زنان و کودکان قربانيان فرقه
٭
تروريستي منافقين


سيد حسين هاشمي٭٭

چكيده

٭٭٭سازمان مجاهدين خلق در سال  1344توسط برخي از جوانان روشنفکر با

هدف براندازي حکومت تشکيل شد .اما بعد از پيروزي انقالب اسالمي عم ً
ال مقابل
انقالب ايستادند و در سال  1360از ايران خارج شده و جزو مخالفان انقالب اسالمي
قلمداد شدند .مسعود رجوي رهبر خودخوانده اين فرقه اکثر فرماندهان سازمان را از
زنان انتخاب کرده است .سازمان منافقين در سال  1368به طور محرمانه و گسترده،
اعضاي خود را مجبور به طالقهاي ايدئولوژيک نمود ،بدينمعنا كه همه اعضا بايد
براي هميشه حق ازدواج را از خود سلب نموده و در صورت داشتن همسر ،با نهايت
تنفر از هم جدا شوند .طالق اجباري مشکالت متعددي براي کودکان ،زنان و مردان
وفادار به اين فرقه ايجاد نمود .در اين مقاله با نگاهي جرم شناسانه ،افکار و عقايد
فرقه گرايانه اين سازمان تروريستي در باره نهاد خانواده و نقض آشکار حقوق کودکان
و زنان ،طالق ايدئولوژيک و آثار ناشي از اين تصميم ضد بشري و همچنين مسئوليت
کيفري رهبران در مقابل دادگاههاي داخلي و بينالمللي بررسي شده ،در نهايت نيز
پيشنهادهايي مبني بر حمايت از حقوق زنان و کودکان قرباني اهداف تروريستي و
اينكه دولت ايران ميتواند بر ضد فرقه منافقين نزد دادگاههاي بينالمللي طرح دعوي
نمايد ،ارائه شده است.

كليد واژه
قربانيان تروريسم ،حقوق زنان و کودکان ،منافقين ،خانواده ،طالق.
٭ـ تاريخ دريافت1387/10/24 :؛ تاريخ تصويب1388/2/1 :
٭٭ـ دکتراي حقوق جزا و جرمشناسي ،مدرس دانشگاه
٭٭٭ـ اين مقاله برگرفته از پاياننامه دكتری از دانشگاه تهران (پرديس قم) ميباشد.
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طرح مسأله

س��اختار تشکيـالتي سازمان تروريستي منافقـين موسوم به سازمان مجـاهدين
خلق ( )MKOکه برخي از گروههاي پوششي ديگري همچون شوراي ملي مقاومت
ايران ،انجمن دانش��جويان ايراني مسلمان ،شوراي ملي مقاومت ،ان.سي.آر ،جنگ
مقدس ايران ،ارتش آزادي بخش ملي ايران ،ان.ال.اي ،پي.ام.او.آي ،شوراي
جويان
ِ
ملي مقاومت ايران ،ان.س��ي.آر.آي را نيز براي خود جعل کرده ،در عمل بر محور
رهبري غير دموکراتيک <مسعود رجوي> اداره ميشود .بسياري از اعضا ،سازمان را
به دليل شيوه رهبري فرقه و همکاري جدي با رژيم ديکتاتور صدام ترك كردهاند.
ب��ا وجود ايـنکه اين گروه از نـظر اتحـادي��ه اروپا ،دولت آمريکا و کانادا جزو
س��ازمانهاي تروريستي معرفي شده و برخي از رسانهها و دولتهاي غربي و نيز
جداش��دگان از سازمان مجاهدين بر اين مس��أله تأکيد دارند که سازمان مجاهدين
خلق پتانس��يل انجام عملياتهاي تروريستي در کشورهاي اروپايي و آمريکايي را
دارد و بر اين نکته تأکيد ميورزند که اين سازمان يک فرقه خطرناک ميباشد که با
شيوههاي خاص مانند مغزشويي ،غسل هفتگي ،امتناع از ازدواج و طالق اجباري

هوداران را آماده انجام عمليات خش��ونت بار و تروريس��تي ميکند؛ اگرچه اخيراً

اتحاديه اروپا اين فرقه را از ليست تروريستها خارج نمود.
در اي��ن مقاله با نگاهي جرم شناس��انه ،ضمن بررس��ي اجمالي افکار و عقايد
افراط گرايانه اين سازمان تروريستي ،نهاد خانواده ،طالق ايدئولوژيک و آثار ناشي
از آن همچنين مس��ئوليت کيفري رهبران اين فرق��ه در مقابل دادگاههاي داخلي و
بينالمللي مورد بررسي قرار گرفته است.
در اين نوش��تار سعي شده ،مس��تندات اصلي مربوط به فرقه منافقين از منابعي
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از اين فرقه جدا ش��ده و در خارج از کش��ور زندگي ميكنند تا شبهه سياسي بودن
در ميان نباش��د .البته در راستاي دستيابی به اين هدف که به مستند سازي بيشتري
ميانجامد ،ناگزير براي اعتبار بخشيدن بيشتر به مستندات ،از منابعي استفاده شده
که تا حد امکان در ايران به چاپ نرس��يدهاند يا به نسخهاي استناد شده که قب ً
ال در
خارج چاپ شده است؛ تا شايبه اعمال ساليق حکومتی و سانسور در ايران نباشد
و اين مس��أله اگر چه از نظر اس��تناد حقوقي ،موجب اعتبار بيش��تر محتواي مقاله
ش��ده اس��ت؛ ولي از طرفي موجب ش��ده که برخي موارد ناگزير به نسخه اينترنتي
اين مس��تندات مراجعه شود که از نظر نقل مس��تقيم از گوينده يا نويسنده مطالب،
يش��ود؛ ولي از نظر مطبوعاتي و استانداردهاي نويسندگي،
دست اول محسوب م 
فاقد برخي ش��اخصههاي شکلي مانند ناشر ،سال چاپ و امثال آن بود که به دليل
حقوقی بودن مقاله ،در برخی موارد ،رعايت اعتبار محتوا بر مسايل شکلی ترجيح
داده شده است.
 )1سوابق تروريستي فرقه منافقين در ايران

س��ازمان مجاهدين خلق ايران يک گروه سياس��ي ـ نظامي اس��ت که در سال
 1344توسط سه تن از روشنفکران جوان مسلمان ،با هدف سرنگوني رژيم وابسته
پهلوي تأس��يس ش��د .اين س��ازمان نيز همچون اغلب گروههايي که در دهه 1340
روش خش��ونتآميز را در مب��ارزه برگزيدند ،تحت تأثير س��رکوب قيام مردمي 15
خرداد و شکس��ت مبارزات مس��المتآميز ،در جريان تدوين استراتژي به <مبارزه
مسلحانه> رسيد و به تدريج با بهرهگيري از تئوريها و تجارب جريانهاي چپ و
مارکسيس��ت آمريکاي التين ،شيوه <جنگ چريکي شهري> را در تاکتيک مبارزاتی
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خود اتخاذ کرد .در سال  1354با تغيير ايدئولوژي ،مارکسيسم را پذيرفت و به دنبال
آن تصفيههاي خونيني صورت گرفت و تعدادي از جمله مجيد ش��ريف واقفي به
قتل رسيدند.
بع��د از پيروزي انقالب اس�لامي ،اعضاي باقي مانده ،از زندان آزاد ش��دند و
از هم��ان ابت��دا به مخالفت با حکومت نوپاي جمهوري اس�لامي برخاس��تند .در
س��ال  1360به دنبال  3سال درگيری ،باالخره مش��ي مسلحانه را بر ضد حکومت
جديدالتأس��يس و به منظور سرنگوني سريع آن برگزيدند .در پي ترورهاي گسترده
اين فرقه ،سران سازمان به فرانسه و سپس در زمان جنگ ،به عراق پناهنده شدند و
خود را بهطور کامل در راستاي سياستهاي دولت متخاصم عراق و بر ضد منافع
مردم ايران قرار دادند .به دنبال شکستهاي پيدرپي در استراتژيهاي اعالم شده
بحثه��اي جديدي به نام انقالب ايدئولوژيک به راه افتاد که س��رآغاز آن ازدواج
<مس��عود رجوي> و <مريم قجر عضدانلو> همس��ر مهدي ابريشمچي بود .از سال

 1364به بعد اين س��ازمان سياس��ي ـ نظامي عم ً
ال مس��ير تبديل شدن به يک فرقه
تروريستي خطرناک را به سرعت طي کرد و نيروهاي خود را به ورطهاي فوقالعاده
هولناک کشاند).(http://nejatngo.org/fa/MKO.aspx
سازمان منافقين فعاليتهاي سياسي خود در اروپا و امريکا را در قالب شوراي
ملي مقاومت با رنگ و لعاب سياسي انجام ميدهد؛ از  553عضو اين شورا311 ،
نفر عضو رس��مي سازمان مـجاهدين خـلق هستـند .همچنين محل اصلي اجالس
ش��وراي ملي مـقاومت در بغـداد بوده که اعـضاي ش��ورا براي طـراحي عملـيات
تروريستي و تصميمگيريهاي الزم ،در اين کشور به صورت منظم تشكيل ميشود
(راستگو :۱۳۸۲ ،ج ،2صص391ـ .) 390
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<خاوير روفر> يکي از نويسندگان فرانسوي مينويسد< :سازمان مجاهدين خلق
پيش از عمليات انتحاري بيروت ،اولين عمليات انتحاري را در خاورميانه در تاريخ
 11سپتامبر  1981در ايران انجام داد ،در نتيجه آيتاهلل مدني نماينده رهبري و امام
جمعه تبريز به شهادت رسيد>).)Rayfer, 2007: p 338

سـپس اين س��ازمان ،در  11دس��امبر ،1981عملياتي انتحاري بر عليه آيتاهلل

دس��تغيب ـ نماينده رهبري و امام جمعه ش��يراز ـ در تاريخ  2ژوئيه 1982عمليات
انتحاري بر عليه آيتاهلل صدوقي در يزد و نيز در  15اکتبر  1982عملياتي تروريستي
بر عليه آيتاهلل اش��رفي اصفهان ـ نماينده رهبري و امام جمعه کرمانش��اهـ انجام
داد ) .(Ibidمنافقين در ترورهاي متعدد ديگري از جمله ترور  72شخصيت سيـاسي
انـفجار حزب جمـهوري اس�لامي نيز نقـش داش��تند که در ميان اين کشتهشدگان
حتي يک نظامي هم به چشم نميخورد.
از س��ال ١٣٨0ـ  ۱۳۷۸س��ازمان ،نزديك به ده فقره عمليات خمپاره اندازي

در ش��هر تهران انجام داد .از آن جا كه خمپاره ،س�لاح دقيقي نيست و اساس ًا اين
س�لاح نيمه سنگين ويژه فضاي باز و بر عليه سنگر ساخته شده؛ استفاده از آن در
محيط شلوغ شهري ،نشاندهنده يك عمل كور تروريستي بر عليه شهروندان بيگناه
است .نتيجه هم نش��ان داد كه قربانيان اين ترورها و خمپارهاندازيهاي بيهدف،
شهروندان بيگناه تهراني و افراد غيرنظامي بود (راستگو :۱۳۸۲ ،ج ،2ص.)432
انفجار بمب در حزب جمهوري يكي ديگر از عمليات تروريس��تي س��ازمان
بود .در تحقيقات مؤسسات جرم شناسي امريکا مشخص شد؛ بمب به کار رفته در
انفجار مقر حزب جمهوري اس�لامي از نوع <گاز متراکم> بوده که به تازگي توسط
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امريکاييها کش��ف شده بود .لذا ساختن چنان بمبي با آن فرمول پيچيده مطلق ًا در
توان يک گروه چريکي نبوده است .رجوي نيز در سال  ١٣۶0در جلسات خصوصي
در پاري��س تأيي��د کرده بود که تکنولوژي اين انفجار را در اختيار نداش��ته اس��ت
(فراستي :1375 ،ص.)20
2ـ  )1شمار قربانيان اعمال منافقين

اين س��ازمان از جمله مبتکران عمليات تروريس��تي انتحاري در خاور ميانه به
شمار ميرود .آمارها نشان ميدهد تاکنون حدود  16000نفر در ايران قرباني اهـداف
تــروريســتي منـافقين ش��دهاند) .(www.habilian.comدبيرکل کانـون <هابـيليان> که
در امـور قربانـيان تروريـس��م در ايران فـعاليت مـيکند ،در گزارش��ـي به <مارتـين
شينين> گزارشگر ويژه ملـل متحـد در امـور تروريسـم در سال  1385بر اين نکــته
تاکيـد مـينـمايد که متـاسفـانه بيشتـر قربانيان عمـليات تروريسـتي منافقـين زمانـي
بـوده که ايـن فـرقه در فرانـس��ه مستـقر بودهاند (همان) .اما <اريک لوران> نويسنده
فرانسوي با توجه به اعالم رسمي منافقين ،درباره شمار قربانيان جرايم تروريستي
اين فرقه ،تصريح ميکند که از سال  1981تا ( 1982يعني تنها در عرض يک سال)
 10000نفر [ايراني] در عمليات هاي تروريستي که فرقه منافقين مسئوليت آنها را
رسم ًا بر عهده گرفتهاند ،کشته شدند (لوران :2008 ،فصل.)13

 )2تروريسم و فرقهگرايي
1ـ  )2تعريف فرقه

<مارگارت تالر سينگر> ،در تعريف فرقه مينويسد< :روابطي که در آن يک فرد
آگاهان��ه افراد ديگ��ر را وادار ميکند تا به طور کامل(يا نزديک به آن) در خصوص
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اينطور القا ميکند که داراي استعداد ،نبوغ يا دانش ويژهاي است> (تالر سينگر ،بيتا:

بخش اول ،فصل اول).
ايش��ان درباره جايگاه مذهب در تعريف فرقه ،مينويسد< :آنچه به عنوان فرقه
توسط يک محقق شناخته ميشود ممکن است ،توسط محقق ديگر تصوير نگردد.
براي مثال برخي محققين صرف ًا گروههاي مبتني بر مذهب را حساب کرده ،فرقههاي

بيش��ماري که تحت تفکرات ،تئوريها و عملکردهاي مختلف شکل ميگيرند را
از قلم مياندازند .به کارگيري س��ه فاکتور رهبر ،س��اختار و بازس��ازي فکري به ما
اجازه ميدهد تا طبيعت فرقهاي يک گروه يا وضعيت معين آن را فارغ از سيس��تم
اعتقادياش ارزيابي کنيم> (همان) .
2ـ  )2انطباق ويژگيهاي فرقه بر منافقين

<آن ســينگلتون> که خود اســير فرقـه تروريسـتي مــنافقـين بوده بر ايـن بـاور اسـت
که ايـن سـازمان تـمـام ويـژگـيهـاي يـک فـرقه را دارد ).(www.iranInterlink.org,2003
<علـي فراس��تـي>  16س��ال با سازمـان مـنافقين همکاري داش��ته در ايـنباره
مينويسد< :به عنـوان بهـرهوري از تکنـيک عصر به عناصر مورد اعتماد در بخش
اطالعات انجمنهاي دانشجويي ابالغ کرد که اسناد و مدارک مربـوط به نحوه کار
و فعالي��ت فرقههاي مذهب��ي در ممالک غربي را جمعآوري ک��رده و ترجمه کنند.
بهانه اين بود که برخي فعاليتهاي سياس��ي توس��ط اين فرقهها انجام ميشود که
الزم اس��ت سازمان ارزيـابي دقيــقــي از آنها داشـته باشد!! روشـن است که چون
محيط فـعاليت در غرب اس��ت؛ پس بايد نحـوه کار فرقـههاي مـذهبي غرب که بر
پايه خصـوصيات روانشناسانه و جـامعهشناسانه اين ممالک شکل گرفته بودند الگو
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قرار ميگرفت> ).).http://nejatngo.org/ fapubs.aspx:p21

