 توسط مجاهدين به عراق منتقل ، پرونده پناهندگي شان در هلند شدنپس از بسته
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زووله  مجاهدين ساکن شهر انهواداريكي از دو دختر اين خانواده در خانوادة . شدند
 .واقع در هلند نگهداری مي شوند

به داخل خاک ايران  ١٣٧٩پائيز  در ،مرجان ملک پس از کسب آموزش تروريستي
آغاز در مجاهدين  . شداروميه دستگير  طي يک عمليات خمپاره اندازی دراو.  شداعزام

مرجان ملک با انجام عمليات انتحاری جان خود را از دست داده گمان مي كردند كه 
. بردندعنوان شهيد واال مقام و شير زن و گوهر گرانبها نام ه  از وی ببه اين دليل. است

 رجوی رهبر  مسعود.پرداختنشريه مجاهد در يک شماره ويژه به تجليل از مرجان 
آن همراه با عکس  متن  ازپيام نوروزی خود که بخشي درشخصا سازمان مجاهدين 

 

 ٢٠ صفحه ١٣٧٢ ارديبهشت ٢٧ دوشنبه ٢٩٩نشريه مجاهد  شماره 
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 فروردين ١٤ سه شنبه به تاريخ ۵۴۲مجاهد شماره نشريه مرجان ملک در صفحه اول 
 :گفتمرجان باره  ، دره استدرج شد ١٣٨٠

 
 واحدهای عملياتي مجاهدين بودقهرمانان  از) گوهر(خلق، مرجان ملک  قهرمان مجاهد” 

سرکوب دشمن  خمپاره ای به مراکزتهاجمات   در،آوردن ضربات کوبنده وارد که پس از
عمليات مقدس  حوالي اروميه با درطالعات امحاصره دژخيمان وزارت   آبان، در١٢در 

 و پاکباز راستي که مرجان گوهری تابنده، قهرماني رشيد و. انتحاری به شهادت رسيد
ی زنان پيشتازی بود که پرچمدار  مريم رهايي ويگلهای بي همتای زندگان نمونه ای از

 به ٦٣سال  در او. عهده گرفته اند بر اهريمنان را برابر رهائيبخش انقالبي در نبرد
 “بودسته يومجاهدين پ

توسط نيروهای امنيتي رژيم جمهوری   مشخص شد که مرجان زنده است واما بعداً
سازمان مجاهدين در سايت اينترنتي  ،پس از اعالم اين خبر. اسالمي دستگير شده است

پرداخت و عکس مرجان ملک  ۵۴۲کاری صفحه اول نشريه مجاهد شماره خود به دست
عنصر درهم يك عنوان ه  از وی ببعد هم. كردصفحه اول نشريه مجاهد حذف  را از

 . شکسته نام برد
و . توان ديدل مجاهدين را مي ذقهرمان سازی های مبت صفحه بعد نمونه ای از در

مي شود  ميدهانگوهر  و پاکباز ي رشيد ومان زتارهبري مجاهدين نظر   که انسان ازديد
 نا ، و بخواهد از سازمان كناره بگيرد، تصادفي زنده بمانداما اگر كامالً. كه مرده باشد

 !در مي آيد جاسوس ودژخيم از کار مزدور وگهان و يك شبه 
 .خانواده اش در تهران بسرمي برد نزد و ،شده مرجان ملک هم اکنون آزاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

١٧٠ 

  صفخه اول١٣٨٠ فروردين ١٤   سه شنبه ٥٤٢شريه مجاهد  شماره ن
 .مرجان ملک با دايره مشخص شده است

 
 ١٣٨٠ مردادماه ١٥سايت اينترنتي مجاهدين درتاريخ 

 . پاک شده است ٥٤٢          همانطورکه مالحظه مي کنيد  عکس مرجان ملک ازصفحه اول  مجاهد 
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 از را از کشور عضوگيری شده ودرعمليات مجاهدين جان خودخارج در از کساني که 
کشور آمريکا به عراق اعزام  که از نام بردرا فاخر بندرآبادی   مي توان امير,دست داده اند

 . درآنجا کشته شد ١٣٦٧تاريخ اول مرداد  در و شد،
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
مجاهدين که سازمان  بسياری از اعضای انجمن های هوادار ،شده گفته  افرادجزب

 ،به عراق اعزام شدند_ نيز _ اجتماعي فعاليت چشمگيری داشتند /در آکسيون های مالي
 اسامي برخی از اين افراد که از.  شرکت کنندناين جرياتا در عمليات تروريستي 

