
زنان و کودکان قربانيان فرقه 
٭
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سید حسین هاشمي�٭٭

چكیده
3٭٭٭سازمان مجاهدین خلق در سال 1344 توسط برخي از جوانان روشنفکر با 
هدف براندازي حکومت تشکیل شد. اما بعد از پیروزي انقالب اسالمي عماًل مقابل 
انقالب ایستادند و در سال 1360 از ایران خارج شده و جزو  مخالفان انقالب اسالمي 
قلمداد شدند. مسعود رجوي رهبر خودخوانده این فرقه اکثر فرماندهان سازمان را از 
زنان انتخاب کرده است. سازمان منافقین در سال 1368 به طور محرمانه و گسترده، 
اعضاي خود را مجبور به طالق هاي ایدئولوژیک نمود، بدین معنا كه همه اعضا باید 
براي همیشه حق ازدواج را از خود سلب نموده و در صورت داشتن همسر، با نهایت 
تنفر از هم جدا شوند. طالق اجباري مشکالت متعددي براي کودکان، زنان و مردان 
وفادار به این فرقه ایجاد نمود. در این مقاله با نگاهي جرم شناسانه، افکار و عقاید 
فرقه گرایانه این سازمان تروریستي در باره نهاد خانواده و نقض آشکار حقوق کودکان 
و زنان، طالق ایدئولوژیک و آثار ناشي از این تصمیم ضد بشري و همچنین مسئولیت 
نیز  کیفري رهبران در مقابل دادگاه هاي داخلي و بین المللي بررسي شده، در نهایت 
پیشنهادهایي مبني بر حمایت از حقوق زنان و کودکان قرباني اهداف تروریستي و 
اینكه دولت ایران مي  تواند بر ضد فرقه منافقین نزد دادگاه  هاي بین المللي طرح دعوي 

نماید، ارائه شده است.

كلید  واژه
قربانیان تروریسم، حقوق زنان و کودکان، منافقین، خانواده، طالق.

٭ـ  تاریخ دریافت: 1387/10/24؛ تاریخ تصویب: 1388/2/1
٭٭ ـ  دکتراي حقوق جزا و جرم شناسي، مدرس دانشگاه 

٭٭٭ ـ  این مقاله برگرفته از پایان نامه دكتری از دانشگاه تهران )پردیس قم( مي باشد.
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ســاختار تشکیـالتي سازمان تروریستي منافقـین موسوم به سازمان مجـاهدین 

خلق )MKO( که برخي از گروه هاي پوششي دیگري همچون شوراي ملي مقاومت 

ایران، انجمن دانشــجویان ایراني مسلمان، شوراي ملي مقاومت، ان.سي.آر، جنگ 

جویان مقدِس ایران، ارتش آزادي بخش ملي ایران، ان.ال.اي، پي.ام.او.آي، شوراي 

ملي مقاومت ایران، ان.ســي.آر.آي را نیز براي خود جعل کرده، در عمل بر محور 

رهبري غیر دموکراتیک >مسعود رجوي< اداره مي شود. بسیاري از اعضا، سازمان را 

به دلیل شیوه رهبري فرقه و همکاري جدي با رژیم دیکتاتور صدام ترك كرده اند.

بــا وجود ایـنکه این گروه از نـظر اتحـادیــه اروپا، دولت آمریکا و کانادا جزو 

ســازمان هاي تروریستي معرفي شده و برخي از رسانه ها و دولت هاي غربي و نیز 

جداشــدگان از سازمان مجاهدین بر این مســأله تأکید دارند که سازمان مجاهدین 

خلق پتانســیل انجام عملیات هاي تروریستي در کشورهاي اروپایي و آمریکایي را 

دارد و بر این نکته تأکید مي ورزند که این سازمان یک فرقه خطرناک مي باشد که با 

شیوه هاي خاص مانند مغزشویي، غسل هفتگي، امتناع از ازدواج و طالق اجباري 

هوداران را آماده انجام عملیات خشــونت بار و تروریســتي مي کند؛ اگرچه اخیرًا 

اتحادیه اروپا این فرقه را از لیست تروریست ها خارج نمود. 

در ایــن مقاله با نگاهي جرم شناســانه، ضمن بررســي اجمالي افکار و عقاید 

افراط گرایانه این سازمان تروریستي، نهاد خانواده، طالق ایدئولوژیک و آثار ناشي 

از آن همچنین مســئولیت کیفري رهبران این فرقــه در مقابل دادگاه هاي داخلي و 

بین المللي مورد بررسي قرار گرفته است. 

در این نوشــتار سعي شده، مســتندات اصلي مربوط به فرقه منافقین از منابعي 



127

زنان و كودكان قربانيان فرقه تروريستي منافقين
�3

88
   

ار
به

 /4
3 

ره
ما

ش
 / 

هم
زد

يا
ل 

سا نقل شود که یا ایراني نیـستند یا از اعضاي سابق منافقین بودند که در حال حاضر 

از این فرقه جدا شــده و در خارج از کشــور زندگي مي  كنند تا شبهه سیاسي بودن 

در میان نباشــد. البته در راستاي دستیابی به این هدف که به مستند سازي بیشتري 

مي  انجامد، ناگزیر براي اعتبار بخشیدن بیشتر به مستندات، از منابعي استفاده شده 

که تا حد امکان در ایران به چاپ نرســیده اند یا به نسخه اي استناد شده که قباًل در 

خارج چاپ شده است؛ تا شایبه اعمال سالیق حکومتی و سانسور در ایران نباشد 

و این مســأله اگر چه از نظر اســتناد حقوقي، موجب اعتبار بیشــتر محتواي مقاله 

شــده اســت؛ ولي از طرفي موجب شــده که برخي موارد ناگزیر به نسخه اینترنتي 

این مســتندات مراجعه شود که از نظر نقل مســتقیم از گوینده یا نویسنده مطالب، 

دست اول محسوب مي  شــود؛ ولي از نظر مطبوعاتي و استانداردهاي نویسندگي، 

فاقد برخي شــاخصه هاي شکلي مانند ناشر، سال چاپ و امثال آن بود که به دلیل 

حقوقی بودن مقاله، در برخی موارد، رعایت اعتبار محتوا بر مسایل شکلی ترجیح 

داده شده است.

1( سوابق تروريستي فرقه منافقین در ايران

ســازمان مجاهدین خلق ایران یک گروه سیاســي ـ نظامي اســت که در سال 

1344 توسط سه تن از روشنفکران جوان مسلمان، با هدف سرنگوني رژیم وابسته 

پهلوي تأســیس شــد. این ســازمان نیز همچون اغلب گروه هایي که در دهه 1340 

روش خشــونت آمیز را در مبــارزه برگزیدند، تحت تأثیر ســرکوب قیام مردمي 15 

خرداد و شکســت مبارزات مســالمت آمیز، در جریان تدوین استراتژي به >مبارزه 

مسلحانه< رسید و به تدریج با بهره گیري از تئوري ها و تجارب جریان هاي چپ و 

مارکسیســت آمریکاي التین، شیوه >جنگ چریکي شهري< را در تاکتیک مبارزاتی 
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خود اتخاذ کرد. در سال 1354 با تغییر ایدئولوژي، مارکسیسم را پذیرفت و به دنبال 

آن تصفیه هاي خونیني صورت گرفت و تعدادي از جمله مجید شــریف واقفي به 

قتل رسیدند.