<س��ينگلتون> درباره انطباق ويژگيهاي فرقه بر تش��کيالت س��ازمان مـنافقين

مينويسد< :فرقه مجاهدين تمام اين ويژگيها را دارد و اين استفاده از تكنيكهاي
روانشاسان ه كنترل ذهن اس��ت كه اعضاي سابق آن را <انضباط آهـنين> مينامند.
دنـياي دروني مـجاهدين ،اگر هم تا به حال دربـارهاش كاوشهايي صورت گرفته
است ،اما هنوز براي ناظران غربي يك راز محسوب ميشود و اين سياست عمدي
مجاهدين اس��ت كه چنين حالتي وجود داشته باشد .اهميت كمي براي اين ويژگي
سازمان قائل ش��دهاند .با وجود اين فرهنگ فرقه يكي از خطرناكترين شكلهاي
جامعه اس��ت .اول ،چـون اعـضا را از ابتداييترين حقوق انساني محروم ميكند.
مـجاهـدي��ن ازدواجها و بعدا طالقهـاي اجــب��اري را هـدايت كرده ،بـچـهها را
از والديـنش��ـان جدا كرده و آنها را به هـواداران سـازمان در كشـورهاي مخـتلف
ت كـنندهتري نيز از مـحـروميتها در دنـياي درونـي
سپـرده است .اما مـوارد ناراحـ 
آنـها پديـدار شـده است.(www.iranInterlink.org, 2003) >...
1ـ 2ـ  )2طرح انقالبهاي ايدئولوژيکي
<محمد حسين سبحاني> از هواداران فعال سازمان که به دليل تصميم به جدايي
از اين س��ازمان ،از 2001ـ  1992در يکي از سلولهاي مخوف منافقين زنداني و
مورد شـکنجه بود ،در اين باره مـيگويد< :رجـوي در  26مهرماه  1368در قـرارگاه
بديـع زادگان ،واقع در جاده بغداد ـ فـلوجه و در چـند کيـلومتري زندان ابوغريب
عراق ،مـرحـله س��وم <انقالب ايدئولوژيـک> در س��ازمان مجاهدين خلق را آغاز
کرد .وي در اين نشست که اعـضاي شـوراي مرکزي سازمان مـجاهدين نيز حـضور
داشتند ،اطالعيهاي قرائت کرد و هـمسر خود مريم رجوي را که تاکـنون به عنوان
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اين س��ازمان منصوب کرد و بدين ترتيب خـود را نيز که تاکنون به عـنوان مسئول
اول سازمان ش��ناخته ميشد به عنوان رهبر مذهبي و ايـدئولـوژيکي ارتـقا داد .از
اين تاريـخ همـه اعـضا و مـس��ئولين سازمان مـوظف ش��ـدند ،هـمسران خود را
طالق دهند .از اين پـس زوجها ديگر اجازه نداش��تند به خانـههايـش��ان بـرونـد و
هـمـسران خود را ببينند>) ghalam.de/2Haupt/668.HTM,2007ـ .(http://www.iran
2ـ 2ـ  )2معنويت و عبادت ابزاري
<آن سينگلتون> که با انگيزههاي معنوي به اين گروه پيوسته بود ،درباره تقيدات
مذهبي که منافقين مدعي آن هستند ،مينويسد< :کم کم ،بعد از انقالب ايدئولوژيک،
مجاهدين خواندن قرآن و ديگر کتابهاي مذهبي ،مثل نهجالبالغه ،را ترک کردند.
بعد از آن بود که اعمال مذهبي مثل نماز و روزه را هم ترک کردند .در ايدئولوژي به

آنها آموزش داده شده بود که آنها اکنون رهبري ايدئولوژيک دارند و ديگر شخص ًا
مسئول نيستند .پيام رجوي اين بود که آنان فقط نسبت به رجوي مسئول هستند و
رجوي هم نزد خداوند مسئول است> ) interlink.org,2003ـ .(www.iran
3ـ 2ـ  )2اطاعت مطلق و کورکورانه
درباره رهبري فرقه مينويسد< :واژه خاصي که توسط مجاهدين به کار ميرود
<تسليم شدن> به خواسته مسعود است .اينگونه به نظر ميرسد افرادي که شرکت
دارند ،ضعيف هستند .اما ضعف درباره کسي که مصمم است هر وظيفهاي ،از جمله
م��رگ ،براي اعتق��ادش ،را انجام دهد معني ندارد .اطاعت به نحو بهتري اس��تفاده
رجوي از اين افراد را توضيح دهد؛ بنابراين اطاعت است که به جاي تسليم شدن
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بايد در راس توصيف درباره اوضاع داخلي مجاهدين قرار داشته باشد> (همان).
<بتول س��لطاني> که پس از  20سال فعاليت در فرقه منافقين ،در سال  2006از
کمپ اش��رف فرار کرد ،درباره رفتارهاي منافقين ميگويد< :يک بحثي هم هس��ت
در اي��ن مناس��بات دروني به ن��ام عمليات جاري ،اين عمليات اولين بار در س��ال
 1374در س��ازمان رواج پيدا کرد .اين عملي��ات ابتدا به صورت گفتاري بود يعني
افراد ميآمدند حرف مـيزدند و اما بعد به صـورت نوش��تاري شد .يعني فاکت به
فاکت مـسائلي که فرد ميخواست بگويد ،مينوشت و بعد در جمع از روي نوشته
ميخواند .آن موقع مسعود خيلي عمليات جاري شلوغ کرد و گفت :اين جهاد نفس
و جهاد اکبر است و به تدريج آن را به اين مسائل ربط داد و بعد گفت :اين باالتر از
شهادت است به اين معني که فرد بايد بيايد و گناهان و خطاهايي که مرتکب شده
همه آنها را در حضور جمع مطرح کند و اعتراف کند که مرتکب اين خطاها شده و
انتظار داشته باشد که هر برخوردي با او بشود .مث ً
ال فرد ميآمد در نشست عمليات

جاري و ميخواند که امروز برفرض وقتي روي ميز مس��ئولم يک شياي قيمتي را
ديدم آن را برداش��ـتم .يا مثال من امروز وقتي خواهر مس��ئولم را ديدم ،يک لحظه
دچار اين ذهنيت شدم که او چقدر شبيه به شکنجهگرها ميماند>.
)(http://nejatngo.org/fa/catv.aspx?id=74

<حس��ن جعفري> درباره رفتارهاي فرقهگرايانه رجوي مينويس��د< :به منظور
ايج��اد يک فضاي خلصه و ناخودآگاهي يعني حالت��ي که هرگونه تعقل و تفکر را
از نفرات س��لب مينمود ،همراه با يک سري تعريف و تمجيد از رهبران عقيدتي
مسعود و مريم ،با گريه و شيون و فرياد يا حتي گاهي با غش و بيهوشي ،به گناهان
خ��ود که در راس همه <خوردن حق رهبري> بود ،اقرار ميکردند .س��پس بقيه نيز
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روي خود> ميشدند ،جالب است که در اين ميان بعضيها که بسيار جوان بودند و
اساسا فرصتي براي ارتکاب گناه تا آن موقع پيدا نکرده بودند ،گناهان غيرواقعي به
خود نسبت ميدادند و دار و دسته رجوي نيز فرصت طلبانه و به منظور جمعآوري
مدارکي عليه افراد ،همه اين اقرارها را ضبط ميکردند تا به خيال خودشان هيچکس
در آينده جرأت عرض اندام در مقابل رجوي را نداشته باشد .در اينگونه جلسات از
طرف رجوي و مسئولين اين نشستها القا ميشد< :ما همه گناهکاريم و پاسخگو
در مقابل مس��عود و مريم هس��تيم اما رجوي در مقابل هيچکس جز خدا پاسخگو
نيست> (جعفري :1375 ،صص2ـ .)1
دس��تورالعمل رجوي با عنوان <عمليات جاري> ک��ه هوادارن خود را وادار به
اعتراف گناهان نزد رهبري ميکند ،دقيقا شبيه رفتار فرقهاي به نام <دروازه بهشت>،
در امريکاس��ت .در  26مارس  39 ،1997نفر از اعضاي آن به دستور رهبر 66ساله
فرقه به نام <مارش��ال اپل وايت> و با اعتماد مطلق به رهبري فرقه ،در س��اختمان
بسيار مجلل و بزرگ در ساندياگو کاليفرنيا دست به خودکشي جمعي زدند.
جال��ب اينکه اعضاي اين فرقه براي رس��يدن به بهش��ت ابدي دس��ت به اين
خودکشي زدند! چند تن از اين افراد قبل از خودکشي ،خود را اخـته کرده بـودند و
اين را به عنوان بخـشي از تزکيه و خودسـازيشان براي رسيـدن به بهـشت انجام
دادند .اينـگونه رهبر گـروه به پيروانش قبوالند که با اين کار وارد بهـشت روحاني
و ابدي خواهند ش��د و س��پـس همـه افـراد با اعتـماد مطـلق دسـت به خـودکشي
جمعي زدند> (استفان2008 ،م :قسمت پنجم).
<س��لطاني> دراينباره ميگويد< :در عمليات جاري محوري به نام غس��ل بود.
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غس��ل براي خانمهاي شوراي رهبري لحظهاي بايد انجام ميشد .براي بقيه خانمها
روزانه و براي آقايان به صورت هفتگي و تحت عنوان غس��ل هفتگي انجام ميشد.
در اين نشستهاي هفتگي افراد ميآمدند فاکتهايي که ربط پيدا ميکرد به مسائل
جنس��ي را ميخواندند که از فاکتهاي کار ،خانواده و سياس��ي جدا بودند و مسائل
جنسي و سکس از اينها جدا کردند و براي شوراي رهبري مطرح کردند که اگر کسي

دچار لحظهاي شد که مث ً
ال به ياد شوهرش افتاد يا مثال يک آقايي را ديد و ناخودآگاه،
ياد نامزدش افتاد؛ اين فاکتها را بايد در جا ميآمد و در همان لحظه مطرح ميکرد و
به اصطالح خودشان صفر صفر ميکرد> ).(http://nejatngo.org/fa/catv.aspx?id=74
4ـ 2ـ  )2شستشوي مغزي
<آن سينگلتون> درباره اين پرسش که چرا يک انسان باهوش بايد اجازه دهد،
دستخوش تغيير قرار گرفته و حتي خودش در خودکنترلي اين تغييرات شرکت کند،
تا حدي که بعضي از آنها به حد جنون برس��ند پاس��خ ميدهد< :غير از <دستکاري
روان��ي> يا <شستش��وي مغزي> ،س��ادهترين توضيح اين اس��ت ک��ه فرقه رجوي
خطرناکترين فرقه از همه فرقهها ،براي اعضايش و همه جهان ميباشد ،به عبارتي
فرقهاي اس��ت با هدفي توجيه ش��ده براي جنگيدن .سازمان بدون توجه به مراحل
روابط داخلي ،بر اس��اس همين هدف توجيه شده ،نيرو جذب کرده (اگر چه کم)؛
به عبارت ديگر براي حفظ اين وضعيت دائما به افراد اطالعات نادرست خورانده
ميشود .يکي از اولين اعمال رجوي بعد از انقالب ايدئولوژيک جلوگيري از کتاب
خواندن توسط افراد ،يا دسترسي به منابع بيروني اطالعات بود .اين عمل حتي در
بخش <ديپلماس��ي> که پرسنلش به طور طبيعي مجبور بودند به هرگونــه رسانهاي
در خط کاريش��ان دسترس��ي داشـته باشند ،مـؤثر واقع ش��د .وقتي رهبران ارشد،
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وقت روزنامههاي عادي و برنامههاي رسانهها بيچون و چرا غيرقابل اتکا بودند.
اين امر به اعضايي که به اين رسانهها دسترسي داشتند اجازه ميداد با آنان با تحقير
رفتار کنند و به دنبال کسب خبر و عقايد از اين منابع نباشند>.
) interlink.org,2003ـ (www.iran

5ـ 2ـ  )2مسئوليت رهبر در برابر خدا و سلب مسئوليت از پيروان
<مه��دي ابريش��مچي> پس از اينکه زن خود مريم را ط�لاق داده و به رهبري
فرقه پيشکش ميکند در يک سخنراني در تبيين انقالب ايدئولوژيک ميگويد< :بعد
از دس��ت يافتن به اين رهبري ،مسئوليت همه ما با مسعود است و مسئول مسعود
فقط خداست ،يعني مسعود از ما حسابرسي ميکند و حساب مسعود با خداست>
(راستگو :۱۳۸۲ ،ج ،2ص. )232
<آن س��ينگلتون> در اينباره مينويسد< :ايده رجوي از دموکراسي هميشه اين
بوده که هرکسي يک بار در زنــدگي شانس انتخاب يک رهبر را دارد .تا آنجا که به
او مربوط بود ،مردم او يا آقاي خميني را انتخاب ميکنند .پس از آن مسئوليت فقط

به عهده رهبر است .افراد اگر کام ً
ال مـطيع رهبر باشند نبـايد گناه روحي داشته باشند.
بنابراين تصميمگيري درباره خوب و بد به عهده فرد نيست .اعضا حتي در پيشگاه
خدا هم مسئول نيستند ،چون رهبر فداکاري کرده و همه مسئوليت در قبال خداوند
را پذيرفته است … بعداً ،رجوي در سخنانش ذکر کرد که اگر چنين رهبري کارش
را خوب انجام داده باشـد ،با امام زمان ارتباط برقرار ميکند؛ بنـابراين در ارتـباط
مس��تقيم با خدا خواهد ب��ود .او مثـالهايي از حضـ��رت محمـد 6مـيآورد و
خـودش را با امـامان شيعه مقايسه ميکرد .نتيجه اين کار ايجاد ذهنيت بيمسئوليتي
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کامل بود که به افراد اجازه ميداد در عملياتهاي انتحاري يا فروغ جاويدان يا هر
عمل ديگري شرکت کنند> ) interlink.org,2003ـ .( www.iran
برخي از جداش��دگان از اين سازمان از ادعاي دروغين رجوي مبني بر ارتباط
با امام زمان و فتاواي او ســخن مــيگويند< .هادي شمس حائري> از بريدگان اين
سازمان که در هلند پناهنده شده در اين باره مينويسد< :بحث ديگري که رايج کرده
بودند ،بحث امام زمان بود .در اين بحث با استفاده از مقوله <حجت خدا> در اخبار
و احاديث ش��يعه ،اثبات کردند که رجوي حجت خدا و نماينده امام زمان ميباشد
و نه خميني .مريم عضدانلو همس��ر رجوي ،در جلس��هاي که به نشست امام زمان
معروف اس��ت گفت< :مسعود مس��ايلش را از امام زمان سؤال ميکند…> (حائري،

 :1375ج ،2ص< .)122در جنگهاي کردکشي ،رجوي ماه رمضان را تا پايان جنگ به
عقب انداخت و فتوا داد که جنگجويان روزه را بخورند و به جاي آن ماه بعد روزه
بگيرند .اين مسأله از هيچ کجا به بيرون درز نکرد> (همان ،ص.)123
<آلن شوالرياس> در مصاحبهاي با <صمد نظري> يکي ديگر از جداشدگان از
سازمان ،مينويسد< :روز دهم دوباره خود را مقابل مريم و مسعود يافتم .آنها چنان
فش��اري بر من وارد کردند که مجبور ش��دم از روابطم با دختري در دوران بلوغم
سخن بگويم .سپس آنها مرا وادار کردند که بپذيرم از زمان ورودم به عراق دايم در
حال خيانت به سازمان بودهام و بدين ترتيب خود را مجرم يافتم...من غير از آنچه
ميگفتم چيزي نميفهميدم و ديگر خودم نبودم .پس از هش��ت ساعت بالتکليفي
دوب��اره م��را به نزد آن دو نفر برگرداندند .مانند يک جعب��ه خالي بودم ،در آن حال
رجوي با شور با من حرف ميزد و ميگفت :برادر من! فکر نکن که من از آنچه تو
اعتراف کردي چشم پوشي ميکنم .من رهبر تو هـستم .روح من به چـيزهاي مهم
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حيواناتي هس��تيد که به هيچ چيز مگر آلت تناسليتان فکر نميکنيد .من انديشهام
وقف خداوند شده است؛ در کره زمين من از همه داناتر هستم و به لطف شناخت
کاملم از قرآن به اين درجه راه يافتهام .ش��ما م��را انتخاب کردهايد و ميخواهم از
ذهن حيواني شما آنچه را که شما را به دنياي ديگري رهنمون ميکند ،بيرون بکشم.
به همين دليل است که با مريم ازدواج کردم ،زيرا او نخستـين فردي است که روح
مرا درک ميکند و انديشهام را ميفهمد> (شوالرياس2001 ،م :صص17ـ .)16
 )3تخلفات مالي منافقين
عمدهترين منابع مالي منافقين در عراق در دوره حکومت صدام تامين شده که
در اين راس��تا داليل بسيار مس��تندي وجود دارد به گونهاي که اتهام پولشويي اين
فرقه را در اروپا به شدت تقويت ميکند.
وزارت امور خارجه آمريكا طي گزارشي مفصل به كنگره در اواخر سال ،۱۹۹۴
تاريخچه و عملکرد گذشته و حال سازمان مجاهدين خلق را به خوبي مطرح نموده
و منافقين را به دست داشتن در کشتار عراق متهم ميکند .سازمان مـنافقين در مقام
دفـاع و در پاسخ به طور عجيبي به توان مالي خود اعـتراف ميکند ،ولي مشخص
نميکند که اين توان مالي را از کجا آورده است؟
<البته بخشي از سالحها و تمامي خودروهاي ارتش آزادي بخش را نيز مجاهدين
با پرداخت قيمت شان از منابع مختلف خريداري كردند .بيش از يكصد و پنجاه ميليون
دالر اسناد خريد خودرو و تجهيزات مختلف ارتش آزاديبخش از كشورهاي غربي در
اين ساليان ،موجود و قابل ارائه و انتشار ميباشد> (براي قضاوت تاريخ :۱۳۸۳ ،ص.)41
البته در بخش پاياني اين گزارش وزارت خارجه امريکا ،به اين پرسش پاسخ
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داده است< :يكي از سرمايهگذاران عمده و اصلي سازمان[ مجاهدين خلق] ،صدام
حسين ميباشد كه سالح و پولهاي نقدي بالغ بر حدود صدها ميليون دالر را تأمين
نموده است> (همان).
در متن پياده ش��ده مش��روح مذاكرات از روي فيلم مالقات مس��عود رجوي با
س��پهبد <طاهر جليل حبوش> مسئول س��رويس اطالعاتي عراق (استخبارات) در