 و جان خود را از دست داده ،کشورهای اروپائي و آمريکای شمالي به عراق اعزام شده
 .ست شده ا كليشه ، در صفحات بعداين اسامي.  استشدهدرج نشريه مجاهد  در ،اند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  امير فاخربندرآبادی
  در  درتظاهرات ضد رژيم

 آمريکا
  ٤٠٦ نشريه مجاهد  شماره 

  ١٣٧٩  شهريور٢٤  مورخ  
 ١٧ صفحه
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ن عمليات های مختلف سازما جدول اسامي اعضای انجمن های خارج کشورکه در
 :کشته شده اند
 ١٣٨١ تاريخ تنظيم اسفند ماه                  ۷ه جدول شمار

 کشورمبداء نام ونام خانوادگي کشورمبداء نام ونام خانوادگي

 عضوانجمن آمريکا رحمت اهللا اسالمي-٢٦ عضوانجمن آلمان احمدی  رضا-١
 ريکاعضوانجمن آم مسعودبياباني -٢٧ عضوانجمن آلمان  مصطفي اسماعيلي-٢
 عضوانجمن آمريکا ابوالحسن تجلي -٢٨ عضوانجمن آلمان  حميدرضاافصح،-٣
 عضوانجمن آمريکا ندازنجاني-٢٩ عضوانجمن آلمان  فروغ افصح-٤
 عضوانجمن آمريکا اميرسپاهي دراني-٣٠ عضوانجمن آلمان علي اميرجباری-٥
 مريکاعضوانجمن آ شهنازسليماني فر-٣١ عضوانجمن آلمان  نادردهستاني-٦
 عضوانجمن آمريکا مسعودسماکار-٣٢ عضوانجمن آلمان حسن زابلي -٧
 عضوانجمن آمريکا بهزادشهميرزادی-٣٣ عضوانجمن آلمان  پروين زبردست-٨
 عضوانجمن آمريکا علي اکبرطاهری-٣٤ عضوانجمن آلمان  حسن زواره ای-٩

  آمريکاعضوانجمن محمدحسين عظيمي-٣٥ عضوانجمن آلمان  مجيدساچمه ای-١٠
 عضوانجمن آمريکا عليرضافتوحي-٣٦ عضوانجمن آلمان  رضاسهيلي-١١
 عضوانجمن آمريکا هاله فوالدوند-٣٧ عضوانجمن آلمان  مجيدسياس-١٢
 عضوانجمن آمريکا غالمحسين کاظمي زاده -٣٨ عضوانجمن آلمان  اميرشايان-١٣
 وانجمن آمريکاعض عالء الدين نوری-٣٩ عضوانجمن آلمان فريدصنعت داوودی-١٤
 عضوانجمن اطريش  فخاری کوشاابراهيمي-٤٠ عضوانجمن آلمان  کامبيزفروتن-١٥
 عضوانجمن اطريش  مهران رشيدی پور-٤١ عضوانجمن آلمان  مجيدکالنتری-١٦
 عضوانجمن اطريش  اکبردادپوری-٤٢ عضوانجمن آلمان  احمدکلوت-١٧
 عضوانجمن ايتاليا  فر مهدی احمدی-٤٣ عضوانجمن آلمان نرگس گرفمي -١٨
 عضوانجمن ايتاليا  علي ارفعي-٤٤ عضوانجمن آلمان  جوادمحمدی-١٩
 عضوانجمن ايتاليا فرهادشاهيني-٤٥ عضوانجمن آلمان  حميدمشعوفي-٢٠
 عضوانجمن ايتاليا محمدرضالقماني نژاد-٤٦ عضوانجمن آلمان شعوفيم رضا-٢١
 عضوانجمن ايتاليا مصطفي ابراری-٤٧ عضوانجمن آلمان  فرخنده منتظرالقائم-٢٢
 عضوانجمن سوئد عبدالمجيد سالمي-٤٨ عضوانجمن آلمان  پريدخت ناظم-٢٣
 عضوانجمن سوئد عبدالرضادشتي-٤٩ عضوانجمن آلمان خسرونيک طالعان-٢٤
 عضوانجمن سوئد طالبياعليرض-٥٠ عضوانجمن هلند مهدی فاني-٢٥