بعــد از پیروزي انقالب اســالمي، اعضاي باقي مانده، از زندان آزاد شــدند و 

از همــان ابتــدا به مخالفت با حکومت نوپاي جمهوري اســالمي برخاســتند. در 

ســال 1360 به دنبال 3 سال درگیری، باالخره مشــي مسلحانه را بر ضد حکومت 

جدیدالتأســیس و به منظور سرنگوني سریع آن برگزیدند. در پي ترورهاي گسترده 

این فرقه، سران سازمان به فرانسه و سپس در زمان جنگ، به عراق پناهنده شدند و 

خود را به طور کامل در راستاي سیاست هاي دولت متخاصم عراق و بر ضد منافع 

مردم ایران قرار دادند. به دنبال شکست هاي پي درپي در استراتژي هاي اعالم شده 

بحث هــاي جدیدي به نام انقالب ایدئولوژیک به راه افتاد که ســرآغاز آن ازدواج 

>مســعود رجوي< و >مریم قجر عضدانلو< همســر مهدي ابریشمچي بود. از سال 

1364 به بعد این ســازمان سیاســيـ  نظامي عماًل مســیر تبدیل شدن به یک فرقه 

تروریستي خطرناک را به سرعت طي کرد و نیروهاي خود را به ورطه اي فوق العاده 

 .(http://nejatngo.org/fa/MKO.aspx)هولناک کشاند

سازمان منافقین فعالیت هاي سیاسي خود در اروپا و امریکا را در قالب شوراي 

ملي مقاومت با رنگ و لعاب سیاسي انجام مي دهد؛ از 553 عضو این شورا، 311 

نفر عضو رســمي سازمان مـجاهدین خـلق هستـند. همچنین محل اصلي اجالس 

شــوراي ملي مـقاومت در بغـداد بوده که اعـضاي شــورا براي طـراحي عملـیات 

تروریستي و تصمیم گیري هاي الزم، در این کشور به صورت منظم تشكیل مي شود 

)راستگو، 1382: ج2،  صص391  ـ 390 (. 
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سا �  ـ �( ملت و دولت ايران قرباني فرقه منافقين

>خاویر روفر< یکي از نویسندگان فرانسوي مي نویسد: >سازمان مجاهدین خلق 

پیش از عملیات انتحاري بیروت، اولین عملیات انتحاري را در خاورمیانه در تاریخ 

11 سپتامبر 1981 در ایران انجام داد، در نتیجه آیت اهلل مدني نماینده رهبري و امام 

 .)Rayfer, 2007: p 338)>جمعه تبریز به شهادت رسید

سـپس این ســازمان، در 11 دســامبر1981، عملیاتي انتحاري بر علیه آیت اهلل 

دســتغیبـ  نماینده رهبري و امام جمعه شــیرازـ  در تاریخ 2 ژوئیه 1982عملیات 

انتحاري بر علیه آیت اهلل صدوقي در یزد و نیز در 15 اکتبر 1982 عملیاتي تروریستي 

بر علیه آیت اهلل اشــرفي اصفهانـ  نماینده رهبري و امام جمعه کرمانشــاه  ـ  انجام 

داد (Ibid). منافقین در ترورهاي متعدد دیگري از جمله ترور 72 شخصیت سیـاسي 

انـفجار حزب جمـهوري اســالمي نیز نقـش داشــتند که در میان این کشته شدگان 

حتي یک نظامي هم به چشم نمي خورد.

از ســال 1380  ـ  1378 ســازمان، نزدیك به ده فقره عملیات خمپاره اندازي 

در شــهر تهران انجام داد. از آن جا كه خمپاره، ســالح دقیقي نیست و اساسًا این 

ســالح نیمه سنگین ویژه فضاي باز و بر علیه سنگر ساخته شده؛ استفاده از آن در 

محیط شلوغ شهري، نشان دهنده یك عمل كور تروریستي بر علیه شهروندان بي گناه 

است. نتیجه هم نشــان داد كه قربانیان این ترورها و خمپاره اندازي هاي بي هدف، 

شهروندان بیگناه تهراني و افراد غیرنظامي بود )راستگو، 1382: ج2، ص432(. 

انفجار بمب در حزب جمهوري یكي دیگر از  عملیات تروریســتي ســازمان 

بود. در تحقیقات مؤسسات جرم شناسي امریکا مشخص شد؛ بمب به کار رفته در 

انفجار مقر حزب جمهوري اســالمي از نوع >گاز متراکم< بوده که به تازگي توسط 
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امریکایي ها کشــف شده بود. لذا ساختن چنان بمبي با آن فرمول پیچیده مطلقًا در سا

توان یک گروه چریکي نبوده است. رجوي نیز در سال 1360 در جلسات خصوصي 

در پاریــس تأییــد کرده بود که تکنولوژي این انفجار را در اختیار نداشــته اســت 

)فراستي، 1375: ص20(. 

2  ـ �( شمار قربانيان اعمال منافقين

این ســازمان از جمله مبتکران عملیات تروریســتي انتحاري در خاور میانه به 

شمار مي رود. آمارها نشان مي دهد تاکنون حدود 16000 نفر در ایران قرباني اهـداف 

تــروریســتي منـافقین شــده  اند(www.habilian.com). دبیرکل کانـون >هابـیلیان< که 

در امـور قربانـیان تروریـســم در ایران فـعالیت مـي کند، در گزارشـــي به >مارتـین 

شینین< گزارشگر ویژه ملـل متحـد در امـور تروریسـم در سال 1385 بر این نکــته 

تاکیـد مـي نـماید که متـاسفـانه بیشتـر قربانیان عمـلیات تروریسـتي منافقـین زمانـي 

بـوده که ایـن فـرقه در فرانـســه مستـقر بوده اند )همان(. اما >اریک لوران< نویسنده 

فرانسوي با توجه به اعالم رسمي منافقین، درباره شمار قربانیان جرایم تروریستي 

این فرقه، تصریح مي کند که از سال 1981 تا 1982 )یعني تنها در عرض یک سال( 

10000 نفر ]ایراني[ در عملیات هاي تروریستي که فرقه منافقین مسئولیت آنها را 

رسمًا بر عهده گرفته اند، کشته شدند )لوران، 2008: فصل13(.

�( تروريسم و فرقه گرايي

�  ـ 2( تعريف فرقه

>مارگارت تالر سینگر<، در تعریف فرقه مي نویسد: >روابطي که در آن یک فرد 

آگاهانــه افراد دیگــر را وادار مي کند تا به طور کامل)یا نزدیک به آن( در خصوص 
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سا تقریبا همه تصمیمات مهم زندگي اش وابســته به او باشد و به این پیروان اعتقادي 

اینطور القا مي کند که داراي استعداد، نبوغ یا دانش ویژه اي است< )تالر سینگر، بي تا: 

بخش اول، فصل اول(.

ایشــان درباره جایگاه مذهب در تعریف فرقه، مي نویسد: >آنچه به عنوان فرقه 

توسط یک محقق شناخته مي شود ممکن است، توسط محقق دیگر تصویر نگردد. 

براي مثال برخي محققین صرفًا گروه هاي مبتني بر مذهب را حساب کرده، فرقه هاي 

بي شــماري که تحت تفکرات، تئوري ها و عملکردهاي مختلف شکل مي گیرند را 

از قلم مي اندازند. به کارگیري ســه فاکتور رهبر، ســاختار و بازســازي فکري به ما 

اجازه مي دهد تا طبیعت فرقه اي یک گروه یا وضعیت معین آن را فارغ از سیســتم 

اعتقادي اش ارزیابي کنیم< )همان( .

2  ـ 2( انطباق ويژگي هاي فرقه بر منافقين

>آن ســینگلتون< که خود اســیر فرقـه تروریسـتي مــنافقـین بوده بر ایـن بـاور اسـت 

 .(www.iranInterlink.org,2003) که ایـن سـازمان تـمـام ویـژگـي هـاي یـک فـرقه را دارد

>علـي فراســتـي< 16 ســال با سازمـان مـنافقین همکاري داشــته در ایـن باره 

مي نویسد: >به عنـوان بهـره وري از تکنـیک عصر به عناصر مورد اعتماد در بخش 

اطالعات انجمن هاي دانشجویي ابالغ کرد که اسناد و مدارک مربـوط به نحوه کار 

و فعالیــت فرقه هاي مذهبــي در ممالک غربي را جمع آوري کــرده و ترجمه کنند. 