س��ال  ،2000ميتوان به ميزان اختصاص حدوداً دو ميليارد دينار عراقي به عنوان
بودجه ماهانه سازمان از سوي رژيم صدام پيبرد .حبوش در اين ديدار خطاب به
<عدنان> مدير کل حسابداري ميپرسد< :از بودجه سازمان مجاهدين برايم بگو؛ چه
مبلغي براي آنها اختصاص داده شده است؟ عدنان قربان! يك ميليارد و هفتصد و
پنجاه و دو ميليون دينار بودجه ماهانه به اضافه بودجههاي ديگر> (همان ،ص .)198

ظاه��راً مقصود از عبارت <به اضافه بودجهه��اي ديگر> اختصاص درآمدهاي

ديگر همچون اختصاص بشکههاي نفت ساالنه براي منافقين بود .در متن پياده شده
مش��روح مذاكرات از فيلم مالقات مسعود رجوي با سپهبد <طاهر جليل حبوش>
مس��ئول س��رويس اطالعاتي عراق در س��ال  ،2001ميتوان به ميزان اختصاص 5
ميليون بش��که نفت عراق به عنوان بخشي از بودجه ساالنه سازمان از سوي رژيم
صدام پي برد< .حبوش> در اين ديدار در مورد درخواست رجوي براي اختصاص
س��هميه بيشتر از نفت عراق( 18ميليون بشکه براي  6ماه) از رييس جمهور صدام
اجازه ميگيرد (ر.ك .همان ،صص 238ـ .)237
در حمله پليس فرانس��ه به مقر منافقين در دهکده <اوور س��وردواز> که مريم
رجوي و نزديک به  200تن از اعضاي سازمان دستگير شدند ،پليس فرانسه ،بيش
از هشت ميليون دالر پول نقد کشف کردند که فرقه منافقين هيچ توجيهي براي اين
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با وجود اينکه کش��ورهاي غربي قوانين س��خت گيرانه مربوط به پولش��ويي
دارند ،شگفتآور است که چرا به وضعيت مشکوک تأمين مالي منافقين و احراز
مش��روعيت اين امـوال که در دس��ت اين فرقه تـروريس��ت قرار دارد به صورت
جدي رس��يـدگي نميشود! اگر چه رسيدگي به اتهام پولشويي نيز در دستور کار
پليس فرانسه بوده است .در گزارش نيمه اول سال  2008اداره حفاظت از قانون
اساس��ي آلمان ،مرکز بايرن ،در خصوص اتهام مالي منافقين آمده است :موضوع:
شوراي ملي مقاومت ايران ) (NWRIسازمان مجاهدين خلق ايران )<(MEKدر
تاريخ  21ماه مه در شهرهاي کلن و دورتموند و برلين دفاتر <انجمن حمايت از
حقوق بشر در ايران> ) (HMIکه يک انجمن جمعآوري صدقه وابسته به شوراي
ملي مقاومت ميباشد ،توس��ط پليس مورد بازرسي قرار گرفت> .اين بازرسي بر
مبن��اي اعالم جرم تعدادي از ش��هروندان آلماني برعليه کالهبرداري از حس��اب
بانکي آنان به نفع دو شماره حساب اين انجمن انجام گرفت.
 )4نقض حقوق بشر توسط فرقه منافقين

اگر حضور يک گروه نظامي از منافقين با وضع فجيع در يک کشور جنگ زده
و به رهبري امريکا در کشور عراق قابل توجيه باشد ،حضور يک گروه قابل توجه
از اين فرقه در کش��ور فرانسه آن هم در يک پادگاني که دولت فرانسه هيچ نظارت
جدي بر آن ندارد ،هيچگونه توجيهي ندارد! بهويژه آنکه اين فرقه در مورد هواداران
خود نيز حقوق بش��ر را نقض ميکند و آنان را در بدترين وضع ممکن نگه داش��ته
است< .محسن عباسلو> از اعضاي سابق منافقين برخي از موارد نقض حقوق بشر
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در پادگان <اورسورواز> فرانسه به فرماندهي مريم رجوي را چنين برميشمارد:
ـ افراد اسير فرقه در اين مركز جنايت ،حق دسترسي به هيچ رسانه آزادي را
ندارند ،جز دسترس��ي به تلويزي��ون اختصاصي مجاهدين و روزنامه مجاهد .نكته:
تيمهاي سياس��ي حاضر در اين پادگان كه مس��ائل و تحوالت سياس��ي را بررسي
ميكنن��د ،نيز در قالب تيمهاي چند نفره فقط حق دسترس��ي به ش��بكههاي راديو
تلويزيوني ،روزنامهها و س��ايتهاي اينترنتي خاصي را دارند كه از قبل ليست آنها
توسط مسئولين رده باال تعيين شده است.
ـ افراد حاضر در اين پادگان مثل ساير اعضاي اين فرقه در عراق ،حق ازدواج،
تماس با خانواده و بس��تگان خويش ( كه اگر عضو فرقه نباش��ند) را به هيچ وجه
ندارند .نكته :تنها فرد متأهل حاضر در اين پادگان مريم قجر عضدانلو همسر مسعود
رجوي مسئول اصلي فرقه ميباشد.
ـ هيچ مرد و زني در اين پادگان حق گفتگوي انفرادي با نفر ديگر ،در مورد مسائل
اجتماعي و سياسي كه مربوط به فرقه نميباشد را ندارد.
ـ زنان و مردان حاضر در پادگان مريم در فرانسه حق غذا خوردن بر سر يك
ميز با هم را ندارند.
ـ محلهاي خواب ،اس��تراحت ،استحمام و  ...مردان و زنان اسير در پادگان،

كام ً
ال از يكديگر جدا بوده و هيچ جنس مخالفي حق ورود به مكان استقراري جنس
مخالف را ديگر ندارد.

ـ افراد اين فرقه اكثراً به دليل انواع فش��ارهاي روحي ،رواني و جس��مي وارد

شده بر روي آنان توسط مسئولين ارشد فرقه ،داراي اختالالت روحي و رواني بوده
 Oiseـ  surـ  Auversـ 
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كنترل و مراقبت روان پزشكان قرار بگيرند.
ـ نشســتهاي شستشوي مغزي و عمليات جاري كه به طور روزانه در پايگاه

مريم برگزار ميگردند ،معمو ًال با خش��ونت و فحاش��ي همراه بوده و افراد در اين
نشست حتي مورد ضرب و شتم نيز قرار ميگيرند.

ـ در طول هر هفته يكبار و معمو ًال در روزهاي جمعه نشس��ت غس��ل هفتگي

در پادگان مريم برگزار ميگردد .در اين نشس��ت فرد بايد به دور از هرگونه ش��رم و
حيائي ،موارد و لحظههاي احساسي جنسي خويش را در حضور ساير افراد حاضر
در نشست بيان كند.
ـ عليرغم اينكه گرداگرد پادگان مريم توسط پليس فرانسه محافظت ميگردد،
اما مس��ئولين فرقه به دستو مريم ديوارهاي پادگان را با سيم هاي خاردار ،از ترس
فرار نيروها پوشاندهاند.
��ـ فـرمان��ده اصـلي پادگان مريم قجر عضدانلو(رج��وي) بوده و تمامي افراد

حاض��ر در اين مقر كام ً
ال بايد مـطيع و فرمانـبردار وي باش��ند .وي در اين پادگان
شخصيتي خـداگـونه داشته و هيچ كس حق مخالفـت با وي را ندارد .احـكام صادر
ش��ده از سوي وي حكم دسـتور خدا را براي يك فرد مذهبي داشته و الزماالجرا
ميباشند> ).(http://nejatngo.org/fa/blogv.aspx?id=81
<دولت <ژاك ش��يراك> ،در اوايل س��ال  ۱۳۶۵و در اوج دوران آش��فتگيهاي
سياس��يـ استراتژيك س��ازمان ،رجوي را به دليل عدم توجه به قوانين داخلي و
امنيتي كشور فرانسه از اين كشور اخراج كرد> (راستگو :۱۳۸۲ ،ج ،2ص.)392
اما پرس��ش اساسي از دولت فرانسه اين است که آيا به همان دليلي که مسعود
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رجوي از فرانس��ه اخراج شد ،همان داليل و مس��تندات ايجاب نميکند که مريم
رجوي از اين کشور مدعي دموکراسي اخراج شود؟
روزنام��ه نيويورک تايم��ز در  ۳۰ژوئن گزارش مفصلي از <ايلين ش��يلينو> ،به
سازمان مجاهدين خلق اختصاص داده است .به گفته <پير دو بوسکه> مدير سازمان
اطالعاتي فرانسه در مصاحبه با نيويورک تايمز ،مجاهدين يک کارخانه توليد رنگ
را در ش��هر <س��نت کوئن المون> اجاره کردند و ضمن راهاندازي يک استوديوي
تلويزيوني و نصب بش��قابهاي ماهوارهاي در ح��ال تبديل کردن آن به يک مرکز
ارتباطات بودند .براساس اين گزارش ،مقامهاي اطالعاتي فرانسه گزارش دادند که
مجاهدين براي حمله به س��فارتخانههاي ايران و ساير منافع اين کشور در اروپا و
ترور  ۲۵نفر از اعضاي سابق خود برنامهريزي کرده بودند< .بوسکه> گفت< :اين به
هيچ وجه يک جنبش سياس��ي و دمکراتيک نيست .اين گروه خود را براي احياي
دمکراس��ي در ايران آماده نميکند .اينها گروهي کامال افراط گرا هس��تند .فرقهاي
تندرو فاقد هرگونه نظام دمکراتيک> (خوشحال :۱۳۸۳ ،ص.)76
<مس��عود طيبي> يکي از اعضاي س��ابق فرقه منافقين مينويس��د< :به گزارش
روزنامه <لوفيگارو> يکي از اهداف مجاهدين در خاک اروپا ترور اعضاي ناراضي
سابقش��ان ب��وده اس��ت؛ وليکن ضربة کمرش��کن  ۱۷ژوئن ،با هج��وم پليس ضد
تروريس��ت فرانس��ه به  ۱۳پايگاه و دس��تگيري  ۱۶۵تن از کادرهاي باالي سازمان
مجاهدين که کنترل اصليترين پايگاه فرماندهي سيس��تماي آنان در اروپا و آمريکا
را بر عهده دارد ،اين فرصت را از آنان گرفت> (همان ،ص.)62
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دبير دوم س��فارت آمريكا در بغداد طي گزارش��ي مس��تند ،بخشي از جنايات
سركرده گروه تروريستي مجاهدين در تسويه حسابهاي خونين و كشتار همكاران
خود ،تجاوز به زنان حاضر در پادگان اش��رف ،مسمومس��ازي و اعدام دهها تن از
اعضاي بريده اين گروه پرده برداش��ت .در بخشـي از اين گـزارش آمده< :رجـوي
روابط جنـسي گستردهاي با افـراد نـظامي ،سـياسي و دفـتـري زن اين گروه داشــته
اس��ت و دســتور عــقيمس��ـازي برخـي از آنان را نيز صـادر كرده بود .وي در اين
گزارش يادآور ميشود كـه خـود شـاهـد ديــدن فيلـمهايي از اعتـرافات اين زنـان
بـودهاست>).( http://nejatngo.org/fa/catv.aspx?id=98

<ب��راي كمت��ر از  ۴۰۰۰تن از نيروها و فدائيانش در ع��راق ،بيش از  ١0زندان
ساخته بود .در سال  ١٣٧٣در جريان سركوب يك كودتاي خزنده درون تشكيالتي
كه به بهانه كش��ف نفوذيهاي دش��من انجام گرفت ،بيش از  ٥00تن را زنداني و
شكنجه كرد كه حداقل  ٤تن به نامهاي پرويز احمدي ،قربانعلي ترابي ،الياس كرمي
و علي خوشحال ،زي ِر شكنجه كشته شدهاند> (خوشحال :1383 ،ص.)41
 )5مسئوليت کيفري فرقه منافقين و دادگاه صالح
1ـ  )5صالحيت دادگاههاي ايران

اعمال و جرايم تروريس��تي منافقين چون در داخل کشور بوده مشمول ماده 3
ق.م.ا  .و در خارج از کش��ور به دليل ضديت با امنيت ملي ايران مش��مول ماده 5
ـ ماده  3ق.م.ا< :قوانين جزايي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت زميني ،دريايي و هوايي جمهوري اسالمي
ايران مرتكب جرم شوند اعمال ميگردد مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد>.
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ق.م.ا .ميشود .همچنين با توجه به اينکه قريب به اتفاق منافقين تبعه ايران هستند،
شامل ماده  7ق.م.ا .ميشوند .بنابراين به حسب مورد دادگاههاي ايران صالحيت
رسيدگي و محاکمه منافقين را دارا ميباشد.
2ـ  )5صالحيت دادگاههاي عراق

دادگاههاي عراق براس��اس قانون ضد تروريس��ت اين کشور که در سال 2005
به تصويب رس��يد ،ميتوانند منافقين را به عنوان همدس��ت صدام و نيز به عنوان
مباشرت در قتل عام مردم کرد عراق ،تحت تعقيب و محاکمه قرار دهند.
البته بايد توجه نمود ،آمريکا ،منافقين مس��تقر در عراق را مشمول کنوانسيون 4

ژنو ميدانند و اين موضوع در حال حاضر نوعي مصونيت براي نيروهاي منافقين
در کمپ اش��رف ايجاد نموده است! اما اين مساله نميتواند توجيه کننده اعمال و
جنايات ضد بشري پيشين آنان در عراق باشد.
3ـ  )5صالحيت  ICCو تعقيب

با توجه به شواهد و ادله متعدد و غيرقابل انکار در زمينه همدستي و حتي مباشرت
منافقين با صدام در نسل کشي بر ضد شيعيان و کردهاي عراق ،ميتوان سران منافقين
بهويژه مريم و مس��عود رجوي را به اتهام ارتکاب نسلکشي يا جرايم عليه بشريت
به دليل کشتار مردم عراق در دادگاه بينالمللي کيفري ) (ICCتعقيب و محاکمه نمود.
ـ ماده  5ق.م.ا< :هر ايراني يا بيگانهاي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم ذيل
شود و در ايران يافت شود و يا به ايرانمسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسالمي ايران مجازات
ميشود 1 :ـ اقدام عليه حكومت جمهوري اسالمي ايران و امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا
استقالل كشور جمهوري اسالمي ايران.
ـ ماده  7ق.م.ا< :عالوه بر موارد مذكور در مواد  5و  6هر ايراني كه در خارج ايران مرتكب جرمي شود
و در ايران يافت شود طبق قوانين جزاييجمهوري اسالمي ايران مجازات خواهد شد>.
ـ اين کنوانسيون مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق اسيران اين قبيل درگيرهاست.
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و دادگاه بينالمللي کيفري براي يوگسالوي سابق ،مشابه تعريف موجود در اساسنامه
ديوان است .بر اساس ماده  7اساسنامه ديوان ،جرايم عليه بشريت عبارتند از< :اعمالي
از قبيل کش��تار ،انهدام و شکنجه که در يک س��طح گسترده يا حمله سيستماتيک و
سازمان يافته که بر ضد شهروندان صورت گيرد> بنابراين بايد اثبات شود که عمليات
به روش سيستماتيک صورت گرفته است .بر اساس عرف بين الملل الزم نيست که
اين عمليات در ضمن يک درگيري نظامي باشد.
در ماده  7اساسنامه ديوان در مورد جرايم عليه بشريت دو قيد <>systematic
و < >widespreadمطرح ميباش��د .اين دو قيد دايره صالحيت رس��يدگي به برخي
اعمال خاص تروريستي را محدود مينمايد .لذا بايد عمل تروريستي يا سيستماتيک
باشد يا در سطح گسترده انجام شود .مث ً
ال عمليات يازده سپتامبر داراي اين دو قيد
بود و به همين دليل از نظر تئوري در صالحيت ديوان نسبت به آن ترديدي نيست
).(www.tamilnation.org/tamileelam/armedstruggle/terrorism,2003
مفهوم سيس��تماتيک در دادگاه بينالمللي براي رواندا اينگونه تعريف ش��ده:
<کامال سازمان يافته که پيرو يک الگوي منظم بر اساس سياست مشترکي باشد که
شامل مدارک و منابع اساسي عمومي

يا اختصاصي باشد> .