 ادامه جدول درصفحه بعد
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 ١٣٨١ تاريخ تنظيم اسفند ماه   ۷ره ادامه جدول شما

 کشورمبداء نام ونام خانوادگي

 عضوانجمن انگلستان سمينااقبال ميرزا-٥١
 عضوانجمن انگلستان مجيدايزدی شهرکي-٥٢
 عضوانجمن انگلستان  حسن جزايری-٥٣
 عضوانجمن انگلستان حسين رجبي-٥٤
 عضوانجمن انگلستان  محمدصادق دلخوشنواز -٥٥
 عضوانجمن انگلستان محسين مهدی پور غال-٥٦
 عضوانجمن انگلستان سيدرضاميراسماعيلي-٥٧
 عضوانجمن انگلستان علي اکبرنيک حسيني-٥٨
 عضوانجمن فرانسه پاتريس ميرهاشم زاده-٥٩
 عضوانجمن فرانسه پيمانه پيماني-٦٠
 عضوانجمن فرانسه جالل الدين موسوی تيرآبادی-٦١
 متحدهامارات   يونس حسيني-٦٢
 عضوانجمن هند محمودکالته محمدی-٦٣
 عضوانجمن هند پرويزنيک نژاد-٦٤
 عضوانجمن هند صديقه عباس زاده-٦٥
 عضوانجمن هند مسعودچگيني-٦٦
 عضوانجمن هند ناصرموسوی-٦٧
 عضوانجمن هند حسن ابراهيمي-٦٨
 عضوانجمن کانادا علي اصغراهللا بخشي-٦٩

 ن کاناداعضوانجم محمدعلي شيشه گران-٧٠

 عضوانجمن کانادا  آراسب صيادی-٧١

 عضوانجمن ترکيه محسن مددی سنجاني-٧٢
 عضوانجمن ترکيه اميرسعيد عزالدين لو-٧٣
 عضوانجمن دانمارک  داريوش جعفری-٧٤
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ز اعزام به خاک عراق جان خود کشور که پس ا انجمن های خارج از تصاوير برخي از افراد
 )١٣٧٢ ارديبهشت ٢٠ تاريخ دوشنبه ٢٩٨نشريه مجاهد شماره  بنقل از. (را از دست داده اند

 

 

کوشاابراهيمي فخاری 
)اطريش(

 )آمريکا(رحمت اهللا اسالمي )امارات(يونس حسيني

)انگليس(غالمحسين مهدی پور )آلمان(حسن زواره ای  )آلمان(اميرشايان

غالمحسين کاظمي زاده 
 )آمريکا(ینيشابور

 )کانادا(آراسب صيادی  )هند(محمودکالته محمدی 
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 هاي پوششي مجاهدين ها و انجمن سازمان -
 

 بنياد پوششي را در نشرياتش ١٧٠گفتيم كه سازمان مجاهدين ـ خود ـ استفاده از 
 و بعد از بلواي موسوم به ١٣٦٤ از سال اين بنيادهاي پوششي تماماً. اعالم كرده است

 تشكيل »ي خواهر مريم و برادر مسعود ازدواج فرخنده« و »ايدئولوژيكانقالب «
درمورد انجمن های خيريه وابسته به مجاهدين که اساساً کاردبرد فقط مالي (.شدند

   اين بنيادهاي پوششي براي فاز جديد و مرحله.)دارند پيشترتوضيح داده شده است
 نشان »[!]و تمام اپوزيسيون رهبري بالمنازع مسعود رجوي براي تمام مجاهدين «

در .  استشان هاي خارج كشوري فعاليت  مجاهدين از  جديدي در دريافت  مرحله دهنده
هاي سازمان مجاهدين، وظايف ديگري  نهايت اين بنيادهاي پوششي بجز پوشش اخاذي

 :شود ها اشاره مي هم دارند كه به برخي از آن
ناگوني كه سازمان مجاهدين نياز دارد،  ـ اين بنيادها موظف هستند در مراحل گو١

 ،ردهـ ارسال كروز تبريك و تهنيت و تسليتي براي سازمان ـ بسته به موضوع خاص 
 .دستورات سازمان را تائيد و توجيه كنندموضعگيری ها وتمام 
اي براي خرج كردن و استفاده شدن در  ها وسيله  اين سازمان، ـ در مراحل مختلف٢
هاي مردمي از سازمان  اصطالح حمايته  و نمايشي از ب،تيك سازمانهاي ديپلما فعاليت