بهانه این بود که برخي فعالیت هاي سیاســي توســط این فرقه ها انجام مي شود که 

الزم اســت سازمان ارزیـابي دقیــقــي از آنها داشـته باشد!! روشـن است که چون 

محیط فـعالیت در غرب اســت؛ پس باید نحـوه کار فرقـه هاي مـذهبي غرب که بر 

پایه خصـوصیات روانشناسانه و جـامعه شناسانه این ممالک شکل گرفته بودند الگو 
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قرار مي گرفت<  (http://nejatngo.org/ fapubs.aspx:p21.(.سا

>ســینگلتون< درباره انطباق ویژگي هاي فرقه بر تشــکیالت ســازمان مـنافقین 

مي نویسد: >فرقه مجاهدین تمام این ویژگي ها را دارد و این استفاده از تكنیك هاي 

روان شاسانه  كنترل ذهن اســت كه اعضاي سابق آن را >انضباط آهـنین< مي نامند . 

دنـیاي دروني مـجاهدین، اگر هم تا به حال دربـاره اش كاوش هایي صورت گرفته 

است، اما هنوز براي ناظران غربي یك راز محسوب مي شود و این سیاست عمدي 

مجاهدین اســت كه چنین حالتي وجود داشته باشد. اهمیت كمي براي این ویژگي 

سازمان قائل شــده اند. با وجود این فرهنگ فرقه یكي از خطرناك ترین شكل هاي 

جامعه اســت. اول، چـون اعـضا را از ابتدایي ترین حقوق انساني محروم مي كند. 

مـجاهـدیــن ازدواج ها و بعدا طالق هـاي اجــبــاري را هـدایت كرده، بـچـه ها را 

از والدیـن شـــان جدا كرده و آنها را به هـواداران سـازمان در كشـورهاي مخـتلف 

سپـرده است. اما مـوارد ناراحـت  كـننده تري نیز از مـحـرومیت ها در دنـیاي درونـي 

 .(www.iranInterlink.org, 2003) >...آنـها پدیـدار شـده است

1  ـ 2  ـ 2( طرح انقالب هاي ایدئولوژیکي 

>محمد حسین سبحاني< از هواداران فعال سازمان که به دلیل تصمیم به جدایي 

از این ســازمان، از 2001  ـ  1992 در یکي از سلول هاي مخوف منافقین زنداني و 

مورد شـکنجه بود، در این باره مـي گوید: >رجـوي در 26 مهرماه 1368 در قـرارگاه 

بدیـع زادگان، واقع در جاده بغداد ـ فـلوجه و در چـند کیـلومتري زندان ابوغریب 

عراق، مـرحـله ســوم >انقالب ایدئولوژیـک< در ســازمان مجاهدین خلق را آغاز 

کرد. وي در این نشست که اعـضاي شـوراي مرکزي سازمان مـجاهدین نیز حـضور 

داشتند، اطالعیه اي قرائت کرد و هـمسر خود مریم رجوي را که تاکـنون به عنوان 
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سا هم ردیف مـســئول اول ســازمان مجاهدین شناخته مي شد، به عـنوان مسئول اول 

این ســازمان منصوب کرد و بدین ترتیب خـود را نیز که تاکنون به عـنوان مسئول 

اول سازمان شــناخته مي شد به عنوان رهبر مذهبي و ایـدئولـوژیکي ارتـقا داد. از 

این تاریـخ همـه اعـضا و مـســئولین سازمان مـوظف شـــدند، هـمسران خود را 

طالق دهند. از این پـس زوج ها دیگر اجازه نداشــتند به خانـه هایـشــان بـرونـد و 

 .(http://www.iran   ـ ghalam.de/2Haupt/668.HTM,2007)>هـمـسران خود را ببینند

2  ـ 2  ـ 2( معنویت و عبادت ابزاري 

>آن سینگلتون< که با انگیزه هاي معنوي به این گروه پیوسته بود، در باره تقیدات 

مذهبي که منافقین مدعي آن هستند، مي نویسد: >کم کم، بعد از انقالب ایدئولوژیک، 

مجاهدین خواندن قرآن و دیگر کتاب هاي مذهبي، مثل نهج البالغه، را ترک کردند. 

بعد از آن بود که اعمال مذهبي مثل نماز و روزه را هم ترک کردند. در ایدئولوژي به 

آنها آموزش داده شده بود که آنها اکنون رهبري ایدئولوژیک دارند و دیگر شخصًا 

مسئول نیستند. پیام رجوي این بود که آنان فقط نسبت به رجوي مسئول هستند و 

 .(www.iran  ـ interlink.org,2003) >رجوي هم نزد خداوند مسئول است

3  ـ 2  ـ 2( اطاعت مطلق و کورکورانه 

درباره رهبري فرقه مي نویسد: >واژه خاصي که توسط مجاهدین به کار مي رود 

>تسلیم شدن< به خواسته مسعود است. این گونه به نظر مي رسد افرادي که شرکت 

دارند، ضعیف هستند. اما ضعف درباره کسي که مصمم است هر وظیفه اي، از جمله 

مــرگ، براي اعتقــادش، را انجام دهد معني ندارد. اطاعت به نحو بهتري اســتفاده 

رجوي از این افراد را توضیح دهد؛ بنابراین اطاعت است که به جاي تسلیم شدن 
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باید در راس توصیف درباره اوضاع داخلي مجاهدین قرار داشته باشد< )همان(.سا

>بتول ســلطاني< که پس از 20 سال فعالیت در فرقه منافقین، در سال 2006 از 

کمپ اشــرف فرار کرد، درباره رفتارهاي منافقین مي گوید: >یک بحثي هم هســت 

در ایــن مناســبات دروني به نــام عملیات جاري، این عملیات اولین بار در ســال 

1374 در ســازمان رواج پیدا کرد. این عملیــات ابتدا به صورت گفتاري بود یعني 

افراد مي آمدند حرف مـي زدند و اما بعد به صـورت نوشــتاري شد. یعني فاکت به 

فاکت مـسائلي که فرد مي خواست بگوید، مي نوشت و بعد در جمع از روي نوشته 

مي خواند. آن موقع مسعود خیلي عملیات جاري شلوغ کرد و گفت: این جهاد نفس 

و جهاد اکبر است و به تدریج آن را به این مسائل ربط داد و بعد گفت: این باالتر از 

شهادت است به این معني که فرد باید بیاید و گناهان و خطاهایي که مرتکب شده 

همه آنها را در حضور جمع مطرح کند و اعتراف کند که مرتکب این خطاها شده و 

انتظار داشته باشد که هر برخوردي با او بشود. مثاًل فرد مي آمد در نشست عملیات 

جاري و مي خواند که امروز برفرض وقتي روي میز مســئولم یک شي اي قیمتي را 

دیدم آن را برداشـــتم. یا مثال من امروز وقتي خواهر مســئولم را دیدم، یک لحظه 

دچار این ذهنیت شدم که او چقدر شبیه به شکنجه گرها مي ماند<.  

(http://nejatngo.org/fa/catv.aspx?id=74)

>حســن جعفري< درباره رفتارهاي فرقه گرایانه رجوي مي نویســد: >به منظور 

ایجــاد یک فضاي خلصه و ناخودآگاهي یعني حالتــي که هرگونه تعقل و تفکر را 

از نفرات ســلب مي نمود، همراه با یک سري تعریف و تمجید از رهبران عقیدتي 

مسعود و مریم، با گریه و شیون و فریاد یا حتي گاهي با غش و بي هوشي، به گناهان 

خــود که در راس همه >خوردن حق رهبري< بود، اقرار مي کردند. ســپس بقیه نیز 
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سا تحت تأثیــر قرار گرفته و شــروع به اصطالحا >بیرون ریختن درون و تیغ کشــیدن 

روي خود< مي شدند، جالب است که در این میان بعضي ها که بسیار جوان بودند و 

اساسا فرصتي براي ارتکاب گناه تا آن موقع پیدا نکرده بودند، گناهان غیرواقعي به 

خود نسبت مي دادند و دار و دسته رجوي نیز فرصت طلبانه و به منظور جمع آوري 

مدارکي علیه افراد، همه این اقرارها را ضبط مي کردند تا به خیال خودشان هیچ کس 

در آینده جرأت عرض اندام در مقابل رجوي را نداشته باشد. در اینگونه جلسات از 

طرف رجوي و مسئولین این نشست ها القا مي شد: >ما همه گناهکاریم و پاسخگو 

در مقابل مســعود و مریم هســتیم اما رجوي در مقابل هیچ کس جز خدا پاسخگو 

نیست< )جعفري، 1375: صص2  ـ 1(. 