<معيار گس��تردگي را ميتوان به عنوان عملي کالن ،مکرر و در س��طح وس��يع
تعريف نمود که به صورت جمعي و با خش��ونت قابل توجهي بر ضد جمع کثيري
 "Article 7: Crimes against humanity :ـ 
1. For the purpose of this Statute, "crime against humanity" means any of the following
acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any
"…civilian population, with knowledge of the attack:
 “thoroughly organised and following a regular pattern on the basis of a common policyـ 
”involving substantial public or private resources
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از قربانيان انجام گيرد>.

بنابراين به نظر ميرسد عمليات تروريستي منافقين بر ضد مردم ايران و مردم
عراق ،هم سيستماتيک و هم در سطح گسترده انجام شده است؛ لذا مشمول جنايت
بر ضدبش��ريت بوده و در صالحيت ديوان کيفري بينالمللي قرار ميگيرد .در يک
مقايس��ه س��اده ،قربانيان حوادث تروريستي توس��ط منافقين در ايران و عراق در
مجموع چندين برابر قربانيان حادثه تروريس��تي  11سپتامبر در امريکا بوده است.
زيرا از س��ال 1982ـ  10000 ،1981نفر ايراني در عملياتهاي تروريس��تي فرقه
منافقين کشته شدند؛ يعني حدود سه برابر قربانيان حادثه  11سپتامبر! بر اين تعداد
ميتوان کشتار وحشيانه شيعيان و کردهاي عراق را اضافه نمود.
 )6منافقين و نهاد خانواده

1ـ  )6زنان قرباني اهداف تروريستي
سازمان مجاهدين خلق از  14ارگان نظامي و  17سازمان سياسي تشکيل شده
که مسئوليت هر 17سازمان سياسي به عهده بانوان ميباشد (ر.ك .راستگو :۱۳۸۲ ،ج،2

صص226ـ .)223
البته ش��مار کل اين ارتش که قصد آزادي ايران را دارند ،از  2800نفر تجاوز
نميکند! (همان ،ص.)434
فرق��ه منافقين در عمليات نظامي فروغ جاويدان از زناني که آموزش نظامي بر
علي��ه ايران از مرز عراق الزم را نديده بودند ،مس��تقيما در عمليات نظامي بر عليه
 “Widespread criteria may be defined as massive, frequent, large scale action, carried outـ 
”collectively with considerable seriousness and directed against a multiplicity of victims.
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عمليات ش��رکت داشت به نام <ايران پرورش> مش��اهدات خود را در آبان 1381
در مطلـب��ي با عنـوان <عکس وارهاي از فـروغ جاويدان مجاهدين خلق> اينگونه
مينويس��د< :گروه را حدود 3ـ  2س��اعت براي تمرين تيراندازي بردند .بياغراق
زماني كه براي تمرين تيراندازي به هر كس ميرسيد بيش از ۱۵ـ  ١0دقيقه نبود و

آن هم طبع ًا فقط صرف تمرين تيراندازي ميشد....يكي از زنان مجاهد كه ايستاده
بمب��اران را تماش��ا ميكرد ،تركش بم��ب نيمي از مغز او را متالش��ي كرد ،زيرا او
نميدانسته كه بايد هنگام بمباران بر زمين بخوابد و سر خود را ميان دستها مخفي
كند> (همان ،صص 408ـ .)406
در ابتداي امر اين مسأله نوعي بها دادن به زنان در فرقه منافقين تلقي ميشود،
اما با توجه به ماهيت س��ري و تروريس��تي اين فرقه و نظر به اينکه حتي ش��اخه
سياس��ي اين فرقه هم در واقع به فعاليتهاي س��خت نظامي و لجستيکي مشغول
اس��ت و با توجه به مطالب پيشين مبني بر آمادهسازي اعضاي سازمان براي تقديم
همس��ران خود به رهبري فرقه؛ ميتوان پي ب��رد به ميزان ظلمي که به زنان در اين
فرقه تحميل ميشود.
<ابراهي��م خدابنده> يکي ديگر از اعضاي جـداش��ده از اين فرقه در اين مورد
اظهار ميدارد< :يكي از داليل اعطاي مسئوليت بيشتر به زنان در اين سازمان عدم
ايجاد خطر براي تنها رهبر مرد اين گروه ميباش��د ،يك زن در اين س��ازمان حتي
اگر مس��ئوليتي همطراز مريم رجوي داش��ته باش��د ،نيز به عنوان رقيبي براي رهبر
تلقي نميشود ،چرا كه زنان در مقايسه با مردان روحيه استقالل طلبي كمتر و حس
مس��ئوليت پذيري بيشتري دارند .در ساختار س��ازماني اين سازمان يك مرد براي
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رهبري بر تمامي معاونين كه همگي زن هس��تند ،در نظر گرفته شده تا هيچ كدام از
زنان خود را هم رده اين رهبر به حساب نياورند> (خبر گزاري فارس .)85/12/12
<هادي شمس حائري> در اين باره مينويسد< :يکي از شگردهاي ديگر رجوي
اين بود که بدبيني و دش��مني ش��ديدي در ذهن زنان نسبت به مردان بوجود آورد.
دايم ًا در سازمـان تبلـيغ ميکـردند که مردها به زنان طمع دارند .آنها را براي غـريزه

جنـس��ي ميخواهند .مردها به چش��م عروس��ک و کاال به زن نگاه ميکنند .مردها
خودخواه هس��تند و زنان را اس��تثمار ميکنند و ديد جنسي دارند .مرد عنصر نرينه
وحش��ي اس��ت و بايد در اين انقالب اين تضاد حل شود .اين تبليغات در فضاي
خانوادگي تاثير س��وء به جاي گذاش��ته بود و زن نسبت به شوهرش بدبين شده و
فضاي خانواده پر از س��وء ظن گرديده بود .رجوي خود را ناجي و آزادکننده زنان
معرفي ميکرد و بقيه مردان را دش��من زنان معرفي مـينمود .به همين جهت زنان
بيشتر از مردان در تش��کيالت حل ميشدند و مورد سوء استـفاده قرار ميگرفتند؛
لذا مس��ئوليتهاي باالتري به آنها داده ميشد .زنان بيشتر از مردان باور داشتند که
رجوي يک فرد بيمانند و افسانهاي است> (شمس حائري :1375 ،ج ،2ص.)102
1ـ 1ـ  )6هزينه جداشدن زنان از فرقه منافقين
انجمن نجات كه مسئوليت آزادي و رهاسازي اعضاي اغفال شده در پيوستن
به س��ازمان مجاهدين خلق را بر عهده دارد ،با دعوت چهار تن از جداش��دگان از
سازمان مجاهدين خلق و بيان خاطرات آنها اقدام به برگزاري همايشي در اصفهان
با عنوان <بررس��ي نقش زن و جايگاه او در فرقه رجوي> كرد< .ابراهيم خدابنده>،
<حورا ش��الچي>< ،مرضيه قرصي> و <فريده صدري> به بيان خاطرات و ديدههاي
خ��ود از قرارگاه اش��رف ك��ه نيروهاي س��ازمـــان مجاهدين خلق را س��اماندهي
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ك��ه از اين گروه اعالم جدايي كنند ،اين ش��بهه را براي آن��ان ايجاد كردنـــد كه با
اعزام آنان به <ابوغريب> به منظور از بين رفتن و كهنه ش��دن اطالعات آنان را به
قتل ميرسانند و چيزي از آنان باقي نميگذارند .رهبران سازمان مجاهدين خلق به
منظور از بين بردن هرگونه عاطفه در ميان اعضاي زن اين س��ازمان ،ابتدا اقدام به
تضعي��ف بنيان خانواده ميكنند .طالقهاي اجباري ،جدا كردن مادر از فرزند ،جدا
كردن زن از همس��ر و حتي جـدا كردن خواهران از يكديگر از جمله فعاليتهايي
است كه رهبران سازمان مجاهدين خلق به منظور از بين بردن عواطف اعضاي زن
اين سازمان انجام دادند> (خبرگزاري فارس .)85/12/12
<حورا ش��الچي> درباره رفتار خش��ونت بار بر ضد زنان ميگويد< :سركردگان
س��ازمان مجاهدين خلق براي جلوگيري از ريزش نيرو با نمايش فيلم مثله ش��دن
اعضاي نادم از ما زهر چشم ميگرفتند> (همان).
<آلن ش��والرياس> درباره نقض حقوق بشر توس��ط اين فرقه ،ميگويد< :حتي
بدون آنکه از تروريس��م صحبت کنيم ،برخي از آنها جناياتي ،حتي عليه همکاران
خودشان مرتکب شدهاند .آنها مردان و زنان را بر خالف ميلشان در سازمـــان نگه
داشـتهاند ،آنها را کتک زدهاند ،شکنجه کردهاند و حتي گاهي به قتل رساندهاند .آنها
کودکان را از والدينشان جدا کردهاند ،خانـوادهها را از هم پاشيدهاند و از سالحهاي
بسيار خشن استفاده کردهاند> (شوالرياس2001 ،م :ص.)27
2ـ 1ـ  )6خودسوزي تشکيالتي در پي دستگيري مريم رجوي
در حمله پليس فرانس��ه به مقر منافقين در <اوور سوردواز> که مريم رجوي و
حدود  200تن از اعضاي س��ازمان دستگير شدند ،س��ه تن از اعضاي سازمان در
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تاريخ جمعه  18ژوئيه  2003در خيابان نالتون پاريس در اعتراض به اين دستگيري
اقدام به خودسوزي کردند که دو نفر از آنان جان باختند .همان روز مردي در <برن>
و ف��ردا و پس ف��رداي آن روز چهار نفر در <لندن>؛ دو نف��ر ديگر در <رم> و يکي
در <اتاوا> خودس��وزي کردند .در نهايت در  30ژوئيه مريم رجوي آزاد ش��د که در
اين آزادي قطعا همدس��تي برخي از اعضاي دس��ت چپي فرانسه از جمله شهردار
سوسياليست <اوور> به نام <ژان پير بکه> و نيز همسر سوسياليست رئيس جمهور
فرانسه بيتأثير نبوده است (همان ،صص6ـ  )5در جريان اين خودسوزي در فرانسه دو
زن (به نام ندا حسني [صديقه مهاجري] و مرضيه [معصومه] باباخاني) جان باخته
و يك مرد خودس��وزي کرد (به نام محمد وکيلي فرد) كه منجر به فوت نش��د؛ جان
سالم به در برد؛ مريم رجوي هميشه به اين قربانيان افتخار ميکرد (همان؛ ص.)5
در جريان اين دس��تگيري از ده مورد خودس��وزي توسط منافقين در اروپا ،سه
مورد آن به مرگ منجر شد ،وزير کشور فرانسه فرقه منافقين را وحشي ترين گروه
تروريستي جهان خواند! (خوشحال :۱۳۸۳ ،ص .)11
<س��بحاني> معتقد است< :با توجه به عکسالعمل بسيار منفي افکار عمومي و
مردم اروپا نس��بت به خودسوزيها ،س��ازمان مجاهدين و رهبر اين فرقه ادعا کرد
که اين يک حرکت تش��کيالتي نبوده ،بلکه يک حرکت خودجوش بوده اس��ت که
اعض��اي فرقه بطور خود بخ��ودي اقدام به آن كردهان��د .در صورتي که هر کس با
اين فرقه آش��نايي حداقلي نيز داشته باشد ،متوجه ميشود که هيچ کدام از اعضاي
س��ازمان بدون اجازه اين فرقه آب هم نميتوانند بخورند .فرقهاي که اعضاي فرقه
را سيس��تماتيک ملزم ميکرد تناقضات جنس��ي و حتي خوابهايي را که در شب
ديدهاند را بنويس��ند و روزانه غس��ل هفتگي و نشس��ت عمليات جاري (نشست
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اعضاء بايد از قبل توسط تشکيالت چک و  okبشود؛ چگونه ميتواند به صورت
خودجوش عمل خش��ونت آمي��ز آتش زدن خود را بدون دس��تور اين فرقه انجام
بدهد>؟ (همان ،ص.)49
ايشان درباره تشـويق و تـحريک قبلي مـريم رجـوي به خـودسـوزي مينويسد:
<مريم رجوي نيز خود بعد از دس��تگيري <عبداهلل اوجاالن> رهبر  PKKدر نشست
عمومي در عراق خطاب به اعضاي س��ازمان گفته بود< :شما بيغيرت هستيد ،اگر
روزي اين اتفاق براي مسعود بيفتد و خود را تک تک نسوزانيد> (همان ،ص.)48
2ـ  )6منافقين ،خانواده و ازدواج
<شمس حائري> درباره پيوند سست زناشويي ،ازدواج و طالقهاي تشکيالتي
در اين فرقه مينويس��د< :در اوايل به اصطالح انقالب ايدئولوژيک در سال 1364
به همه اطمينان خاطر داده شد که اين طالق و ازدواج فقط يک بار در عمر سازمان
اتفاق افتاد و آن هم مختص به رهبري است و کسي حق ندارد از آن تقليد کند .اما
بعدها با پايين و باالرفتن رده هريک از زنان يا ش��وهران ،به خاطر اختالف س��طح
مس��ئوليت آنها ،بايد زن از شوهر خود جدا ميشد و به مـردي تعلق مـيگرفت که
هـمسطح رده و مسئوليت وي باشد .يکي از سرکردههاي سازمان سه بار زن عوض
کرد> (شمس حائري :1373 ،ص.)49
<نادره افش��اري> که در س��ال  1374از اين س��ازمان جدا شد در پاسخ به اين
پرس��ش که آيا کينه و دشمني رهبران س��ازمان نسبت به کودکان ،يک امر شخصي
و رواني بود يا س��ازمان در داغانسازي و دوبارهسازي شخصيت کودکان ،به دنبال
منافع سرش��ار نظامي ،اقتصادي و… بود ،مينويسد< :رهبران سازمان براي انسان
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ارزش قائل نيستند .انسان نزد آنان حالت دستمال يکبار مصرف را دارد که بعد از
اس��تفاده دور انداختني است .غير از کودکان ،آنان در مورد مادران نيز همين رفتار
را کردند .زماني که به آن زنان نياز داش��تند از آنان نيروگيري کردند ،س��پس وقتي
که نيروها پير و فرتوت ش��دند ،آنان را دور انداختـند .البته ريش��ه رواني قضيه را
هم نمـيتوان از نظر دور داشت .بيارزش دانستن جان انسانها ،معضل رواني به
وجود ميآورد ...در اين ميان سازمان سعي ميکرد تا رابطه عاطفي مادر و کودک را
خراب کند .مسعود رجوي ،ايدئولوژيک سازمان ،براي انسان ارزشي قائل نيست.
او در زندان ش��اه نيز براي جان هم رزمان��ش ارزش قائل نبود و با لو دادن رفقاي
سازمانياش ،سعي در نجات جان خود داشت .در دستگاه رجوي ،انسان هيچ حق
و حقوقي ندارد ،اال يک حق و آن اين که فدايي به قدرت رس��اندن مسعود رجوي
باشد> (خوشحال :١٣٨۴ ،ص.)22

<س��بحاني>درباره نگاه ابزاري اين فرقه به خانواده مينويسد< :اساس ًا ديدگاه

سازمان مجاهدين خلق به <خانواده> به عنوان اصليترين و مهمترين واحد جامعه،
يک ديدگاه فرقهگرايانه و عقبمانده ميباشد و نگاه رهبري سازمان مجاهدين خلق
نسبت به <خانواده> تابعي بود از يک متغير ،آن متغير نيز چيزي جز منافع شخصي
و تشکيالتي رهبري فرقه نبود .يعني هر جا الزم بود <خانواده> امري مقدس و انقالبي
ميشد و هر جا منافع س��ازمان ايجاب ميکرد ،خانواده ،عشق و عاطفه ميتوانست
تضاد تاريخ و مبارزه تلقي شود .چنانچه مسعود رجوي تنها بعد ازسپري شدن هفت
 ـ سبحاني به دليل مخالفت با افکار انحرافي سازمان ،از سال  1371تا  1380در زندانهاي مخوف
منافقين و صدام حسين به سر ميبرد و حدود  8سال را در سلول انفرادي منافقين گذراند .در نتيجه حدود
 12سال دختر خود را نديده بود .در نهايت به کمک صليب سرخ خود را به آلمان رساند و هم اکنون در
اين کشور به فعاليتهاي سياسي بر ضد منافقين در کانون <آوا> مشغول است و کتابي هم با عنوان روزهاي
تاريک بغداد نگاشته است.
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 1362ازدواج کرد .س��ازمان مجاهدين خلق در توجيه علت ازدواج فوري مس��عود
رجوي بعد از کش��ته شدن همسر اولش مقوله <ازدواج> را برگرفته از سنت تاريخي
پيامبر اسالم دانست ) ghalam.de/2Haupt/668.HTM,2007ـ .(http://www.iran
1ـ 2ـ  )6ازدواجهاي اجباري
<شمس حائري> درباره استفاده ابزاري از زنان مينويسد< :زنان وسيله باجدهي
به مردان شده بودند .بسيار اتفاق ميافتاد که دختران جوان را به مردان مسن مي
دادند .به عنوان نمونه ازدواج ،دختر شانزده سالهاي با مهدي ابريشمچي چهل ساله
بود .اين دختر ،خواهر موسي خياباني بود که براي قدرداني از خدمات ابريشمچي
که به نفع رجوي از همس��ر خود گذش��ته بود ،به عقد او در آوردند> (شمس حائري،

 :1375ج ،2ص.)115
در س��ايت انجمن نجات آم��ده< :در ازدواجهاي درون تش��كيالتي زن يا دختر
هيچگونه حق انتخابي در رابطه با همسر يعني كسي كه به عنوان شريك ساليان زندگي
خود انـتخاب ميكرد را نداش��ت و بايد زن به مردي كه س��ازمان انتخاب كرده بود،

شوهر مـيكرد و دراين باره حق هيچگونه انتخابي نداشت ،مث ً
ال يك دختر زير  20سال
را به يك مرد 40ـ  35ساله ميدادند>(http://nejatngo.org/fa/blogv.aspx?id=113).