به اين صورت كه سازمان مجاهدين با رديف كردن نام اين . مجاهدين هستند
 سازمان، از اين بنيادها به عنوان  هاي پوششي در زير فالن بيانيه يا اطالعيه انجمن
در حالي كه چنين . كند يهاي مردمي و روشنفكري حامي خودش، بهره برداري م جريان

 نفرات و  اين بنيادها عمالً عضو به ثبت دهنده.  عضو مشخصي ندارندبنيادهايي اساساً
به عبارت ديگر سازمان با رديف كردن نام اين قبيل . اعضاي سازمان مجاهدين هستند

هاي پوششي زير عنوان دانشجويان، متخصصين، ورزشكاران، زنان، هنرمندان  انجمن
شود كه از حمايت مردمي برخوردار است و طيف  شورهاي غربي مدعي مي در ك…و

از سوي . كنند  حمايت ميين جريانوسيعي از اين اقشار تحصيل كرده و روشنفكر از ا
، شانها هاي غربي در مالقات هاي پوششي براي طرف ديگر با عنوان كردن اين انجمن

 . دهد نمايش دموكراسي مي
شود كه اين موسسات، غيرانتفاعي  نيادهاي پوششي قيد مي اين ب  ـ در اساسنامه۳
نامه براي  اجتماعي و دريافت اجازه/سازمان از همين ترفند براي كار مالي. هستند

  هم چنين از اين بنيادها براي دريافت اجازه. كند  استفاده مي»گدايي شرافتمندانه«
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لمان، سازمان مجاهدين و در شهر كلن آ. شود برگزار كردن تظاهرات نيز استفاده مي
هاي متعددشان،  كاري فرزند خلفش انجمن دانشجويان مسلمان آلمان، به خاطر خالف

اين كار را .  سخنراني را هم ندارند  برگزار كردن يك جلسه  اجازهيهاست كه حت سال
التحصيالن و متخصصين ايراني خارج از  سازمان فارغ«يك بنياد پوششي به نام 

شود كه در اين رابطه  خيلي هم سعي مي. دهد زمان مجاهدين انجام مي براي سا»كشور
 »پوششي«هاست كه اين حناي  اسمي از سازمان مجاهدين خلق برده نشود، اما مدت

هاشان را ـ  نامه ند جلسات بيروني و اجازه شده اهم رنگش را باخته و مجاهدين مجبور
 شهرهاي بن و كلن  هاي حومه كباز هم زير عنوان همان بنيادهاي پوششي ـ از شهر

 . بگيرند
هاي بيشماري وجود دارند كه  ها و انجمن  ـ در كشورهاي غربي معموال سازمان۴

. كنند  ميدنبالاي را  هر يك وظايف خاصي براي خودشان قائل هستند و اهداف ويژه
 روشن و مشخصشان   اعالم شده ها بر اساس همان اساسنامه ها و سازمان اين انجمن
هايي از  نظير انجمن. كنند رسند و بر همان اساس هم اقدام به جذب نيرو مي به ثبت مي

مردم عادي براي . »داران سبيل« و يا مثال انجمن »دوستداران سيگار«طيف انجمن 
و سبيل ) براي انجمن دوستداران سيگار(سسات بايد سيگاري ؤعضو شدن در اين م

ولي در بنيادهاي پوششي سازمان . باشند) نبراي عضويت در انجمن سبيل دارا(دار 
مثال براي عضويت در انجمن دانشجويان .  جديدي روبرو هستيم مجاهدين، ما با پديده
ها همان  در واقع اعضاي انجمن. هايي اين چنيني مطرح نيست مسلمان، اصال شرط

ذاري اعضاي سازمان مجاهدين و يا هواداران سازمان هستند كه زير اين عنوان نام گ
اصوال . شود  يك دانشجو پيدا نمييهاي دانشجويان مسلمان حت در تمام انجمن. اند شده

اي  اند كار حرفه ها از سوي سازمان مجبور شده  تمام اعضاي اين انجمن۱۳۶۰از سال 
شان را پس  هاي دانشجويي بايد كارت و مداوم و هميشگي بكنند و به همين دليل هم مي

س يكي از اين بنيادهاي اتر اين كه در ر مسخره. شدند  ميداده، از تحصيل منصرف
مهرداد «فردي به نام  »سازمان فارغ التحصيالن دموکراتيک مقيم آلمان«بنام پوششي 