دســتورالعمل رجوي با عنوان >عملیات جاري< کــه هوادارن خود را وادار به 

اعتراف گناهان نزد رهبري مي کند، دقیقا شبیه رفتار فرقه اي به نام >دروازه بهشت<، 

در امریکاســت. در 26 مارس 1997، 39 نفر از اعضاي آن به دستور رهبر66 ساله 

فرقه به نام >مارشــال اپل وایت< و با اعتماد مطلق به رهبري فرقه، در ســاختمان 

بسیار مجلل و بزرگ در ساندیاگو کالیفرنیا دست به خودکشي جمعي زدند.

جالــب اینکه اعضاي این فرقه براي رســیدن به بهشــت ابدي دســت به این 

خودکشي زدند! چند تن از این افراد قبل از خودکشي، خود را اخـته کرده بـودند و 

این را به عنوان بخـشي از تزکیه و خودسـازي شان براي رسیـدن به بهـشت انجام 

دادند. اینـگونه رهبر گـروه به پیروانش قبوالند که با این کار وارد بهـشت روحاني 

و ابدي خواهند شــد و ســپـس همـه افـراد با اعتـماد مطـلق دسـت به خـودکشي 

جمعي زدند< )استفان، 2008م: قسمت پنجم(.

>ســلطاني< دراین باره مي گوید: >در عملیات جاري محوري به نام غســل بود. 
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غســل براي خانم هاي شوراي رهبري لحظه اي باید انجام مي شد. براي بقیه خانم ها سا

روزانه و براي آقایان به صورت هفتگي و تحت عنوان غســل هفتگي انجام مي شد. 

در این نشست هاي هفتگي افراد مي آمدند فاکت هایي که ربط پیدا مي کرد به مسائل 

جنســي را مي خواندند که از فاکت هاي کار، خانواده و سیاســي جدا بودند و مسائل 

جنسي و سکس از اینها جدا کردند و براي شوراي رهبري مطرح کردند که اگر کسي 

دچار لحظه اي شد که مثاًل به یاد شوهرش افتاد یا مثال یک آقایي را دید و ناخودآگاه، 

یاد نامزدش افتاد؛ این فاکت ها را باید در جا مي آمد و در همان لحظه مطرح مي کرد و 

.(http://nejatngo.org/fa/catv.aspx?id=74) >به اصطالح خودشان صفر صفر مي کرد

4  ـ 2  ـ 2( شستشوي مغزي

>آن سینگلتون< درباره این پرسش که چرا یک انسان باهوش باید اجازه دهد، 

دستخوش تغییر قرار گرفته و حتي خودش در خودکنترلي این تغییرات شرکت کند، 

تا حدي که بعضي از آنها به حد جنون برســند پاســخ مي دهد: >غیر از >دستکاري 

روانــي< یا >شستشــوي مغزي<، ســاده ترین توضیح این اســت کــه فرقه رجوي 

خطرناک ترین فرقه از همه فرقه ها، براي اعضایش و همه جهان مي باشد، به عبارتي 

فرقه اي اســت با هدفي توجیه شــده براي جنگیدن. سازمان بدون توجه به مراحل 

روابط داخلي، بر اســاس همین هدف توجیه شده، نیرو جذب کرده )اگر چه کم(؛ 

به عبارت دیگر براي حفظ این وضعیت دائما به افراد اطالعات نادرست خورانده 

مي شود. یکي از اولین اعمال رجوي بعد از انقالب ایدئولوژیک جلوگیري از کتاب 

خواندن توسط افراد، یا دسترسي به منابع بیروني اطالعات بود. این عمل حتي در 

بخش >دیپلماســي< که پرسنلش به طور طبیعي مجبور بودند به هرگونــه رسانه اي 

در خط کاري شــان دسترســي داشـته باشند، مـؤثر واقع شــد. وقتي رهبران ارشد، 
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سا ســازمان هایي مثل عفو بین الملل را منحرف و غیرقابل اطمینان مي خواندند، همان 

وقت روزنامه هاي عادي و برنامه هاي رسانه ها بي چون و چرا غیرقابل اتکا بودند. 

این امر به اعضایي که به این رسانه ها دسترسي داشتند اجازه مي داد با آنان با تحقیر 

رفتار کنند و به دنبال کسب خبر و عقاید از این منابع نباشند<.

(www.iran  ـ interlink.org,2003) 
5  ـ 2  ـ 2( مسئولیت رهبر در برابر خدا و سلب مسئولیت از پیروان

>مهــدي ابریشــم چي< پس از اینکه زن خود مریم را طــالق داده و به رهبري 

فرقه پیشکش مي کند در یک سخنراني در تبیین انقالب ایدئولوژیک مي گوید: >بعد 

از دســت یافتن به این رهبري، مسئولیت همه ما با مسعود است و مسئول مسعود 

فقط خداست، یعني مسعود از ما حسابرسي مي کند و حساب مسعود با خداست< 

)راستگو، 1382: ج2،  ص232( . 

>آن ســینگلتون< در این باره مي نویسد: >ایده رجوي از دموکراسي همیشه این 

بوده که هرکسي یک بار در زنــدگي شانس انتخاب یک رهبر را دارد. تا آنجا که به 

او مربوط بود، مردم او یا آقاي خمیني را انتخاب مي کنند. پس از آن مسئولیت فقط 

به عهده رهبر است. افراد اگر کاماًل مـطیع رهبر باشند نبـاید گناه روحي داشته باشند. 

بنابراین تصمیم گیري درباره خوب و بد به عهده فرد نیست. اعضا حتي در پیشگاه 

خدا هم مسئول نیستند، چون رهبر فداکاري کرده و همه مسئولیت در قبال خداوند 

را پذیرفته است … بعدًا، رجوي در سخنانش ذکر کرد که اگر چنین رهبري کارش 

را خوب انجام داده باشـد، با امام زمان ارتباط برقرار مي کند؛ بنـابراین در ارتـباط 

مســتقیم با خدا خواهد بــود. او مثـال هایي از حضـــرت محمـد6 مـي آورد و 

خـودش را با امـامان شیعه مقایسه مي کرد. نتیجه این کار ایجاد ذهنیت بي مسئولیتي 
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کامل بود که به افراد اجازه مي داد در عملیات هاي انتحاري یا فروغ جاویدان یا هر سا

 .( www.iran  ـ interlink.org,2003) >عمل دیگري شرکت کنند

برخي از جداشــدگان از این سازمان از ادعاي دروغین رجوي مبني بر ارتباط 

با امام زمان و فتاواي او ســخن مــي گویند. >هادي شمس حائري< از بریدگان این 

سازمان که در هلند پناهنده شده در این باره مي نویسد: >بحث دیگري که رایج کرده 

بودند، بحث امام زمان بود. در این بحث با استفاده از مقوله >حجت خدا< در اخبار 

و احادیث شــیعه، اثبات کردند که رجوي حجت خدا و نماینده امام زمان مي باشد 

و نه خمیني. مریم عضدانلو همســر رجوي، در جلســه اي که به نشست امام زمان 

معروف اســت گفت: >مسعود مســایلش را از امام زمان سؤال مي کند…< )حائري، 

1375: ج2، ص122(. >در جنگ هاي کردکشي، رجوي ماه رمضان را تا پایان جنگ به 

عقب انداخت و فتوا داد که جنگجویان روزه را بخورند و به جاي آن ماه بعد روزه 

بگیرند. این مسأله از هیچ کجا به بیرون درز نکرد< )همان،  ص123(.