<ش��مس حائري> مينويس��د< :ازدواج بر اساس عش��ق و عالقه ممنوع بود و
ميبايس��ت بر اساس مـصلحت سازمان صـورت گيرد .اگر زن و مـردي با يکديگر
ق��رار ازدواج ميگذاش��تند ،به محض اطالع ،مح��ل کار آن دو را تغيير ميدادند تا
نتوانند با يکديگر انس بگيرند و بعد در زمان جدايي سعي ميکردند که دختر را هر
چه سريعتر به مرد ديگري شوهر بدهند .يکي از شيوههاي کار اين بود که به دختر
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ميگفتند :نامزدت ،تو را دوست ندارد و به ما اطالع داده که از ازدواج با تو منصرف
ش��ده اس��ت .بدينترتيب دختر را قانع ميکردند تا با ش��خص ديگري که سازمان
انتخاب کرده بود ازدواج نمايد> (شمس حائري :1375 ،ج ،2ص .)109

2ـ 2ـ  )6نفرت انگيزي براي وابستگي زنان به سازمان
<فري��ده ص��دري> در همايش اصفهان درباره ايجاد تنف��ر و مبارزه با عواطف
زنان به عنوان يک استراتژي سازماني ميگويد< :در اواخر دوران  14ساله فعاليت
در س��ازمـان مجاهدين خلق به عنوان ناظر بر نوش��تههاي اعضاي سازمان فعاليت
ميكردم؛ هيچگاه اجازه اينكه نامههاي اين اعضا به خانوادههاي آنها برسد ،از سوي
رهبران اين گروه صادر نشد> (خبر گزاري فارس .)85/12/12
وي درباره انقالب ايدئولوژيك تصريح كرد< :با ش��وراندن زنان عليه شوهران
خود باعث ايجاد تنفر در ميان آنها ميش��دند و با اين عمل در ابتدا از وابس��تگي
همـس��ران نس��بت به هم كاس��ته و به تدريج بر وابس��تگي آنها به رهبران سازمان
ميافزودند> (خبر گزاري فارس .)85/12/12:همچنين صدري درباره رفتارها و تفکرات
ضدبشري منافقين در همايش اصفهان ميگويد< :از او خواسته شد که شير حاوي
سيانور به بچه يک سالهاش بدهد و همچنين مجبور گرديد تا به صورت شوهرش
سيلي بزند> ) .( http://nejatngo.org/fa/catv.aspx?id =117
<مرضي��ه قرص��ي> در اينباره ميگويد< :او تهديد گردي��د در صورتي که خود
را تس��ليم خواستههاي س��ازمان نکند به زندان ابوغريب خواهد رفت< .شالچي>
ش��هادت داد که سـازمان اعتـقاد دارد که خانواده النه فساد است و پيروان خود را
مجبور ميکرد که به همين صورت فکر کنند> (همان).
<نادره افش��اري> از اعضاي بريده از س��ازمان ميگويد< :خودخواهي خودمان
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خصوصي ميداد ،مبني بر اين که ما افراد ويژه ،فوقالعاده و قهرماني هس��تيم .اين
احساس را در ابتداي ورود به سازمان ،به ما تحميل ميکردند .تا روابط عاطفيمان
را زير پوشش خودخواهيمان و با ارضاء خودخواهيمان ،سرکوب کنند .اين قدم
اول بود .وارد تشکيالت که شديم باز هم مرحلهي سرکوبهاي ديگر به طور موازي
و ارضا خودخواهيهاي ديگر ،عمل ميکرد .به طور مثال ،وقتي در اين دستگاه زن
و شوهري با هم بودند ،اگر اتفاق ًا يکي از آنان ردهي تشکيالتياش از ديگري باالتر

بود ،سازمان سعي ميکرد از اين تفاوت براي سرکوب ديگري و جدا کردن زوجين

استفاده کند .نمونههاي زيادي داشتيم که به خاطر همين تغيير مدار تشکيالتي مرتب ًا
تجديد فراش ميش��دند .نمونه بارزش زني به نام <عاصفه> بود که در سال ،١٣۶٧
در قرارگاه اش��رف فرمانده لش��کر بود .تا آنوقت چهار بار ازدواج تشکيالتي کرده
بود؛ يعني مردها به لحاظ تشکيالتي از او عقب مانده بودند .لذا منجر به جدا شدن
<عاصفه> از آن مردان ميشد و سپس سازمان ناچار ميشد< ،عاصفه> را به مردان
ديگر بدهد .مس��عود رجوي در همين رابطه ،در يک نشس��ت تشکيالتي از خواهر
<عاصفه> ،به عنوان سرهنگ <عاصفه> ياد کرد .اين همان ارضا خودخواهي و جاه
طلبيهاي <عاصفه> در برابر چهار مورد پياپي و به هم ريختن خانوادهاش تا سال
 ١٣۶٧بود .از آن پس ديگر من از سرنوش��ت اين خواهر مجاهد اطالعي در دست
ندارم و جايي هم اسمش را نشنيدم> (خوشحال :١٣٨۴ ،ص.)20

اساس ًا منافقين حتي در تعارض ميان حقوق کودکان خود و منافع و دستورهاي

تش��ـکيالتي و فـرقهاي س��ـازمان ،حقوق کودکان را پايمال ميکردند و از اين اصل
مـيتوان به ميزان پايبندي آنان نسبت به حقوق ديگران پي برد! خاطرهاي از <ابراهيم
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خدابن��ده> که در زندان اوين با دختر خود <هما خدابنده> مالقاتي داش��ته اس��ت،
بس��يار تلخ ولي شنيدني اس��ت< .هما خدابنده> که اکنون در <نيوکاسل> انگلستان
زندگي ميکند پس از ش��نيدن خبر دس��تگيري پدرش در ايران موفق ميش��ود تا از
طريق س��فارت انگلس��تان به ايران سفر نموده و با پدرش مالقاتي داشته باشد .وي
ميگوي��د< :او با وحش��تي دروني به خاطر ميآورد که ي��ک روز زماني که من هنوز
سيزده سالم بيش نبود ،وي مادرم را راضي کرد تا من را براي تظاهرات به بروکسل
بياورد .مادر من در هتل ماند و من با پدرم به وسط شهر رفتيم ،در اين حال دستور
دريافت کرد که همان لحظه بايد به پاريس برود .پدر من ميگفت که در آن زمان بر
سر دوراهي مانده بودم که حتي در نقطهاي به فکرش خطور کرده بود که من را هم
بدون اطالع با خودش به پاريس ببرد؛ ولي باالخره تصميم ميگيرد تا من را تنها در
خيابانهاي غريبه ش��هر بروکسـل رها کند ،چـرا که ميبايسـت به دسـتور داده شده
از طرف سازمان عمل ميکرد ...من معتقدم که نزديکي در بين اعضاي يک خانواده
و عالقهه��اي خانوادگي ،قويتر از هر چيز ديگري اس��ت و براي من اعتقادي که به
اسالم دارم ،هميشه راهنمايم بوده و همين هم باعث شد که بتوانم پدرم را با وجود
همه مش��قاتي که براي من و مادرم ايجاد نموده ،ببخشم .آن چه که در سفر به ايران

واقع ًا برايم روش��ن ش��د اين بود که پدرم هيچ کدام از اين کارها را با آزادي واقعي
انج��ام نداده بود .وي تحتتأثي��ر روشهاي کنترل فکري فرقهاي قرار گرفته بود که
سخت بر او چيره شده بودند ،بنابراين پدرم نيز به راستي قرباني سازمان شده بود>
(همان ،ص .)78
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1ـ 3ـ  )6پنهانسازي طالق ايدئولوژيک
اين فرقه در درون تش��کيالت خود به طور جدي و گس��ترده در  26مهر ماه سال
 1368طالقهاي ايدئولوژيک را به صورت اجباري مقرر کرد و همه اعضا متعهد شدند،
که براي هميش��ه حق ازدواج را از خود سلب کنند و نقض اين تعهد هزينه سنگيني
در پي داشت< .محمد حسين سبحاني> در اين باره ميگويد< :چندي بعد نه تنها پيوند
زناشويي حرام ميش��ود ،بلکه اين بار طالق <امري ضروري ومقدس در متن مبارزه
انقالبي و ايدئولوژيکي از طرف پيامبر و ائمه محسوب ميشود> که کودکان بيگناه نيز
بايد قرباني اين سياست شوند .بنابراين رهبري فرقه بحث <طالقهاي ايدئولوژيک> را
در  26مهرماه  1368براي اعضاي مجاهدين ،آغاز کرد .مسعود رجوي در مورد درجه
اهميت بحثهاي صورت گرفته در مورد <انقالب ايدئولوژيک> تأکيدهاي ويژهاي دارد
که با عبارت <بود و نبود> سازمان مجاهدين ،در نشستهاي شوراي مرکزي سازمان
از آن ياد کرده است .اينکه چرا <انقالب ايدئولوژيک> وي و مريم عضدانلو از ازدواج
آغاز شد ،اما <انقالب ايدئـولوژيک> اعـضا مـجاهدين بايد از <طالق ايدئولوژيـک>
آغاز ميشد ،از پرسشها و رازهاي پنهاني است که هيچگاه رهبر مجاهدين به آن پاسخ
نداده است> ) ghalam.de/2Haupt/668.HTM,2007ـ .( http://www.iran
<مرضيه قرصي> يکي از قربانيان فرقه منافقين به دليل مشکالت مالي شوهرش
در ايران ،به اميد گرفتن پناهندگي در يک کشور اروپايي ،به همراه شوهر و پسر 2
سالهاش ،اسير داللهاي منافقين در يکي از نقاط مرزي کشور گرديده و با فريب ،به
کمپ اشرف منتقل ميشوند ،باالخره پس از سالها که شوهرش را در يک عمليات
تروريس��تي منافقين از دس��ـت داد ،براي رسيدن به فرزندش در ايران ،به ايران باز
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ميگردد ،وي در خاطرات خـود در مـورد اجبار س��ازمان به طالق از هـمس��رش
ميگويد< :در آن شب به خصوص ،پروين دست بردار نبود و ميخواست هر طوري
شده مرا مجاب کند که برگه طالقنامه را امضاء کنم و براي هميشه از همسرم جدا
ش��ده و او را از ياد ببرم .خيلي در برابر پروين مقاومت کردم ،اما مش��خص بود که
او براي خرد و تحقير کردن من حاضر بود هر کاري بکند و تمايالت و احس��اس
دروني من براي او ابدا مهم نبود و به قولي حس مرا درک نميکرد .چون پروين نه
يک زن که فردي تشکيالتي و مطـيع سرسخت سازمان بود و ايـنگونه تربـيت شـده
بود و شـايد خودش نميدانست که چگونه احساست مادرانه و زنانه او را پايمال
کردهاند و فرديت او را از بين بردهاند .فش��ار رواني و ذهني بر من از سوي پروين
تا س��اعت دو و نيم شب ادامه داش��ت و من همچنان از پذيرفتن خواسته او مبني
ب��ر امضاء برگه طالقنامه خودداري ميکردم ،اما به يکباره در حالتي از نااميدي و
خستگي روحي و رواني مفرط از پا در آمدم و براي فرار از اين همه فشار روحي و
رواني به پروين گفـتم برگه را امـضاء ميکنم .بله ،متأسفانه در نهايت ،من طالقنامه
را امضاء کردم اما با همه اين فشارها حين امضاء طالقنامه به خودم قول دادم که
هيچوقت ش��وهرم را از ذهن و دلم خارج نکنم .تمامي امضاهايي که در اين رابطه
از من گرفتند اجباري و فرمايشي بـود زيـرا در آن لحظات سخت ،تلخ و غمانگيز،

بس��يار پريشان خاطر و افسرده بودم ،وضع روحي مناس��بي نداشتم و صرف ًا براي
اينکه فرهمند را از خودم جدا کنم و از ش��ر او خالص ش��وم ،طالقنامه را امضاء
کردم>). (http://nejatngo.org/fa/catv.aspx?id=86
جالب توجه اينکه منافقين به شدت از انعکاس منفي اين خبر در داخل تشکيالت،
خودداري مينمودند< .محمدحسين سبحاني> ميگويد< :البته الزم به يادآوري است
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<طالقهاي ايدئولوژيک> در فرقه خودداري کرده است ،اين موضوع بعد از سرنگوني
رژيم صدام حسين ديکتاتور سابق عراق و حضور بخش عمدهاي از سازمان مجاهدين
خلق در اروپا و غرب با تاکيد بيشتري دنبال ميشود ،زيرا مهمترين و کليديترين نشانه
<فرقه بودن> سازمان مجاهدين خلق نزد افکار عمومي و رسانهها و سياستمداران در
غرب <ازدواج ايدئولوژيک> مسعود رجوي و مريم عضدانلو و متعاقب آن <طالقهاي
اجباري و ايدئولوژيک> ساير اعضاي سازمان ميباشد که در نتيجه آن کودکان خاکستري
متولد شدند> ) ghalam.de/2Haupt/668.HTM,2007ـ .)http://www.iran
<شمس حائري> درباره طالق ايدئولوژيک مينويسد< :بعضيها ريزترين مـسايل
خانوادگي و جنـس��ي خود را توضيح ميدادند و هيچ حـرمتي را نگه نميداش��تند.
در تأييد حرفهاي رجوي يکي از فرماندهان گفت :من وقتي به خانه ميرفتم فکر
ميک��ردم که به بتک��ده ميروم و خانه ،کعبه من بود .رجوي هم اس��تفاده ميکرد و
ميگفت :ديديد که تمام فکر و ذکر شما خانه رفتن و همبستري با همسرانتان است،
حاال فهميديد که چـطوري انـرژيهاي شما هرز ميرفت .من از دل همه شما خبر
دارم ،بقيه هم فکر ميکردند اگر به آنـچه که در ذهنهايشان ميگذرد ،اعتراف نکنند،
برايش��ان خيلي بد ميش��ود؛ زيرا رجوي از همه چيز خبر دارد .رجوي براي آنکه
ذه��ن همه را متوجه موضوع مهمي بکند ،با ادا و اطوار مخصوص رهبري و گويا
که از همه چيز با خبر اس��ت به يکي از زنان رو کرد و گفت :پس دمت کو؟ آن زن
جواب داد :همس��رم به موهاي بلند من خيلي عالقه داش��ت .آنها را بريدم و براي
مريم فرستادم .در مورد ديگر ،زني موهاي خود را از ته کنده بود تا محبت خود را
از دل شوهرش بيرون کند تا او بتواند انقالب کند .به زنان و مردان گفته بودند :شما
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بايد با کينه و نفرت از يکديگر جدا شويد و بايد عميق ًا بفهميد که همسران شما سد
راه شما هستند و بين شما و رهبري پرده زخيمي کشيده و نميگذارند شما مستقيما
به رهبري وصل شويد> (شمس حائري :1375 ،ج ،2ص.)104
بنابراين معلوم ميشود که چرا سازمان منافقين به نيروهاي خود در اروپا دستور
داده بود ،براي حفظ ظاهر ،حلقه به دست کنند ،زيرا سؤاالت راجع به طالق بسيار
زياد اس��ت و در بين مردم دافعه ايجاد ميکند .سازمان ميخواهد اين قضيه صرفا
داخلي باقي بماند و مردم از آن با خبر نش��ـوند و هر کس راجـع به طالق س��وال
ميکند ،منکر آن ميشوند (ر.ك .همان ،ص.)106
2ـ 3ـ  )6ماهيت و فلسفه طالقهاي ايدئولوژيکي
<هادي شمس حائري> درباره ماهيت طالقهاي ايدئولوژيکي که توسط رجوي