  داراي يك برگه ، بلكه اساساًشت كه نه تنها تحصيالت آكادميك نداشت قرار دا».ه
رجوي  سعود و مريمولي چون به رهبري و م. نبودارزان قيمت تخصص كارگري هم 

البته اميدوارم اين . يردگ د و در راس اين جريان قرار ميوش ، مكتبي ارزيابي ميشتايمان دا
 ها  در مراسم بيروني آنيروزها كه اين فرد از سازمان مجاهدين كناره گرفته و ديگر حت

اي  ، فرصتي يافته باشد و دوره است رفته اشكند، و دنبال كار و كاسبي  شركت نمينيز
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تو خود حديث . نمايد اي هم از چنين افرادي بعيد مي هر چند كه چنين اميدواري. ديده باشد
 !!مفصل بخوان از اين مجمل

 

 نمونه هايي ازوظايف  انجمن های

 پوششي مجاهدين
 

  
 



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

١٧٨ 

هاست كه  تنها نام آن. ديگر بنيادهاي پوششي سازمان هم در همين وضعيت هستند
شود تا براي افاضات رهبري مجاهدين هورا  ت مجاهدين كليشه ميهر هفته در نشريا

 .بكشند و تملقشان را بگويند
بحال در نشريات سازمان ازآنها   انجمن پوششي که تا۱۲۵درصفحات بعد اسامي 

 .دشو، درج مي  استنام برده شده
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 انجمن های پوششي مجاهدين و سازمان ها
 ١٣٨١                   تاريخ تنظيم بهمن ماه     ۸ شماره جدول

 نام کشور نام سازمان يا انجمن رديف

 انگلستان  دانشگاههای شمال بريتانيااساتيدايراني ١

 مشخص نيست انجمن آفتاب ٢

 سوئد انجمن احيای موسيقي ٣

 مشخص نيست انجمن انديشه آزادايراني ٤

 آمريکا االراانجمن ايرانيان درسانتاک ٥

 آمريکا انجمن ايرانيان درسن آنتونيو ٦

 آمريکا انجمن ايرانيان درشمال کاليفرنيا ٧

 آمريکا انجمن ايرانيان درميسوری ٨

 آمريکا انجمن ايرانيان مقيم نيويورک ٩

 آمريکا انجمن ايرانيان مقيم کلرادو  ١٠

 فرانسه انجمن جوانان آفتاب  ١١

 مشخص نيست ق بشردرايرانانجمن حفاظت ازحقو ١٢

 آلمان انجمن حمايت ازپناهندگان ايراني درآلمان ١٣

 سوئد انجمن حمايت ازپناهندگان ايراني درسوئد ١٤

 فرانسه انجمن حمايت ازپناهندگان ايراني درفرانسه ١٥

 مشخص نيست انجمن حمايت ازکودکان ايراني ١٦

 دسوئ انجمن دانشجويان مسلمان ايراني درسوئد ١٧

 سوئيس انجمن دانشجويان مسلمان ايراني درسوئيس ١٨

 مشخص نيست انجمن دفاع ازحقوق اقليتهادر ايران ١٩

 آمريکا انجمن دوستداران ايران درايلي نويز ٢٠

 مشخص نيست انجمن رفاه ايرانيان ٢١

 سوئيس )سوئيس(انجمن زنان ايراني  ٢٢

 آمريکا انجمن زنان ايراني درآمريکا ٢٣

 انگلستان نجمن زنان ايراني دربريتانياا ٢٤

 ايتاليا انجمن زنان ايراني مقيم ايتاليا ٢٥

 ادامه جدول درصفحه بعد
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 ادامه جدول سازمانهاوانجمنهای پوششي مجاهدين
 نام کشور نام سازمان يا انجمن رديف