>آلن شوالریاس< در مصاحبه اي با >صمد نظري< یکي دیگر از جداشدگان از 

سازمان، مي نویسد: >روز دهم دوباره خود را مقابل مریم و مسعود یافتم. آنها چنان 

فشــاري بر من وارد کردند که مجبور شــدم از روابطم با دختري در دوران بلوغم 

سخن بگویم. سپس آنها مرا وادار کردند که بپذیرم از زمان ورودم به عراق دایم در 

حال خیانت به سازمان بوده ام و بدین ترتیب خود را مجرم یافتم...من غیر از آنچه 

مي گفتم چیزي نمي فهمیدم و دیگر خودم نبودم. پس از هشــت ساعت بالتکلیفي 

دوبــاره مــرا به نزد آن دو نفر برگرداندند. مانند یک جعبــه خالي بودم، در آن حال 

رجوي با شور با من حرف مي زد و مي گفت: برادر من! فکر نکن که من از آنچه تو 

اعتراف کردي چشم پوشي مي کنم. من رهبر تو هـستم. روح من به چـیزهاي مهم 
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سا اهمیت مي دهد، چیزهایي مهمتر از آنچه روح هاي شما درگیرش هستند. شما مانند 

حیواناتي هســتید که به هیچ چیز مگر آلت تناسلي تان فکر نمي کنید. من اندیشه ام 

وقف خداوند شده است؛ در کره زمین من از همه داناتر هستم و به لطف شناخت 

کاملم از قرآن به این درجه راه یافته ام. شــما مــرا انتخاب کرده اید و مي خواهم از 

ذهن حیواني شما آنچه را که شما را به دنیاي دیگري رهنمون مي کند، بیرون بکشم. 

به همین دلیل است که با مریم ازدواج کردم، زیرا او نخستـین فردي است که روح 

مرا درک مي کند و اندیشه ام را مي فهمد< )شوالریاس، 2001م: صص17  ـ 16(.

3( تخلفات مالي منافقین 

عمده ترین منابع مالي منافقین در عراق در دوره حکومت صدام تامین شده که 

در این راســتا دالیل بسیار مســتندي وجود دارد به گونه اي که اتهام پول شویي این 

فرقه را در اروپا به شدت تقویت مي کند. 

وزارت امور خارجه آمریكا طي گزارشي مفصل به كنگره در اواخر سال 1994، 

تاریخچه و عملکرد گذشته و حال سازمان مجاهدین خلق را به خوبي مطرح نموده 

و منافقین را به دست داشتن در کشتار عراق متهم مي کند. سازمان مـنافقین در مقام 

دفـاع و در پاسخ به طور عجیبي به توان مالي خود اعـتراف مي کند، ولي مشخص 

نمي کند که این توان مالي را از کجا آورده است؟ 

>البته بخشي از سالح ها و تمامي خودروهاي ارتش آزادي بخش را نیز مجاهدین 

با پرداخت قیمت شان از منابع مختلف خریداري كردند. بیش از یكصد و پنجاه میلیون 

دالر اسناد خرید خودرو و تجهیزات مختلف ارتش آزادي بخش از كشورهاي غربي در 

این سالیان، موجود و قابل ارائه و انتشار مي باشد< )براي قضاوت تاریخ، 1383: ص41(.

البته در بخش پایاني این گزارش وزارت خارجه امریکا، به این پرسش پاسخ 
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داده است: >یكي از سرمایه گذاران عمده و اصلي سازمان] مجاهدین خلق[، صدام سا

حسین مي باشد كه سالح و پول هاي نقدي بالغ بر حدود صدها میلیون دالر را تأمین 

نموده است< )همان(. 

در متن پیاده شــده مشــروح مذاكرات از روي فیلم مالقات مســعود رجوي با 

ســپهبد >طاهر جلیل حبوش< مسئول ســرویس اطالعاتي عراق )استخبارات( در 

ســال 2000، مي توان به میزان اختصاص حدودًا دو میلیارد دینار عراقي به عنوان 

بودجه ماهانه سازمان از سوي رژیم صدام پي برد. حبوش در این دیدار خطاب به 

>عدنان< مدیر کل حسابداري مي پرسد: >از بودجه سازمان مجاهدین برایم بگو؛ چه 

مبلغي براي آنها اختصاص داده شده است؟ عدنان  قربان! یك میلیارد و هفتصد و 

پنجاه و دو میلیون دینار بودجه ماهانه به اضافه بودجه هاي دیگر< )همان، ص 198(.

ظاهــرًا مقصود از عبارت >به اضافه بودجه هــاي دیگر< اختصاص درآمدهاي 

دیگر همچون اختصاص بشکه هاي نفت ساالنه براي منافقین بود. در متن پیاده شده 

مشــروح مذاكرات از فیلم مالقات مسعود رجوي با  سپهبد >طاهر جلیل حبوش< 

مســئول ســرویس اطالعاتي عراق در ســال 2001، مي توان به میزان اختصاص 5 

میلیون بشــکه نفت عراق به عنوان بخشي از بودجه ساالنه سازمان از سوي رژیم 

صدام پي برد. >حبوش< در این دیدار در مورد درخواست رجوي براي اختصاص 

ســهمیه بیشتر از نفت عراق)18 میلیون بشکه براي 6 ماه( از رییس جمهور صدام 

اجازه مي گیرد )ر.ك. همان، صص 238  ـ 237(.

در حمله پلیس فرانســه به مقر منافقین در دهکده >اوور ســوردواز< که مریم 

رجوي و نزدیک به 200 تن از اعضاي سازمان دستگیر شدند، پلیس فرانسه، بیش 

از هشت میلیون دالر پول نقد کشف کردند که فرقه منافقین هیچ توجیهي براي این 
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سا مبلغ کالن نداشتند )شوالریاس، 2001 م: ص6(.

با وجود اینکه کشــورهاي غربي قوانین ســخت گیرانه مربوط به پول شــویي 

دارند، شگفت آور است که چرا به وضعیت مشکوک تأمین مالي منافقین و احراز 

مشــروعیت این امـوال که در دســت این فرقه تـروریســت قرار دارد به صورت 

جدي رســیـدگي نمي شود! اگر چه رسیدگي به اتهام پول شویي نیز در دستور کار 

پلیس فرانسه بوده است. در گزارش نیمه اول سال 2008 اداره حفاظت از قانون 

اساســي آلمان، مرکز بایرن، در خصوص اتهام مالي منافقین آمده است: موضوع: 

شوراي ملي مقاومت ایران (NWRI) سازمان مجاهدین خلق ایران  (MEK)>در 

تاریخ 21 ماه مه در شهرهاي کلن و دورتموند و برلین دفاتر  >انجمن حمایت از 

حقوق بشر در ایران< (HMI) که یک انجمن جمع آوري صدقه وابسته به شوراي 

ملي مقاومت مي باشد، توســط پلیس مورد بازرسي قرار گرفت<. این بازرسي بر 

مبنــاي اعالم جرم تعدادي از شــهروندان آلماني برعلیه کالهبرداري از حســاب 

بانکي آنان به نفع دو شماره حساب این انجمن انجام گرفت. 

4( نقض حقوق بشر توسط فرقه منافقین

اگر حضور یک گروه نظامي از منافقین با وضع فجیع در یک کشور جنگ زده 

و به رهبري امریکا در کشور عراق قابل توجیه باشد، حضور یک گروه قابل توجه 

از این فرقه در کشــور فرانسه آن هم در یک پادگاني که دولت فرانسه هیچ نظارت 

جدي بر آن ندارد، هیچ گونه توجیهي ندارد! به ویژه آنکه این فرقه در مورد هواداران 

خود نیز حقوق بشــر را نقض مي کند و آنان را در بدترین وضع ممکن نگه داشــته 

است. >محسن عباسلو< از اعضاي سابق منافقین برخي از موارد نقض حقوق بشر 
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در پادگان >اورسورواز<1 فرانسه به فرماندهي مریم رجوي را چنین برمي شمارد: سا

  ـ  افراد اسیر فرقه در این مركز جنایت، حق دسترسي به هیچ رسانه آزادي را 

ندارند، جز دسترســي به تلویزیــون اختصاصي مجاهدین و روزنامه مجاهد. نكته: 

تیم هاي سیاســي حاضر در این پادگان كه مســائل و تحوالت سیاســي را بررسي 

مي كننــد، نیز در قالب تیم هاي چند نفره فقط حق دسترســي به شــبكه هاي رادیو 

تلویزیوني، روزنامه ها و ســایت هاي اینترنتي خاصي را دارند كه از قبل لیست آنها 

توسط مسئولین رده باال تعیین شده است.