در نشستهاي طالق در اين فرقه مطرح شد ،مينويسد< :اين طالقها ديگر رسم ًا و
با اعتراف خود رجوي مسألهاي صددرصد ايدئولوژيک بودند ،نه رنگ و بوي سياسي
داشتند و نه تبليغات بيروني بودند .به اين دليل ،سياسي نبودند که از افشا و علني شدن
آن رجوي به ش��دت وحشت داش��ت و گفته بود هرکس اسرار اين نشستها را به

بيرون بدهد ،سريع ًا به سزاي اعمالش خواهد رسيد> (شمس حائري :1373 ،ص.) 50

وي درب��اره ايجاد تنفر ميان همس��ران توس��ط رجوي در نشس��ت طالقهاي
ايدئولوژيکي منافقين در پادگان اش��رف مينويسد< :در اين نشستها زن و شوهر
را مجبور ميکردند که در مقابل يکديگر بايستند و به روي هم <تف> کنند .رجوي
وقتي وارد جلسه طالق ميشود يک چوب در دست ميگيرد و کساني که حلقههاي
خود را نداده بودند ،دستهايشان را روي ميز ميگذارند و او با چوب به دستهايشان
ميزند> (شمس حائري :1375 ،ج ،2ص.)100
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زدند .زن ميبايست جلو مرد قرار گيرد و به او ملعون بگويد و مرد به زنش عفريته
خطاب کند تا کينه يکديگر در دلش��ان جاي گيرد تا نش��ان دهند که جدا شدنشان
ظاهري نيست و نيز دليلي باشد بر قبولي انقالبشان> (همان ،ص.)105
<شمس حائري> همچنين درباره فلس��فه طالقهاي ايدئولوژيکي که از سوي
رجوي در نشستهاي طالق عنوان ميشد ،مينويسد< :رجوي در نشست بارها و
بارها اعالم کرد که هدف اساسي از اين طالقها اين است که قلب زن مال شوهر
نيست و قلب شوهرش هم مال زن نيست ،هـمه قلبها مال من است و قلبها بايد
به من عشق بورزند و سينهها بايد براي من بتپند ،هر کس به هر ميزان و درجهاي
قلبش به ديگري عشق بورزد به همان اندازه حق رهبري را ضايع کرده است .يک
قلب وقتي تماميت خود را از يک نوع عش��ق پرنکند ،ناخالص اس��ت و نميتواند
تمامي وجودش را به رهـبري بسپارد ،اين الزمه سـرنگوني رژيم است که سراپا از
يک جنـس شـويم و انرژيهاي پراکنده خود را در وجود من متراکم کنيد تا قدرت
من براي جنگ با رژيـــم به صدها برابر افزون ش��ود و دس��تم براي هر کاري باز
باش��د .در اين نشستها مسعود يک سيني برداشت و حلقهها را جمعآوري کرد و
گفت :همه زنها به مردها حرامند و تا سرنگوني رژيم هيچ کس حق ندارد زن خود
را مالقات کند حتي در ايران هم نميشود به زنتان رجوع کنيد و از همين حاال بايد
سه طالق کنيد و او مردي به نام <مـ ع> را بلند کرد و گفت< :تو بايد عشق همسرت را
از دل بيرون کني ،زن ناموس تو نيست ،من ناموس توام .بايد تلقي مالکيت را در مورد
زنت از ذهنت بيرون کني و او را آزاد بگذاري که مال خودش باش��د .براي اين که
انقالبت پذيرفته شود ،بايد کليد اتاق خوابت را به من بدهي و من با زنت در اتاق

163

سال یازدهم  /شماره  /43بهار 1388

<در مرحله دوم انقالب طالق کشي ،زن و شوهر به صورت همسرانشان سيلي

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال یازدهم  /شماره  / 43بهار 1388

تنها بمانم ،هر وقت توانس��تي براي اين کار خودت را راضي کني و مقاومتهاي
ذهن��ي و تعصبات کهنه پرس��تانه را کن��ار بگذاري از تو قب��ول ميکنيم که انقالب
کردهاي .اين انقالب در نفي مالکيت زن اس��ت .زنهايتان مال شما نيستند و زنها
هم بدانند که شوهرانشان مال آنها نيستند ،همه مال رهبر هستند .بايد عشقها نثار
من و مريم ش��وند .روي تابلو عکسي کشيده بود با شکم گنده ،قد کوتاه ،سرطاس
و زش��ت به نام آقا جمال و آقا جمال مظهر شکم گندگي و زشتي بود .زنان را بلند
ميکرد و ميگفت< :من ميخواهم تو را به آقا جمال ش��وهر بدهم ،بايد خودت را
راضي کني> (شمس حائري :1373 ،صص 52ـ .)51
3ـ 3ـ  )6سختگيريهاي پس از طالق ايدئولوژيک
1ـ 3ـ 3ـ  )6ايجاد ممنوعيت در روابط زن و مرد

<ش��مس حائري> ،پس از طالق ايدئولوژيک مينويسد< :حتي سالم و عليک
زن و مردهاي ديگر که قبال زن و شوهر نبودند ممنوع شده بود .پس از نشستهاي
طالق براي مدت محدودي يک جداس��ازي کامل در تمامي زمينهها بين زن و مرد
در پادگان اش��رف ايجاد ش��ده بود و ميــزهاي غذاخوري و اتوبوسهايشان را از
يکديگر جدا کرده بودند .زرين ،يکي از انقالب کردهها که جديداً فرمانده شده بود،
به زن ديگري گفته بود< :تو از خودت اشعه جنسيت متصاعد کردهاي و تا به حال
ده گ��زارش از تو آمده که در اثر صحب��ت کردن و خنده تو برادرها به هم ريخته و
تحريک شدهاند> (شمس حائري :1375 ،ج ،2ص.)106
همـچنين <مـهدي عس��گري> در ايـن باره مـيگويد< :بعد از سـال  1370و به
هم ريـختن بنـيان خـانواده و طالقهـاي اجباري در فـرقه رجـوي ،زنان و مـردان
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استقرار زنان در گــوشـههاي پرت و دور افتاده با ديوارهايي با ارتفـاع خـيلي بلـند
يا در مکانهايي بود که چند اليه سيم خاردار داشت .جـالب اسـت که مـجاهدين
طرحي را به تصويب رس��انـدند که بر طبق آن هــيچ زن و مـردي حق نداشت در
کابـين جلو يک خودرو با هـم بنـشيـنند و اين طرح البته شامل پير زنان اين گروه
نيز ميشد>).(http://nejatngo.org/fa/blogv.aspx?id= 153
2ـ 3ـ 3ـ  )6عقيم سازي اجباري زنان در فرقه منافقين

نـهم سـپتـامبر  2008جـلـسهاي در پارلـمان اروپـا تـوسـط هيئـت روابـط ايران
و پارلـمان اروپا برگـزار گـرديـد .هــدف و توجـه ايـن جـلسـه مـعـطوف به بـحــث
پـيرامـون <سازمـان مـجـاهدين خلـق /شـوراي مـلي مـقاومـت و فعـاليـتهاي آن>
بود .از جمله دعوتشـدگان <نسرين ابراهيمي> بود که از سن  16سالـگي در کـمپ
اش��ـرف به س��ر ميبرد و پس از 10سال توانـست از اين کـمـپ فرار کـند .او درباره
عقيـمسازي اجباري زنان در کمـپ اشـرف توسـط منـافقـين مـيگويـد< :کار ديگـري
که براي کشـتن هـرگونه امــيد در دل زنان انـجام مـيشد ،خارج کـردن رحـم زنان با
عمـل جـراحـي اسـت که ايـن عـمـل به بـهانـههـاي مخــتلف در مـورد زنان انـجام
مـيگيـرد و تا به حال رحـم بيـش از ده درصد از زنان را خارج کـردهاند .وي تـوضــيح
داد که آنـها قـصــد چـنـين عمـلي را روي وي داشـتـهاند ولـي مـوفـق نـشدند .وي از
هيــئـت پارلـماني تقاضـا نـمود تا مــتخصـصين و پزشـکاني را براي تحـقـيق در اين
زمـينه به کـمپ اشـرف بفـرسـتند>) interlink.org/?mod=view&id=5091ـ .(http://iran
<سـازمان مجـاهدين خلـق تاكنون طي عمليات مـوسوم به <قله آرماني> حداقل
 150نفر از زنان عضو خود را عقيم كرده اس��ت .اين عمليات به عامليت <نفيس��ه
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بادامچي> يكي از پزشكان سازمان و به شكل خارج كردن رحم زنان سازمان اجرا
ميشود> ) .( http://nejatngo.org/fa/blogv.aspx?id=153
<بتول س��لطاني> که بعد از  20س��ال از اين فرقه جدا شد و به خاطر اين فرقه
خود را مطلقه نمود و دو فرزندش را در يک کوچ جمعي به اروپا روانه کرد و با اين
خدمت رويايي توانست به رده باالي شوراي رهبري زنان برسد ،درباره عقيمسازي
اجباري زنان ميگويد< :مس��عود رجوي در يکي از جلسات شوراي رهبري (جمع
زنان) تصريح کرد که مهمترين و اولين وظيفه نفيسه بادامچي (دکتر و عضو شوراي
رهبري) عقيم نمودن زنان جوان (کمپ) اشرف ميباشد و نفيسه بادامچي جنايتکار
سالها به اين شغل ضد انساني مشغول بود و به بهانههاي مختلف زنان را مجبور

ميکرد تا به اين عمل تن بدهند و بابت اين خوش خدمتي از س��رکرده فرقه امتياز
ميگرفت>.
<علي رضواني> عضو س��ابق س��ازمان ،در نامهاي که به سازمان <ميدل ايست
واچ> ش��عبه آمريكا نگاشته و موارد نقض حقوق بشر را در اين فرقه يادآور شده،
درباره تبعات دهش��ت بار طالق اجباري در ميان منافقين مينويس��د< :سال ١٣٧١
قرارگاه اشرف واقع در خاك عراق ،خانمي با نام زهرا از لشكر  ۴0ارتش سازمان
مجاهدي��ن خلق ايران به خاطر اعتراض و دفاع از حقوق زنان و نپذيرفتن انقالب
ايدئولوژيك و طالقهاي اجباري با ريختن بنزين به روي خود در برابر حاضرين
دست به خود سوزي ميزند و بالفاصله ميميرد> (رضواني ،بيتا :ص.)16

166

زنان و كودكان قربانيان فرقه تروريستي منافقين

1ـ 4ـ 3ـ  )6نقض حقوق کودکان در کمپ اشرف

ابتدا کودکان در کمپ اش��رف نگهداري ميشدند ،بدون اينکه از حقوق اوليه
برخوردار باشند .مهدي خوشحال در اين مورد مينويسد< :بچهها از دوران کودکي
تحت آموزشهاي تش��کيالتي و ايدئولوژيک قرار ميگرفتند .اجازه ادامه تحصيل،
انتخاب سرنوش��ت ،همس��ر و زندگي خانوادگي را هم نداشتند .آنان سربازان آتي
انقالب در پش��ت جبهه ش��مرده ميشدند .از سنين  ١۵س��الگي تحت جاذبههاي
مختلف تشکيالت به ويژه رده خواهي ،ميبايست به صورت ميليشيا براي سازمان
کار ميکردند .دختران قبل از رس��يدن به س��ن قانوني ميبايد جهت ارضا و کنترل
فرماندهان ،به ازدواج يکي از افراد وفادار درميآمدند> (خوشحال :١٣٨۴ ،ص.)8
<ش��مس حائري> درباره وضعيت آموزش کودکان مينويسد< :مدرسه پادگان
اشرف بيش��تر حالت يک مرکز نگهداري کودکان را داشت تا يک مدرسه معمولي
با اينکه با پولهاي کالني که در اختيار س��ازمان بود ،ميتوانست بهترين امکانات
درس��ي و تفريـــحي را براي کودکان فراهم س��ازد .اما به عکس عدهاي واخورده
و تحت برخورد تش��کيالتي را ک��ه هيچگونه تجربه آموزش��ي در رابطه با کودکان
نداشتند ،به عنـوان تنـبيه ،مـربي و معلم کودکان ميکردند .کودکاني که به سن سيـزده
سالگي ميرسيدند ،فورا از مدرسه خارج کرده و وارد روابط تشکيالتي ميکردند.
اين کودکان به شدت مورد بهرهبرداري و استثمار بدني قرار ميگرفتند و از حقوق
خود بياطالع بودند> (شمس حائري :1375 ،ج ،2ص .)97
<نادره افش��اري> يکي از اعضاي با س��ابقه سازمان در س��ال (1374ـ )1360
که مس��ئوليت سرپرستي کودکان منافقين را به عهده داشت و يکي از کودکانش نيز
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در همين راه معلول ش��د ميگويد< :پانس��يون کودکان در قرارگاه اشرف ،پر بود از
بچههايي که آخر هفته کسي را نداشتند که آنها را تحويل بگيرد و در واحد اسکان،
چند س��اعت يا يک ش��بانه روز ،نگهدارد .به بچهها ياد داده بودند که در مالء عام
حق ندارند پدر يا مـادرش��ان را صدا بزننـد .به خصـوص براي من که در مـدرسه
مجاهدين کار ميکردم ،اين فش��ار براي بچههاي من بيشتر بود .دختر  ۶سالهام در
مدرس��ه ناچار بود مرا خانم معلم نادره صدا بزند ،گاه ًا به بهانه بوس��يدنم ،به من

نزديک ميش��د و در گوشم ده بار ،مامان مامان ميگفت .اين اضطراب اکنون که او
يک دختر دانش��جوي  ٢۴ساله اس��ت و بيش از  ١0سال است که ما از سازمـــان
فاصله گرفتهايم ،هنوز هم در او وجود دارد .من مرتب ًا بايد به نوعي تلفني يا نامهاي
يا هرگونه ديگر به دخترم اعالم موجوديت و اعالم وضعيت بکنم که من هنوز زنده
هستم> (خوشحال :١٣٨۴ ،ص.)21
دس��تور به طالق ايدئولوژيک ب��ه طور خاص پيامدهاي منفي بس��ياري براي
کودکان طالق به همراه داش��ت< .حائري> مينويس��د< :داستان کودکان در سازمان
غمانگيز است .بزرگترين ظلم را سازمان به بچهها نمود .کمبودهاي عاطفي و روحي
و نگرانيهاي آنها و بزرگ ش��دن در محيطهاي بس��ته و تنگ و بيگانه با مس��ايل
روزم��ره اجتماعي ،از آنان موجوداتي ترس��و و مضط��رب و بياعتماد به خود بار
آورده بود .بسياري از بچه ها دچار ضعف اعصاب شده بودند که بسيار عجيب بود.
دختران  8س��اله موي سرش��ان ميريخت و دکتر معتقد بود که ريشه عصبي دارد>
(شمس حائري :1373 ،ص.)48
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سازمان به منظور گسستن روابط عاطفي والدين با فرزندان طالق ،سعي نمود تا
با توس��ل به انواع حيلهها کودکان را به کشورهاي اروپايي کوچ دهد .عمليات کوچ
اجباري به تجارت انس��ان شبيه است .قصد سازمان بر اين بود تا کودکان را پس از
پرورش و مغزشويي مجددا به عنوان سربازان مطيع فرقه به کار گيرد< .محمد حسين
س��بحاني> ميگويد< :در ابتدا و بعد از طالقهاي اجباري در سازمان همسراني که
فرزند داشتند ،مجاز بودند که چند ساعت آخر هفته براي عاديسازي و به خاطر اينکه
کودکان متوجه طالق پدر و مادرها از يکديگر نشوند ،به خانههايشان بروند .به همين
خاطر گاهي همس��ران ،همديگر را در زمان تحويل دادن و گرفتن بچهها ميديدند.
حضور مادر و پدر و بچهها کنار يکديگر باعث ميشد که عواطف واقعي و حقيقي