 بلژيک انجمن زنان ايراني مقيم بلژيک ٢٦

 سوئد انجمن زنان ايراني مقيم سوئد ٢٧

 فرانسه انجمن زنان ايراني درفرانسه ٢٨

 هلند انجمن زنان ايراني مقيم هلند ٢٩

 نروژ نروژ–انجمن زنان ايراني  ٣٠

 آلمان انجمن زنان برای دموکراسي درايران ٣١

 آمريکا انجمن زنان برای دموکراسي درايران ٣٢

 آمريکا انجمن زنان هوادارشورای ملي مقاومت دريوتوبوری ٣٣

 مشخص نيست انجمن صوت وتصويرايراني ٣٤

 آلمان نيانجمن فارغ التحصيالن ومتخصصين ايرا ٣٥

 آلمان ي دموکراتنانجمن فارغ التحصيالن ومتخصصين ايرا ٣٦

 آمريکا انجمن فرهنگي ايرانيان درآمريکا ٣٧

 مشخص نيست انجمن فرهنگي پناهندگان ايراني ٣٨

 يستمشخص ن انجمن فرهنگي زنان ايراني ٣٩

 مشخص نيست انجمن فرهنگي صبا ٤٠

 آمريکا انجمن فرهنگي واجتماعي بنيادمحسن هشترودی ٤١

 سوئد مقيم سوئدي نانجمن متخصصين ايرا ٤٢

 آلمان انجمن همبستگي ايرانيان درهانوفر ٤٣

 انگلستان انجمن هنرمندان سيمرغ ٤٤

 مشخص نيست انجمن هنروفرهنگ ٤٥

 آلمان ت ايران دربرلينانجمن هواداران مقاوم ٤٦

 مشخص نيست بنياد کمک به کودکان ايراني ٤٧

 مشخص نيست بنيادايران زمين ٤٨

 هلند بنيادفرهنگ وهنرايراني درهلند ٤٩

 آمريکا جامعة اديان درآمريکا ٥٠

 آمريکا جامعة اساتيد ايراني مقيم کاليفرنيا ٥١

 آمريکا درآمريکاصناف جامعة ا ٥٢

 فحه بعدادامه جدول درص
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 ادامه جدول سازمانهاوانجمنهای پوششي مجاهدين
 نام کشور نام سازمان يا انجمن رديف