  ـ  افراد حاضر در این پادگان مثل سایر اعضاي این فرقه در عراق، حق ازدواج، 

تماس با خانواده و بســتگان خویش ) كه اگر عضو فرقه نباشــند( را به هیچ وجه 

ندارند. نكته: تنها فرد متأهل حاضر در این پادگان مریم قجر عضدانلو همسر مسعود 

رجوي مسئول اصلي فرقه مي باشد.

  ـ  هیچ مرد و زني در این پادگان حق گفتگوي انفرادي با نفر دیگر، در مورد مسائل 

اجتماعي و سیاسي كه مربوط به فرقه نمي باشد را ندارد.

  ـ  زنان و مردان حاضر در پادگان مریم در فرانسه حق غذا خوردن بر سر یك 

میز با هم را ندارند.

  ـ  محل هاي خواب، اســتراحت، استحمام و ... مردان و زنان اسیر در پادگان، 

كاماًل از یكدیگر جدا بوده و هیچ جنس مخالفي حق ورود به مكان استقراري جنس 

مخالف را دیگر ندارد.

  ـ  افراد این فرقه اكثرًا به دلیل انواع فشــارهاي روحي، رواني و جســمي وارد 

شده بر روي آنان توسط مسئولین ارشد فرقه، داراي اختالالت روحي و رواني بوده 

Oise ـ  sur ـ  Auvers ـ  �
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سا و نیاز فوري به مراقبت هاي روانكاوانه دارند؛ به گونه اي كه باید مدت زیادي تحت 

كنترل و مراقبت روان پزشكان قرار بگیرند.

  ـ  نشســت هاي شستشوي مغزي و عملیات جاري كه به طور روزانه در پایگاه 

مریم برگزار مي گردند، معمواًل با خشــونت و فحاشــي همراه بوده و افراد در این 

نشست حتي مورد ضرب و شتم نیز قرار مي گیرند.

  ـ  در طول هر هفته یكبار و معمواًل در روزهاي جمعه نشســت غســل هفتگي 

در پادگان مریم برگزار مي گردد. در این نشســت فرد باید به دور از هرگونه شــرم و 

حیائي، موارد و لحظه هاي احساسي جنسي خویش را در حضور سایر افراد حاضر 

در نشست بیان كند.

  ـ  علیرغم اینكه گرداگرد پادگان مریم توسط پلیس فرانسه محافظت مي گردد، 

اما مســئولین فرقه به دستو مریم دیوارهاي پادگان را با سیم هاي خاردار، از ترس 

فرار نیروها پوشانده اند.

  ـــ  فـرمانــده اصـلي پادگان مریم قجر عضدانلو)رجــوي( بوده و تمامي افراد 

حاضــر در این مقر كاماًل باید مـطیع و فرمانـبردار وي باشــند. وي در این پادگان 

شخصیتي خـداگـونه داشته و هیچ كس حق مخالفـت با وي را ندارد. احـكام صادر 

شــده از سوي وي حكم دسـتور خدا را براي یك فرد مذهبي داشته و الزم االجرا 

.(http://nejatngo.org/fa/blogv.aspx?id=81) >مي باشند

>دولت >ژاك شــیراك<، در اوایل ســال 1365 و در اوج دوران آشــفتگي هاي 

سیاســي  ـ  استراتژیك ســازمان، رجوي را به دلیل عدم توجه به قوانین داخلي و 

امنیتي كشور فرانسه از این كشور اخراج كرد< )راستگو، 1382: ج2، ص392(.  

اما پرســش اساسي از دولت فرانسه این است که آیا به همان دلیلي که مسعود 
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رجوي از فرانســه اخراج شد، همان دالیل و مســتندات ایجاب نمي کند که مریم سا

رجوي از این کشور مدعي دموکراسي اخراج شود؟

روزنامــه نیویورک تایمــز در 30 ژوئن گزارش مفصلي از >ایلین شــیلینو<، به 

سازمان مجاهدین خلق اختصاص داده است. به گفته >پیر دو بوسکه< مدیر سازمان 

اطالعاتي فرانسه در مصاحبه با نیویورک تایمز، مجاهدین یک کارخانه تولید رنگ 

را در شــهر >ســنت کوئن المون< اجاره کردند و ضمن راه اندازي یک استودیوي 

تلویزیوني و نصب بشــقاب هاي ماهواره اي در حــال تبدیل کردن آن به یک مرکز 

ارتباطات بودند. براساس این گزارش، مقام هاي اطالعاتي فرانسه گزارش دادند که 

مجاهدین براي حمله به ســفارتخانه هاي ایران و سایر منافع این کشور در اروپا و 

ترور 25 نفر از اعضاي سابق خود برنامه ریزي کرده بودند. >بوسکه< گفت: >این به 

هیچ وجه یک جنبش سیاســي و دمکراتیک نیست. این گروه خود را براي احیاي 

دمکراســي در ایران آماده نمي کند. اینها گروهي کامال افراط گرا هســتند. فرقه اي 

تندرو فاقد هرگونه نظام دمکراتیک< )خوشحال، 1383: ص76(.

>مســعود طیبي< یکي از اعضاي ســابق فرقه منافقین مي نویســد: >به گزارش 

روزنامه >لوفیگارو< یکي از اهداف مجاهدین در خاک اروپا ترور اعضاي ناراضي 

سابق شــان بــوده اســت؛ ولیکن ضربة کمرشــکن 17 ژوئن، با هجــوم پلیس ضد 

تروریســت فرانســه به 13 پایگاه و دســتگیري 165 تن از کادرهاي باالي سازمان 

مجاهدین که کنترل اصلي ترین پایگاه فرماندهي سیســتم اي آنان در اروپا و آمریکا 

را بر عهده دارد، این فرصت را از آنان گرفت< )همان، ص62(.
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سا �  ـ 4( نقض حقوق بشر در پادگان اشرف

دبیر دوم ســفارت آمریكا در بغداد طي گزارشــي مســتند، بخشي از جنایات 

سركرده گروه تروریستي مجاهدین در تسویه حساب هاي خونین و كشتار همكاران 

خود، تجاوز به زنان حاضر در پادگان اشــرف، مسموم ســازي و اعدام ده ها تن از 

اعضاي بریده این گروه پرده برداشــت. در بخشـي از این گـزارش آمده: >رجـوي 

روابط جنـسي گسترده اي با افـراد نـظامي، سـیاسي و دفـتـري زن این گروه داشــته 

اســت و دســتور عــقیم ســـازي برخـي از آنان را نیز صـادر كرده بود. وي در این 

گزارش یادآور مي شود كـه خـود شـاهـد دیــدن فیلـم هایي از اعتـرافات این زنـان 

 .( http://nejatngo.org/fa/catv.aspx?id=98)>بـوده  است

>بــراي كمتــر از 4000 تن از نیروها و فدائیانش در عــراق، بیش از 10 زندان 

ساخته بود. در سال 1373 در جریان سركوب یك كودتاي خزنده درون تشكیالتي 

كه به بهانه كشــف نفوذي هاي دشــمن انجام گرفت، بیش از 500 تن را زنداني و 

شكنجه كرد كه حداقل 4 تن به نام هاي پرویز احمدي، قربانعلي ترابي، الیاس كرمي 

و علي خوشحال، زیِر شكنجه كشته شده اند< )خوشحال، 1383: ص41(.

5( مسئولیت کیفري فرقه منافقین و دادگاه صالح

�  ـ 5( صالحيت دادگاه هاي ايران 

اعمال و جرایم تروریســتي منافقین چون در داخل کشور بوده مشمول ماده 3 

ق.م.ا. 1 و در خارج از کشــور به دلیل ضدیت با امنیت ملي ایران مشــمول ماده 5 

1  ـ  ماده 3 ق.م.ا: >قوانین جزایي درباره كلیه كساني كه در قلمرو حاكمیت زمیني ، دریایي و هوایي جمهوري اسالمي 
ایران مرتكب جرم شوند اعمال مي گردد مگر آنكه به موجب قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشد<.
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ق.م.ا. مي شود.1 همچنین با توجه به اینکه قریب به اتفاق منافقین تبعه ایران هستند، سا

شامل ماده 7 ق.م.ا.2 مي شوند. بنابراین به حسب مورد دادگاه هاي ایران صالحیت 

رسیدگي و محاکمه منافقین را دارا مي باشد. 