که بين آنها وجود داش��ت ،دوباره شعله ور شود .مث ً
ال بچههاي دبستاني تقريب ًا تمام
هفته را در پانسيون شبانهروزي که سازمان در قرارگاه اشرف ساخته بود ،ميخوابيدند
و از ديـــدار پدر و مادرهاي خود محروم بودند .ولي هنگاميکه بعدازظهر پنجشنبه
ن��زد پدر و مادرهاي خود ميآمدند ،همه اعضاي خانواده در زير يک س��قف جمع
ميش��دند .در چـنين شـرايطي عش��ـق و عاطـفههاي انـساني بر فـضاي خشک و
تشکيالتي سـازمـان چـيـره مـيشد .بدينترتيـب با وجود حضـور بچـهها رجـوي

عــم ً
ال نميتوانست اين عواطف را بهطور ريشهاي بخشکاند .به همين دليـل رجوي
کودکان را مانـعي براي پيشبــرد <طالقهـاي اجباري> و <انقــالب ايـدئـولـوژيک>
خـود ميدانست> ) ghalam.de/2Haupt/668.HTM,2007ـ .(http://www.iran
<مهدي خوش��حال> مينويسد< :کودکان مجاهدين حدود  ٨00تن بودند ،ابتدا
مدارس ،تفريحگاه و آشيانهاي ديگر آنان به دليل شرايط جنگي ،تعطيل اعالم شد.
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س��پس آنان را با حداقل امکانات براي زنده ماندن و شرايط آسيبپذير رواني ،با
خوف و سراس��يمگي به درون س��نگرهاي ضد موشک داخل قرارگاه انتقال دادند.
چند هفته از حضور کودکان در داخل س��نگرهاي نمور و تاريک گذش��ت .آنان با
وجود اين که س��الها در مناطق نظامي و محي��ط رعبانگيز زندگي کرده بودند ،با
محي��ط جديد نيز عادت کرده و فضاي س��اختگي را ب��ا بازيهاي کودکانه به لوث
کشيده بودند ،به ويژه اين که حتي يکي از هواپيماهاي متحدين محض نمايش در
آسمان قرارگاه ظاهر نشد .بنابراين حيله سازمان براي کوچ اجباري کودکان تا اينجا
ناکام مانده بود .والدين کودکان راضي نميش��دند و بهانه کافي در دس��ت سازمان
باقي نبود .در مرحله بعد ،سازمان ناچار شد کودکان را به مرکز ثقل بمباران هوايي
متحدي��ن ،يعني بغداد ،انتق��ال دهد ...از اين تعداد نزديک ب��ه  ٢00کودک به بهانه
خروج از صحنه جنگ خليج فارس ،به صورت غيرقانوني و با مدارک جعلي وارد
خاک آلمان شدند> (خوشحال :١٣٨۴ ،صص10ـ .)8
يکي ديگر از نويسـندگان مينويـسد< :پروسهي طالقهاي درون سازماني ،در
س��الهاي 370ـ  ،١368به طول انجاميد و از آن جا که بعضي از خانوادهها راضي
به جدا ش��دن از زوجين خود نبودند ،مس��ئله کودکان شان را بهانه قرار ميدادند و
از اين طريق دس��ت سازمان به ويژه رهبري سازمان را براي جدا کردن خانوادهها،
ميبس��تند .در اين مي��ان ،رهبري مجاهدين به خاطر اين ک��ه بهانهاي براي نيروها
باقي نماند و هميش��ه در موضع بدهکاري نس��بت به سازمان باقي بمانند ،به بهانه
جن��گ خليج فارس ،همه کودکان مجاهدين را که در عراق و نزد والدين ش��ان به
س��ر ميبردند ،با انواع حيله و فريب و وعدهه��اي دروغ ،وادار به کوچ اجباري به
کش��ورهاي مختلف جهان کرد .حذف کودکان از کش��ور عراق ،بهانه زوجين را در
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کودکان مهاجر ،رقت بارتر از والدينشان شد ،آنان اين بار تنهاتر از گذشته درميان
تارهاي عنکبوتي س��ازمان ،گير افتادند .کودکان مجاهدين از اواخر س��ال  ١٣۶٩به
بهانه خروج کوتاه مدت از ميدان جنگ در عراق ،ابتدا وارد خاک اردن س��پس از
ميان  ٨00کودک  ٢ماهه تا  ١۵ساله وارد خاک آلمان به عنوان سر پل سازمان شدند>
(خوشحال :١٣٨۴ ،ص.)5
3ـ 4ـ 3ـ  )6مغزشويي کودکان براي ارتکاب جرايم تروريستي

کودکان خاکستري متولد شده در اين فرقه پس از طالق ايدئولوژيک به صورت
جديتري در معرض ارتکاب جرايم خشونت بار و تروريستي قرار ميگيرند؛ زيرا
در اين مرحله به دليل فقدان والدين در اوج خالء عاطفي قرار ميگيرند .شماري از
کودکان جدا شده از منافقين در عراق به پايگاهي به نام موسوي در کلن آلمان منتقل
شدند که در معرض شديد شستشوي مغزي توسط اين فرقه قرار دارند.
<پايگاه موسوي آپارتمان دو طبقهاي در شهر کلن است( ،اين پايگاه خانه نيست
بلكه پايگاه سياسي تبليغي سازمان مجاهدين خلق ايران ميباشد) ،در هر اتاق 8ـ 7
بچه و گاهي تا  ١۶بچه نگهداري ميشوند .زندگي بچهها در اين پايگاه مانند زندگي

در قرارگاههاي س��ازمان و کام ً
ال تشكيالتي مثل بغداد است ،بچهها صبحگاه دارند،
سرود مسعود و مريم برايشان پخش ميشود و همچنين اجراي شامگاه که جزو کار
روزانه آنها ميباش��د ،خانمي به نام اعظم مسئول بچهها بوده است .دخترهاي بزرگ
بايد روس��ري س��ر بكنند ،نوارهاي موسيقي و ويدئويي س��ازمان را فقط بايد گوش
بدهند و تماش��ا بكنن��د ،اجازه ديدن برنامههاي تلويزيون��ي را ندارند و در صورت
تخلف از مقررات ،تنبيه بدني ميشوند .بچهها از محيط بيـــرون و بخصوص از پدر
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و مادرانشان کام ً
ال قطع هستند ،نه نامهاي دريافت ميکنند و نه ميتوانند نامهاي به
پدر و مادرانشان که در کشور عراق هستند بنويسند و همچنين از مالقات با پدران
و مادران در سطح اروپا و آمريكا محروم هستند> (رضواني ،بي تا ،ص.)26
<محمد حسـين سـبحاني> مـدعي است< :مسـعود بنيصـدر در کتـاب <خـاطـرات
يک شورشي> نوش��تـه< :در مـورد بچـههـايي که به خـارج فرستاده شده بودند ،در
نشريات ايراني مطالبي نوشـته شـده بود ،ولـي من آن را به عنوان تبليغات دشـمن رد
ميکردم ،يک بار يکي از اين بچـهها را مالقـات کردم .يک پسر ده ساله بود .از او در
مورد والدينش پرسيدم .پاسخ داد :کدام يکي؟ من نميتوانستم سوالش را درک کنم.
گفت :خوب ،پدر واقعي من در ايران کش��ته ش��د ،بعد من با مـادرم به عـراق منتقل
شديم .مادرم ازدواج کرد و مـن پـدر جديـدي يافــتم .بعد از مـدتي مادرم کشته شد
و پدر دوم من ازدواج کرد و من مادر جديدي پيـدا کـردم و سپس من هر دو را در
عـمليات فـروغ از دس��ـت دادم و بعد دوباره پدر و مادر جـديدي به من داده شـد!!
امـا در هـر صورت بعـد از <طالقهـاي ايدئـولـوژيک> در مـهر مـاه  ،1368کودکـان
به طور کامل از حقـوق اولـيه خود محروم شـدند  ...حتي براي سـالها نـيز صـداي
آنـها را از پشـت تلفن نمـيتوانند ،بشـنوند يا نامهها و عکسهاي آنها را ببينـند و
بـخوانند> ) ghalam.de/2Haupt/668.HTM,2007ـ .(http://www.iran
فرقه منافقين در راستاي رسيدن به اهداف تروريستي انتحاري از زنان به ويژه
از دختران نوجوان پانزده تا ش��انزده س��اله نيز اس��تفاده کرده است< .خاوير روفر>
نويسنده فرانسوي در اينباره مينويسد:
<عمليات انتحاري توس��ط مردان جواني انجام ميشد که مواد منفجره به بدن
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مجاهدين دختران 16ـ  15ساله را وارد عمليات کرد>).(Rayfer, 2007:p338
<س��بحاني> ميگويد< :از اين مرحله به بعد <کودکان خاکس��تري> متولد شده
در عوض گرفتن محبت و عاطفه پدر و مادر ،بايد در پايگاهها ،رس��م خش��ونت و
ترور را ياد بگيرند و براي انجام عمليات تروريس��تي به عراق برگردند يا از فرط
کمبود عاطفه و محبت در دام مصيبتهاي اجتماعي در غرب گرفتار ش��وند و در
جرمهاي سازمان يافته تحت رهبري فرقه شرکت کنند تا جايي که بخشي از جرايم
سازمان مجاهدين در رابطه با سوءاسـتفاده مـالي از کودکان بر حسب مـدارکي که
اداره پليس جنايي فدرال کش��ف نمـود ،در ش��ـماره  29مجله فـوکـوس ايـنگونه
نوش��ـت< :اطـالعـات موثق حاکي از آن اس��ت که فرزندان افراد مجاهدين خلق
را با قصد قبلي از خانوادهه ايش��ان جدا کرده ،پنهاني وارد خاک آلمان کرده و به
عنوان ظاهرا بچـههاي يتيم و آواره در ساختمانهاي مهدکـودک وابسـته به سـازمان
آورده شـدهاند ،تا به حـساب سـازمان کـمکهاي مـالي دولـتي در مقياس باال واريز
شود> ) ghalam.de/2Haupt/668.HTM,2007ـ .(http://www.iran
<مهدي خوش��حال> مينويس��د< :کودکان مجاهدين که از بدو خروج از خاک
عراق به کشورهاي مختلف جهان از جمله امريکا ،کانادا ،استراليا ،اسکانديناوي و
ساير کشورهاي اروپايي تبعيد ش��ده بودند ،به سرنوشت و روزگار عبرت انگيزي
گرفتار ش��دند .تعدادي از آنان طبق معمول تحت فشارهاي عاطفي و روحي براي
کار سازماني و جمعآوري پول ازمردم به خيابانها گسيل شده و به گدايي پرداختند،

 Quand les services de sécurité se montrent puls efficaces, ce sont des jeunes filles de 15ـ 
- 16 ans qui prennent leur place et se font exploser en s’agrippant aux religieux.
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تعدادي براي جذب هواداران به آنان س��پرده ش��دند که در اين موارد انبوه س��وء
استفادههاي جنسي از کودکان توسط هواداران و اعضاي باالي سازمان گزارش شده
است .تعدادي از کودکان پس از ختم آموزش دورههاي تروريستي و ايدئولوژيک،
دوباره به عراق اعزام شده و توسط سازمان به دولت عراق فروخته شدند ،تعدادي
آواره و بيسرپرس��ت و رواني روي دست جوامع غربي باقي ماندند و تعدادي نيز
در غم غربت و هجران خانواده ،دست به خودکشي زدند .به عنوان نمونه کودکي به
نام <آذر غراب> که به خواست تروريستي سازمان براي اعزام به عراق< ،نه> گفته و
مورد غضب سازمان واقع شده بود ،بر اثر ضعف قواي جسمي و رواني به بيماري
ت زيادي در يکي از بيمارستانهاي شهر کلن ،بستري بود و
مزمن گرفتار شد و مد 
باالخره فوت کرد> (خوشحال :١٣٨۴ ،صص6ـ .)5
4ـ 4ـ 3ـ  )6نقض حقوق کودک و بررسي چند پرونده

<ش��مس حائري> که از سال  1354عضو فعال س��ازمان منافقين بود ،در سال
 1370به علت فساد تشکيالتي از فرقه منافقين جدا شد .پس از اعالم کنارهگيري از
س��ازمان در اردوگاه رمادي عراق به زندان و تبعيد محکوم شد و پس از  11ماه به
هلند پناهنده شد .همسر وي همچنان در اردوگاه نظامي اشرف در عراق مانده بود
و دختر  8ساله و پسر  11ساله اش در يک کوچ اجباري از عراق به اردن و از آنجا
به کلن آلمان برده شده بودند .او براي باز پسگيري کودکانـش از سازمان منافـقين
تالش زيـادي کرد .وي ميگويد< :به انجمن مجاهدين خلق در آمستردام تلفن کردم
و خواستم که فرزندانم را به من تحويل بدهند و شخص ًا مسئول نگهداري آنان باشم.
مسئول انجمن آمستردام که خانم بود ،جواب عجيبي به من داد .ايشان گفت که تو
بريده و مزدور و خائن هستي .بدين سبب پدر بچههايت نيستي !بچهها مال مسعود
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بنويس��م يا تلفن بکنم .حتي نام کش��ور و شهري که بچههايم آن جا ساکن بودند را
به من ندادند .در ادامه توانستم از طريق سازمان حمايت از پناهندگان به نام،VVN
فرزندانم را در کش��ور آلمان رديابي و مالقات کنم ،سازمان حمايت از پناهندگان،
گفتند ،مجاهدين خلق گفته که فرزندان شما پدر و مادرشان در جنگ کشته شدهاند،
حال که ش��ما آمدهايد تا آنان را تحويل بگيريد ،ما خوش��حاليم؛ من حتي کارهاي
قانوني بچههايم را در کشور هلند حل و فصل کرده بودم .هفته بعد که به آلمان رفتم
تا بچههايم را تحويل بگيرم ،مسئول سازمان حمايت از کودکـان به من گفت ،مادر
بچههايت نيز به ما مـراجعه کرده و درخـواست کرده که بچههايش را تحويل بگيرد
و سرپرس��تي بکند ،لذا ما نميدانيم که اين بچهها را به کدام يک از ش��ما تحويل
بدهيم ،بنابراين اين را بايد دادگاه تصميم بگيرد .مجاهدين وقتي خبردار شدند که
من محل اقامت کودکانم را پيدا کرده و قصد دارم آنان را نزد خود ببرم ،بالفاصـله
مادر آنها را با عجله از عراق به آلمـان آورده تا مـانع شوند از اين که من بچههايم
را تحويل بگيرم ،لذا کار به دادگاه کشيد وآنان با قدرت مالي و امکانات زيادي که
در اختيار داش��تند و مضاف ًا کودکانم را در اين فرصت شس��ت و شوي مغزي داده