 آمريکا جامعة ايرانيان تنسي ٥٣

 آمريکا جامعة ايرانيان داالس ٥٤

 آمريکا جامعة ايرانيان درلوئيزيانا ٥٥

 آمريکا جامعة ايرانيان درهوستون ٥٦

 آمريکا جامعة ايرانيان فلوريدا ٥٧

 آمريکا جامعة ايرانيان مريلند ٥٨

 آمريکا جامعة ايرانيان مقيم پنسيلوانيا ٥٩

 انگلستان جامعة ايرانيان مقيم لندن ٦٠

 آمريکا جامعة ايرانيان ميسوری ٦١

 آمريکا جامعة ايرانيان هاوايي ٦٢

 هلند جامعة پناهندگان ايراني مقيم هلند ٦٣

 کانادا م کانادامقي–جامعة دموکراتيک زنان ايراني  ٦٤

 آمريکا جامعة دوستي ايران درآرکانزاس ٦٥

 انگلستان جامعة زنان ايراني بريتانيا ٦٦

 دانمارک جامعة زنان ايراني دانمارک ٦٧

 آمريکا جامعة زنان ايراني شرق آمريکا ٦٨

 آمريکا جامعة زنان ايراني شمال کاليفرنيا ٦٩

 آمريکا )ليوست وو(جامعة زنان ايراني لس آنجلس  ٧٠

 آمريکا هوستون-جامعة زنان ايراني مقيم جنوب آمريکا ٧١

 آلمان جامعة زنان دموکراتيک ايران درآلمان ٧٢

 انگلستان جامعة سراسری آکادميسينهای ايراني دربريتانيا ٧٣

 ايتاليا مقيم ايتالياي نفارغ التحصيالن ايراجامعة  ٧٤

 آلمان دموکراتيکي نرااي  متخصصينوفارغ التحصيالن جامعة  ٧٥

 آمريکا کاليفرنياي نايرا  متخصصينوفارغ التحصيالن جامعة  ٧٦

 آمريکا جامعة فرهنگي ايرانيان درواشينگتن ٧٧

 آمريکا جامعة فرهنگي ايرانيان نيوجرسي ٧٨

 آمريکا ايالت لوئيزياناي نايرا نامتخصصجامعة  ٧٩

 ادامه جدول درصفحه بعد
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١٨٢ 

 انجمنهای پوششي مجاهدينادامه جدول سازمانهاو
 نام کشور نام سازمان يا انجمن رديف

 آمريکا تکزاسي نايرا متخصصينجامعة  ٨٠

 نروژ مقيم نروژي نايرا متخصصينجامعة  ٨١

 انگلستان  مقيم انگلستانمتخصصينجامعة  ٨٢

 دانمارک  هواداران شورای ملي مقاومت دردانمارکمتخصصينجامعة  ٨٣

 آمريکا )جورجيا-آتالنتا (ينايراپژوهشگران  و متخصصينجامعة  ٨٤

 آمريکا )برکلي (ينايراپژوهشگران   ومتخصصينجامعة  ٨٥

 آمريکا  ايالتهای نيواينگلندينايراپژوهشگران   ومتخصصينجامعة  ٨٦

 آمريکا هوستون- جنوب آمريکاينايراپژوهشگران   ومتخصصينجامعة  ٨٧

 آمريکا )دی سي–واشيگتن( شرق آمريکاينايراپژوهشگران   ومتخصصينجامعة  ٨٨

 آمريکا )وست وولي(آنجلس - لسينايراپژوهشگران   ومتخصصينجامعة  ٨٩

 آمريکا  مقيم سن خوزهينايراپژوهشگران   ومتخصصينجامعة  ٩٠

 دانمارک دانمارک–ي ن فارغ التحصيالن ايرا ومتخصصينجامعة  ٩١

 هلند درهلندي ن فارغ التحصيالن ايرا ومتخصصينجامعة  ٩٢

 سويس مقيم سويسي ن فارغ التحصيالن ايرا ومتخصصينجامعة  ٩٣

 آمريکا)لس آنجلس(هواداران شورای ملي مقاومت-جامعة همکاريهای اقتصادی ٩٤

 آمريکا )واشينگتن(جامعة هنرمندان ونويسندگان ايراني  ٩٥

 آمريکا )اکالهما(جامعة وحدت ايراني  ٩٦

 آمريکا )کانزاس(يجامعة وحدت ايران ٩٧

 آمريکا جامعة ورزشکاران ايراني درآمريکا ٩٨

 فرانسه جامعة ورزشکاران ايراني درفرانسه ٩٩

 سوئد جامعة ورزشکاران ايراني مقيم سوئد ١٠٠

 نروژ جامعة ورزشکاران ايراني نروژ ١٠١

 آمريکا جامعة ورزشکاران ايراني کاليفرنيا ١٠٢

 آلمان مقيم آلمان-جامعة ورزشکاران ايراني ١٠٣

 آلمان جامعة ورزشکاران هواداران شورای ملي مقاومت درگوتينگن ١٠٤

 آمريکا اشرق آمريک-جامعة ورزشکاران ١٠٥

 دانمارک جامعة کارواقتصاد ايرانيان دانمارک ١٠٦

 ادامه جدول درصفحه بعد



 سازمان ها وانجمن های پوششي

١٨٣ 

 ادامه جدول سازمانهاوانجمنهای پوششي مجاهدين
 نام کشور ننام سازمان يا انجم رديف

 آمريکا )واشينگتن دی سي(شرق آمريکا -جامعة کارواقتصاد ١٠٧

 آمريکا جامعة کارواقتصادهوستون ١٠٨

 آمريکا دوستداران ايران درمي سي سي پي ١٠٩

 مشخص نيست )مينه سوتا(شورای دفاع ازآزادی ودموکراسي درايران  ١١٠

 آمريکا ليکارولينای شماي نايرا ومحققين متخصصينشورای  ١١١

 آلمان کانون همبستگي ايرانيان گوتينگن ١١٢

 آلمان کانون همبستگي ملي ايرانيان کاسل ١١٣

 آمريکا درکانتيکتي نايرا متخصصين ١١٤

 مشخص نيست هنرمندان مقاومت  ١١٥

 مشخص نيست انجمن حقوقدانان درتبعيد هواداران شورای ملي مقاومت ١١٦

 مشخص نيست يران ورزشکاران وملي پوشان ا ١١٧

 هلند )هلند(جامعة دموکراتيک زنان ايراني  ١١٨

 مشخص نيست جامعه دفاع ازحقوق پيروان مذاهب اقليت ايران ١١٩

 ايتاليا ايتاليا-اوربينو-انجمن زنان دموکراتيک ايراني ١٢٠

 هلند انجمن دانشجويان مسلمان ايراني درهلند ١٢١

 آلمان ي درآلمانانجمن دانشجويان مسلمان ايران ١٢٢

 فرانسه انجمن دانشجويان مسلمان ايراني درفرانسه ١٢٣

 سوئد انجمن دانشجويان مسلمان ايراني درسوئد ١٢٤

 ايتاليا انجمن دانشجويان مسلمان ايراني درايتاليا ١٢٥
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