2  ـ 5( صالحيت دادگاه هاي عراق 

دادگاه هاي عراق براســاس قانون ضد تروریســت این کشور که در سال 2005 

به تصویب رســید، مي توانند منافقین را به عنوان هم دســت صدام و نیز به عنوان 

مباشرت در قتل عام مردم کرد عراق، تحت تعقیب و محاکمه قرار دهند.

البته باید توجه نمود، آمریکا، منافقین مســتقر در عراق را مشمول کنوانسیون 4 

ژنو مي دانند3 و این موضوع در حال حاضر نوعي مصونیت براي نیروهاي منافقین 

در کمپ اشــرف ایجاد نموده است! اما این مساله نمي تواند توجیه کننده اعمال و 

جنایات ضد بشري پیشین آنان در عراق باشد.

3  ـ 5( صالحيت ICC و تعقيب 

با توجه به شواهد و ادله متعدد و غیرقابل انکار در زمینه همدستي و حتي مباشرت 

منافقین با صدام در نسل کشي بر ضد شیعیان و کردهاي عراق، مي توان سران منافقین 

به ویژه مریم و مســعود رجوي را به اتهام ارتکاب نسل کشي یا جرایم علیه بشریت 

به دلیل کشتار مردم عراق در دادگاه بین المللي کیفري (ICC) تعقیب و محاکمه نمود. 

1  ـ  ماده 5 ق.م.ا: >هر ایراني یا بیگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكمیت ایران مرتكب یكي از جرایم ذیل 
شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسالمي ایران مجازات 
مي شود: 1 ـ اقدام علیه حكومت جمهوري اسالمي ایران و امنیت داخلي و خارجي و تمامیت ارضي یا 

استقالل كشور جمهوري اسالمي ایران .
2  ـ  ماده 7 ق.م.ا: >عالوه بر موارد مذكور در مواد 5 و 6 هر ایراني كه در خارج ایران مرتكب جرمي شود 

و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایي جمهوري اسالمي ایران مجازات خواهد شد<.
3  ـ  این کنوانسیون مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق اسیران این قبیل درگیرهاست.
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سا   (ICTR)تعریف جرایم علیه بشریت در اساسنامه دادگاه بین المللي کیفري براي رواندا

و دادگاه بین المللي کیفري براي یوگسالوي سابق، مشابه تعریف موجود در اساسنامه 

دیوان است. بر اساس ماده 7 اساسنامه دیوان، جرایم علیه بشریت عبارتند از: >اعمالي 

از قبیل کشــتار، انهدام و شکنجه که در یک ســطح گسترده یا حمله سیستماتیک و 

سازمان یافته که بر ضد شهروندان صورت گیرد< بنابراین باید اثبات شود که عملیات 

به روش سیستماتیک صورت گرفته است. بر اساس عرف بین الملل الزم نیست که 

این عملیات در ضمن یک درگیري نظامي باشد.

 >systematic< در ماده 7 اساسنامه دیوان1 در مورد جرایم علیه بشریت دو قید

و >widespread< مطرح مي باشــد. این دو قید دایره صالحیت رســیدگي به برخي 

اعمال خاص تروریستي را محدود مي نماید. لذا باید عمل تروریستي یا سیستماتیک 

باشد یا در سطح گسترده انجام شود. مثاًل عملیات یازده سپتامبر داراي این دو قید 

بود و به همین دلیل از نظر تئوري در صالحیت دیوان نسبت به آن تردیدي نیست 

.(www.tamilnation.org/tamileelam/armedstruggle/terrorism,2003)

مفهوم سیســتماتیک در دادگاه بین المللي براي رواندا این گونه تعریف شــده: 

>کامال سازمان یافته که پیرو یک الگوي منظم بر اساس سیاست مشترکي باشد که 
شامل مدارک و منابع اساسي عمومي یا اختصاصي باشد<. 2

>معیار گســتردگي را مي توان به عنوان عملي کالن، مکرر و در ســطح وســیع 

تعریف نمود که به صورت جمعي و با خشــونت قابل توجهي بر ضد جمع کثیري 

: 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 policy“ ـ  2
involving substantial public or private resources” 
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از قربانیان انجام گیرد<.1سا

بنابراین به نظر مي رسد عملیات تروریستي منافقین بر ضد مردم ایران و مردم 

عراق، هم سیستماتیک و هم در سطح گسترده انجام شده است؛ لذا مشمول جنایت 

بر ضدبشــریت بوده و در صالحیت دیوان کیفري بین المللي قرار مي گیرد. در یک 

مقایســه ســاده، قربانیان حوادث تروریستي توســط منافقین در ایران و عراق در 

مجموع چندین برابر قربانیان حادثه تروریســتي 11 سپتامبر در امریکا بوده است. 

زیرا از ســال 1982  ـ  1981، 10000 نفر ایراني در عملیات هاي تروریســتي فرقه 

منافقین کشته شدند؛ یعني حدود سه برابر قربانیان حادثه 11 سپتامبر! بر این تعداد 

مي توان کشتار وحشیانه شیعیان و کردهاي عراق را اضافه نمود.

6( منافقین و نهاد خانواده 

1  ـ 6( زنان قرباني اهداف تروریستي

سازمان مجاهدین خلق از 14 ارگان نظامي و 17 سازمان سیاسي تشکیل شده 

که مسئولیت هر17 سازمان سیاسي به عهده بانوان مي باشد )ر.ك. راستگو، 1382: ج2، 

صص226  ـ 223(. 

البته شــمار کل این ارتش که قصد آزادي ایران را دارند، از 2800 نفر تجاوز 

نمي کند! )همان، ص434(.

فرقــه منافقین در عملیات نظامي فروغ جاویدان از زناني که آموزش نظامي بر 

علیــه ایران از مرز عراق الزم را ندیده بودند، مســتقیما در عملیات نظامي بر علیه 

 Widespread criteria may be defined as massive, frequent, large scale action, carried out“ ـ  �
collectively with considerable seriousness and directed against a multiplicity of victims.”
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سا ایران از مرز عراق در قالب یک تیپ زرهي اســتفاده کرد. یکي از زناني که در این 

عملیات شــرکت داشت به نام >ایران پرورش< مشــاهدات خود را در آبان 1381 

در مطلـبــي با عنـوان >عکس واره اي از فـروغ جاویدان مجاهدین خلق< این گونه 

مي نویســد: >گروه را حدود 3  ـ 2 ســاعت براي تمرین تیراندازي بردند. بي اغراق 

زماني كه براي تمرین تیراندازي به هر كس مي رسید بیش از 15  ـ  10 دقیقه نبود و 

آن هم طبعًا فقط صرف تمرین تیراندازي مي شد....یكي از زنان مجاهد كه ایستاده 

بمبــاران را تماشــا مي كرد، تركش بمــب نیمي از مغز او را متالشــي كرد، زیرا او 

نمي دانسته كه باید هنگام بمباران بر زمین بخوابد و سر خود را میان دست ها مخفي 

كند< )همان، صص 408  ـ 406(.

در ابتداي امر این مسأله نوعي بها دادن به زنان در فرقه منافقین تلقي مي شود، 

اما با توجه به ماهیت ســري و تروریســتي این فرقه و نظر به اینکه حتي شــاخه 

سیاســي این فرقه هم در واقع به فعالیت هاي ســخت نظامي و لجستیکي مشغول 

اســت و با توجه به مطالب پیشین مبني بر آماده سازي اعضاي سازمان براي تقدیم 

همســران خود به رهبري فرقه؛ مي توان پي بــرد به میزان ظلمي که به زنان در این 

فرقه تحمیل مي شود.