بودند ،در حالي که بچهها بعد از دو سال مادرشان را ديده بودند ،دادگاه به نفع مادر
رأي داد و سرپرس��تي بچهها را به مادرش��ان محول کرد .من به رئيس دادگاه گفتم،
اين يک صحنهس��ازي اس��ت و مادر بچهها پس از تحويلگيري بچهها ،دوباره به
عراق برميگردد و بچهها نيز بدون والدين و نزد مجاهدين و در پانسيون آنها باقي
خواهند ماند ،اما رييس دادگاه با توطئههاي پش��ت پردة مجاهدين آشنايي نداشت
و ظاهر قانون را مالک رأي خود قرار داده بود ،بدين س��بب بچهها را به مادر داد.
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ضم��ن اين که من نميخواه��م رييس دادگاه آلماني را تبرئ��ه نمايم ،چون که وي
ميبايس��ت با اشراف کامل به پرونده رسيدگي ميکرد .معهذا ،پيشبيني من درست
بود .مادر بچهها بعد از چند ماه به عراق بازگش��ت .در اين ميان از طرفي س��ازمان
مانع ديدارم با بچههايم ميشد و حال آن که دادگاه به من حق داده بود هفتهاي يک
بار کودکانم را مالقات نمايم؛ اما اين مالقاتها هرگز صورت نگرفت .پس از چند
سال با خبر شدم که هر دو فرزندم را بدون اجازه و اطالع ،از مدرسه خارج کرده و
به عراق بردهاند تا از آنها استفاده نظامي و تروريستي کنند .از طرف ديگر آن خانمي
که از طريق VVNپرونده کودکان من را دنبال ميکرد ،شبانه به طرز فجيعي با کارد
و چاقو در خانهاش کش��ته شد و اين امر کمک کرد که مجاهدين مراحل پرونده را
به نفع خود تمام کنند> (خوشحال :١٣٨۴ ،صص27ـ .)26
جالب اينکه فرقه تروريس��تي منافقين در مقابل درخواس��ت کودکان از سوي
پدرش��ان در نشريه مجاهد چنين عنوان کرده بود که هادي شمس حائري از حيث
ايدئولوژيک پدر بچهها نيست! (همان ،ص.)28
ش��گـفتآور اينکه مادر اين فرزندان در س��ازماني فعـاليت دارد که در ليـست
س��ازمانهاي تروريستي اتحاديه اروپا و امريکا قرار دارد ،اما با اين وصف ،موفق
ميش��ود در مقاب��ل ادعاي پ��در ،از دادگاه آلمان حکم حضانت اطف��ال را به نفع
خ��ود بگيرد! يعن��ي از ديدگاه يک دادگاه بيطرف کش��ور اروپايي ،يک مادر که در
اردوگاههاي نظامي عراق و در ش��رايط جنگي به انجام وظايف تروريستي سازمان
خود مش��غول اس��ت ،براي تربيت و سرپرستي فرزندان ،بر پدري که در هلند و در
شرايط عادي زندگي مي کند ،ترجيح دارد!
در پرونده ديگري <حبيب خرمي عضو سابق منافقين پسر خود را که مجاهدين
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فرس��تاده بودند ،توانست پس از خروج از س��ازمان و کسب پناهندگي سياسي در
کش��ور هلند از کنت��رل مجاهدين خارج س��ازد و به هلند آورد .اي��ن پيوند براي
خـرمي بـسيار گران تمام شد ،مجـاهديـن وي را به دادگاه کشانـدند و بخـش قابـل
تـوجـهي از حقوق او را به عنوان خـس��ارت توقيـف کـردند .او با دس��ـت خـالي
براي دفـاع از حق مش��روع و قانوني سرپرستي تنها فرزندش با غول عظيم مالي و
امکانات بـيحد وحصر مجاهدين به مـبارزه برخاسـت و يک دوره طوالنـي عمـر
خـود را در محاکم دادگسـتري و امـور حقوقي سپري کرد> (روزنامه فولکس گرانت14 ،

دسامبر 2006م و .) http://nejatngo.org/fa/catv.aspx?id=74
در نمون��ه ديگري منافقين با شستش��وي مغ��زي کودکي ،از اس��ترداد وي به
والدينش��ان امتناع کردند< .آسيه  ١۴ساله را از پدر و مادرش جدا کرده و در بغداد
نگهداش��تند< ،مهدي تقوايي> از اعضاي بس��يار قديمي سازمان است که در بخش
راديو صداي مجاهد فعاليت ميکرد .وي در جريان جنگ کويت موضع انتقادي پيدا
ميکند و منافقين همسر و يك دخـتر و دامـادش را [به عـنوان مجازات] به اردوگاه
رمـادي در کش��ـور عراق ميفرس��تند و آسيه  ١۴س��اله را شستشوي مغزي داده به
نحوي که آسيه به پدر و مادر خود توهين کرده و ميگويد من نه پدر دارم و نه مادر،
پدر من مسعود و مادر من مريم است .مجاهدين از تحويل دادن آسيه به والدينش
خودداري ميکنند ،مهدي تقوايي از همسرش جدا شده و در انگلستان به سر ميبرد
و آسيه در قرارگاههاي سازمان رجوي در بغداد> (رضواني ،بيتا :ص.)28
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5ـ 4ـ 3ـ  )6نقض کنوانسيون حقوق کودک

اي��ن نوع مـحروميت کودکـ��ان از والـدين آن هـم با انگـيزههاي فرقهگرايانه و
ايدئولوژيک ،با كنوانس��يون حقوق كودك مص��وب 1989م در زمينه حقوق کودک
ناسازگار است .به برخي از موارد ذي ً
ال اشاره ميشود:

��ـ بن��د 2از ماده  ،38به کارگيري افراد کمتر از  15س��ال در نيروهاي مس��لح ممنوع
است.
ـ بند  1از ماده  ،7تولد کودک بالفاصله پس از به دنيا آمدن ثبت ميشود و از
حقوقي مانند حق داشتن نام ،کسب تابعيت و در صورت امکان ،شناسايي والدين
و قرار گرفتن تحت سرپرستي آنها برخوردار ميباشد.

ـ بند 1از ماده  ،9کش��ورهاي طرف کنوانس��يون تضمي��ن مينمايند که کودکان
عليرغم خواستهشان از والدين خود جدا نشوند ،مگر در مواردي که مقامات ذيصالح
مطابق قوانين و مقررات و پس از بررس��يهاي قضايي مصمم شوند که اين جدايي
به نفع کودک اس��ت .اين گونه تصميمات ممکن اس��ت در موارد به خصوص مانند
سوءاستفاده ،بيتوجهي والدين کودک يا هنگام جدا شدن والدين از يکديگر ضرورت
يابد ،در اين صورت بايد در مورد محل اقامت کودک تصميمي اتخاذ شود.

ـ ماده  ،8کشورهاي عضو اين کنوانسيون بايد حقوق کودکان را از قبيل مليت،
 The Convention on the Rights of the Child, Article 7:1. The child shall be registeredـ 
immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a
nationality and. as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents.
 The Convention on the Rights of the Child, Article 9: 1. States Parties shall ensureـ
that a child shall not be separated from his or her parents against their will, except when
competent authorities subject to judicial review determine, in accordance with applicable
law and procedures, that such separation is necessary for the best interests of the child.
Such determination may be necessary in a particular case such as one involving abuse or
neglect of the child by the parents, or one where the parents are living separately and a
decision must be made as to the child’s place of residence.

178

زنان و كودكان قربانيان فرقه تروريستي منافقين

کنند .در مواردي که کودک به صورت غيرقانوني از تمام يا برخي از حـقوق مربوط
به هويت خود محروم شود کشورهاي عضو ،حمايت و مساعدتهاي الزم را براي
استيفاي سريع حقوق فوق به عمل خواهند آورد.

منافقين تمام مواد يادشده را نقض کردند و دادگاههاي کشورهاي اروپايي بهويژه
دادگاه آلمان براي حکم مربوط به سرپرستي و حضانت اطفال و ساير احکام مربوط
به کودکان قرباني اين فرقه بايد به اين مواد کنوانسيون توجه بيشتري نمايند .بر اساس
ادلهاي که در اين مباحث ذکر شد و حتي برخي از آنان توسط مقامات امنيتي آلمان نيز
مورد تاييد قرار گرفته است ،منافقين از زماني که کودکان اين فرقه را به اجبار يا فريب
به اروپا منتقل کردهاند ،با توسل به پاسپورت جعلي هويت آنان را مخدوش کرده و
کودکاني را که داراي والدين بودند به عنوان يتيم معرفي کردند و همين کار کافي است
تا اين فرقه و کساني که بعدا ادعاي وفاداري به اين فرقه را دارند ،فاقد صالحيت الزم
براي سرپرستي و حضانت اين کودکان اعالم شوند .چه رسد به اينکه در خصوص
سوء استفاده از اين کودکان به تخلفات ديگري هم متهم هستند.
البته گروهها و س��ازمانهاي غير دولتي با توجه به اينکه از شايبه سياسي بودن
به دور هستند ميتوانند در راستاي حمايت از اين قربانيان گامهاي موثري بردارند.
سازمانهاي بينالمللي بشردوستانه فعال در زمينه حقوق کودکان بويژه يونيسف و
نيز صليب س��رخ موظفند در يک اقدام بشردوس��تانه به وضع اسفبار کودکان کمپ
 The Convention on the Rights of the Child, Article 8: 1. States Parties undertake toـ
respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name
and family relations as recognized by law without unlawful interference.
2.Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her identity,
 esttـ States Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a view to re
tablishing speedily his or her identity.

179

سال یازدهم  /شماره  /43بهار 1388

نام و روابط خانوادگي براي حفظ هويتش��ان طبق قانون و بدون مداخله ،تضمين

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال یازدهم  /شماره  / 43بهار 1388

اش��رف در عراق و نيز وضعيت س��اير کودکان در خارج از عراق رسيدگي کنند و
اعالم نظر كنند آيا منافقين اساس��ا صالحيت سرپرستي اطفال بيگناه را در شرايط
ارتکاب جرايم تروريستي و زندگي در کمپهاي نظامي دارند؟
6ـ 4ـ 3ـ  )6کودکان و آسيبهاي روحي

توجه به اين نکته ضروري است که آسيبهاي روحي ناشي از حوادث خشونت بار
به ويژه در کودکان قرباني اين حوادث بسيار ناگوار و در مواردي غير قابل جبران است.
برخي از متخصصان روانشناس��ي باليني بر اين باورند که نش��انههاي عاطفي
آس��يبهاي رواني ناشي از حوادث خشونت بار مانند حوادث تروريستي عبارتند
از :ان��دوه ،افس��ردگي ،اضطراب ،ترس ،زودرنجي ،عصبانيت ،نوميدي ،احس��اس
گناه ،و عدم اعتماد به نفس .ممکن اس��ت در قرباني��ان ،هراس ،بدخوابي ،اختالل
در خوراک و رفتار گس��ترش يابد .همچنين قربانيان دچار آس��يبهاي رواني و نيز
گمگش��تگي رواني شده و از نظر عاطفي آسيب ببينند و از نظر اجتماعي نيز دچار
ناکارآمدي ش��وند .پژوهشهاي باليني نش��ان ميدهد اين ن��وع بيـماري رواني که
<اختالل فشار رواني پس ضربهاي> ناميده ميشود ،در حدود  30درصد از قربانيان
دچار آسيبهاي رواني ،گسترش مييابد و ممکن است تا پايان عمر ،در بيمار باقي
بماند) 144ـ .(Stout, 2002, pp.143
اما در اين ميان ،کودکان آسيب پذيرترين قشري هستند که در حوادث خشونت
”) traumatic stress disorder (PTSDـ  “postـ
 The emotional symptoms of trauma are sadness, depression, anxiety, fear, irritability,ـ
 doubt. Victims may develop phobias, sleep disorders,ـ anger, despair, guilt, and self
eating disorders, and conduct disorders. Trauma victims may also experience mental
confusion and become emotionally impaired and socially dysfunctional.
Clinical research shows that about 30 percent of trauma victims develop a psychiatric illness
 traumatic stress disorder (PTSD), which may last a lifetime.ـ called post
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کودکان به دليل عارضه <پس ضربههاي رواني> ناشي از حوادث ناگوار تروريستي،
اقدامات روان درماني قابل توجهي اعمال ميشود.
متخـصصان معتقدند کودکاني که در مـعرض فش��ـار پس ضـربـههاي روانـي
هس��تند ،واکنشهاي گوناگوني از خود نش��ان ميدهند .در آن دسته از کودکاني که
در س��نين پايين هستند؛ اگر چه ممکن است عاليم آشکاري از فشار روحي ناشي
از پس ضربههاي رواني مش��خص نباش��د ،ولي واکنشهاي ناشي از اضطراب به
صورت نامشخص در آنان وجود دارد .آن دسته از کودکاني که در سنين مياني قرار
دارند ،اين فشار ناشي از پس ضربههاي رواني اغلب از طريق بازي ،در آنان نمود
پيدا ميکند .در دروه نوجواني ،اين فشار رواني ناشي از پس ضربهها ،ممکن است
ادامه يابد ).(Gammonley, 2006, p.24
 )7پيشنهادات

1ـ  )7ملت و دولت ايران اصليترين قربانيان فرقه تروريستي منافقين هستند که
با توجه به ادله و اسناد متعدد و معتبر در اين زمينه ،شايسته است دولت ايران بر ضد
فرقه مـنافقين ،نزد دادگاههاي بينالمللي طرح دعوي نمايد .همـچنين مـيتوان بر ضد
دولتهاي اروپايي و امريکا به منظور پرداخت خسارات قربانيان اعمال تروريستي
اين فرقه ،از اموال بلوکه شده در برخي کشورهاي غربي طرح دعوي نمود.
” ” Posttraumatic stressـ
 Children exposed to traumatic stress exhibit a variety of responses. In very youngـ
children, diagnosable posttraumatic stress reactions may be absent but more nonspecific
anxiety reactions may be present. In middle childhood, children are more likely to reenact
the traumatic event through play. By adolescence, reenactment of the traumatic event
may continue.
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2ـ  )7رهبران فرقه منافقين به دليل ارتکاب جنايت عليه بشريت و نسلکشي
که بر ضد شيعيان و کردهاي عراق مرتکب شدهاند و همچنين همدستي با صدام در
مخفي کردن بمبهاي شيميايي در کمپ اشرف ،بايد در دادگاههاي داخلي عراق و
ديوان بين المللي کيفري محاکمه شوند.
3ـ  )7اتهام مالي و پولش��ويي منافقين در ايران ،عراق ،امريکا و کش��ورهاي
اروپايي بهويژه در آلمان ،فرانسه و انگلستان به صورت جدي قابل پيگيري است.
4ـ  )7منافقين در مقابل اعضاي فعلي و اعضاي جدا شده از اين فرقه به دليل
نقض مکرر حقوق مسلم آنان بايد پاسخگو باشند .زنان و کودکان تحت سيطره فرقه
منافقين از مهمترين قربانيان اين فرقه هستند.
5ـ  )7سوءاس��تفاده از زنان و ک��ودکان و نيز کوچ اجباري کودکان از عراق به
کشورهاي غربي و جعل هويت اين دسته از کودکان و نيز اجبار همسران اين فرقه
به طالق و عقيمسازي اجباري زنان و مغزشوييهاي مرسوم در فرقهها و در نتيجه
فريب اعضا و دس��تور آنان به ارتکاب انواع خش��ونت و ترور آن هم با استفاده از
مذهب ،از ديگر موارد نقض حقوق بشر در اين فرقه به شمار مي رود.
6ـ  )7با توجه به پيچيدگي تکنيکهاي مغزشويي در فرقهها ،الزم است مسئولين
قضايي تا حد امکان ،به جاي اينکه با استفاده از عناوين کيفري بسيار منعطف و قابل
تفسير در قوانين کيفري ايران از قبيل محاربه و افساد في االرض ،به اعدام اين قبيل
مجرمين حکم دهند ،از حبسهايي اس��تفاده کنند که اين دس��ت از مجرمين بهويژه
بانوان ،امکان بازيابي فکري و ايدئولوژيک را پيدا کنند.
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تالر سينگر ،مارگارت (بي تا) ،فرقهها در ميان ما :نبرد مستمر بر عليه تهديدات پنهانشان،
چ( ،1ترجمه ابراهيم خدابنده) ،انجمن ايران اينترلينک.

جعفري ،حسن ( ،)1375کسب قدرت ارتقاء يا انحطاط ،سوئد :چ( ،1بي نا).

حسن ،استفان (2008م) ،گسستن بند و زنجيرها ،چ( ،1ترجمه پروين حاجي) ،تهران:
ايران پارس.

خوشحال ،مهدي ( ،)1384شقايقهاي زخمي ،چ  ،1آلمان ،کلن :کانون آوا.

خوشحال ،مهدي ( ،)۱۳۸۳شانتاژ ،چ  ،1هلند :انجمن سياسي فرهنگي ايران پيوند.

راستگو ،علي اکبر ( ،)1382مجاهدين خلق در آئينه تاريخ ،چ ،1هلند :آرنهم.

رضواني ،علي (بيتا) ،نقض حقوق بشر در فرقه رجوي ،نامه اي به سازمان ميدل ايست
واچ شعبه آمريكا.

سينگلتون ،آن (2003م) ،ارتش خصوصي صدام ،چ ،1ترجمه سايت ايران اينترلينك،
انگلستان.

شمس حائري ،هادي ( ،)1373بن بست انحراف ،چ ،1تهران :مؤسسه کيهان.
شمس حائري ،هادي ( ،)1375مرداب( ،بی نا).

شوالرياس ،آلن (2001م) ،زنده سوزانده شده به نام مارکس و محمد (تحقيقي بر مجاهدين
خلق ايران) ،تهران( :ترجمه انجمن نجات) ويرايش مرکز تحقيقات تروريسم.

فراستي ،علي ( ،)1375مبارزه مسالمت آميز :هم استراتژي ،هم تاکتيك ،چ ،1فرانسه:
جنبش براي امنيت ،عدالت و پيشرفت.

لوران ،اريک2007( ،م) ،بوش ،ايران و بمب ،چ( ،1ترجمه انجمن نجات) ،انتشارات .Plon
_________ ( ،)1383براي قضاوت تاريخ ،چ ،1انتشارات انجمن ايران اينترلينک.

_________ گزارش نيمه اول سال 2008م ،چ( ،1ترجمه کانون آوا) اداره حفاظت از
قانون اساسي آلمان ـ مرکز بايرن.
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