>ابراهیــم خدابنده< یکي دیگر از اعضاي جـداشــده از این فرقه در این مورد 

اظهار مي دارد: >یكي از دالیل اعطاي مسئولیت بیشتر به زنان در این سازمان عدم 

ایجاد خطر براي تنها رهبر مرد این گروه مي باشــد، یك زن در این ســازمان حتي 

اگر مســئولیتي همطراز مریم رجوي داشــته باشــد، نیز به عنوان رقیبي براي رهبر 

تلقي نمي شود، چرا كه زنان در مقایسه با مردان روحیه استقالل طلبي كمتر و حس 

مســئولیت پذیري بیشتري دارند. در ساختار ســازماني این سازمان یك مرد براي 
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رهبري بر تمامي معاونین كه همگي زن هســتند، در نظر گرفته شده تا هیچ كدام از سا

زنان خود را هم رده این رهبر به حساب نیاورند< )خبر گزاري فارس 85/12/12(. 

>هادي شمس حائري< در این باره مي نویسد: >یکي از شگردهاي دیگر رجوي 

این بود که بدبیني و دشــمني شــدیدي در ذهن زنان نسبت به مردان بوجود آورد. 

دایمًا در سازمـان تبلـیغ مي کـردند که مردها به زنان طمع دارند. آنها را براي غـریزه 

جنـســي مي خواهند. مردها به چشــم عروســک و کاال به زن نگاه مي کنند. مردها 

خودخواه هســتند و زنان را اســتثمار مي کنند و دید جنسي دارند. مرد عنصر نرینه 

وحشــي اســت و باید در این انقالب این تضاد حل شود. این تبلیغات در فضاي 

خانوادگي تاثیر ســوء به جاي گذاشــته بود و زن نسبت به شوهرش بدبین شده و 

فضاي خانواده پر از ســوء ظن گردیده بود. رجوي خود را ناجي و آزاد کننده زنان 

معرفي مي کرد و بقیه مردان را دشــمن زنان معرفي مـي نمود. به همین جهت زنان 

بیشتر از مردان در تشــکیالت حل مي شدند و مورد سوء استـفاده قرار مي گرفتند؛ 

لذا مســئولیت هاي باالتري به آنها داده مي شد. زنان بیشتر از مردان باور داشتند که 

رجوي یک فرد بي مانند و افسانه اي است< )شمس حائري، 1375: ج2، ص102(. 

1  ـ 1  ـ 6( هزینه جداشدن زنان از فرقه منافقین 

انجمن نجات كه مسئولیت آزادي و رهاسازي اعضاي اغفال شده در پیوستن 

به ســازمان مجاهدین خلق را بر عهده دارد، با دعوت چهار تن از جداشــدگان از 

سازمان مجاهدین خلق و بیان خاطرات آنها اقدام به برگزاري همایشي در اصفهان 

با عنوان >بررســي نقش زن و جایگاه او در فرقه رجوي< كرد. >ابراهیم خدابنده<، 

>حورا شــالچي<، >مرضیه قرصي< و >فریده صدري< به بیان خاطرات و دیده هاي 

خــود از قرارگاه اشــرف كــه نیروهاي ســازمـــان مجاهدین خلق را ســاماندهي 
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سا مي كردند، پرداختند. >مرضیه قرصي< مي گوید: >پس از اینكه زنان درصدد بر آمدند 

كــه از این گروه اعالم جدایي كنند، این شــبهه را براي آنــان ایجاد كردنـــد كه با 

اعزام آنان به >ابوغریب< به منظور از بین رفتن و كهنه شــدن اطالعات آنان را به 

قتل مي رسانند و چیزي از آنان باقي نمي گذارند. رهبران سازمان مجاهدین خلق به 

منظور از بین بردن هرگونه عاطفه در میان اعضاي زن این ســازمان، ابتدا اقدام به 

تضعیــف بنیان خانواده مي كنند. طالق هاي اجباري، جدا كردن مادر از فرزند، جدا 

كردن زن از همســر و حتي جـدا كردن خواهران از یكدیگر از جمله فعالیت هایي 

است كه رهبران سازمان مجاهدین خلق به منظور از بین بردن عواطف اعضاي زن 

این سازمان انجام دادند< )خبرگزاري فارس 85/12/12(.

>حورا شــالچي< درباره رفتار خشــونت بار بر ضد زنان مي گوید: >سركردگان 

ســازمان مجاهدین خلق براي جلوگیري از ریزش نیرو با نمایش فیلم مثله شــدن 

اعضاي نادم از ما زهر چشم مي گرفتند< )همان(.

>آلن شــوالریاس< درباره نقض حقوق بشر توســط این فرقه، مي گوید: >حتي 

بدون آنکه از تروریســم صحبت کنیم، برخي از آنها جنایاتي، حتي علیه همکاران 

خودشان مرتکب شده اند. آنها مردان و زنان را بر خالف میلشان در سازمـــان نگه 

داشـته اند، آنها را کتک زده اند، شکنجه کرده اند و حتي گاهي به قتل رسانده اند. آنها 

کودکان را از والدینشان جدا کرده اند، خانـواده ها را از هم پاشیده اند و از سالح هاي 

بسیار خشن استفاده کرده اند< )شوالریاس، 2001م: ص27(.

2  ـ 1  ـ 6( خودسوزي تشکیالتي در پي دستگیري مریم رجوي

در حمله پلیس فرانســه به مقر منافقین در >اوور سوردواز< که مریم رجوي و 

حدود 200 تن از اعضاي ســازمان دستگیر شدند، ســه تن از اعضاي سازمان در 
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تاریخ جمعه 18 ژوئیه 2003 در خیابان نالتون پاریس در اعتراض به این دستگیري سا

اقدام به خودسوزي کردند که دو نفر از آنان جان باختند. همان روز مردي در >برن< 

و فــردا و پس فــرداي آن روز چهار نفر در >لندن<؛ دو نفــر دیگر در >رم< و یکي 

در >اتاوا< خودســوزي کردند. در نهایت در 30 ژوئیه مریم رجوي آزاد شــد که در 

این آزادي قطعا همدســتي برخي از اعضاي دســت چپي فرانسه از جمله شهردار 

سوسیالیست >اوور< به نام >ژان پیر بکه< و نیز همسر سوسیالیست رئیس جمهور 

فرانسه بي تأثیر نبوده است )همان، صص6  ـ 5( در جریان این خودسوزي در فرانسه دو 

زن )به نام ندا حسني ]صدیقه مهاجري[ و مرضیه ]معصومه[ باباخاني( جان باخته 

و یك مرد خودســوزي کرد )به نام محمد وکیلي فرد( كه منجر به فوت نشــد؛ جان 

سالم به در برد؛ مریم رجوي همیشه به این قربانیان افتخار مي کرد )همان؛ ص5(.

در جریان این دســتگیري از ده مورد خودســوزي توسط منافقین در اروپا، سه  

مورد آن به مرگ منجر شد، وزیر کشور فرانسه فرقه منافقین را وحشي ترین گروه 

تروریستي جهان خواند! )خوشحال، 1383: ص 11(.

>ســبحاني< معتقد است: >با توجه به عکس العمل بسیار منفي افکار عمومي و 

مردم اروپا نســبت به خودسوزي ها، ســازمان مجاهدین و رهبر این فرقه ادعا کرد 

که این یک حرکت تشــکیالتي نبوده، بلکه یک حرکت خودجوش بوده اســت که 

اعضــاي فرقه بطور خود بخــودي اقدام به آن كرده انــد. در صورتي که هر کس با 

این فرقه آشــنایي حداقلي نیز داشته باشد، متوجه مي شود که هیچ کدام از اعضاي 

ســازمان بدون اجازه این فرقه آب هم نمي توانند بخورند. فرقه اي که اعضاي فرقه 

را سیســتماتیک ملزم مي کرد تناقضات جنســي و حتي خواب هایي را که در شب 

دیده اند را بنویســند و روزانه غســل هفتگي و نشســت عملیات جاري )نشست 
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سا بیان تناقضات جنســي روزانه( انجام دهند و برنامه کار اجرایي روزانه هر یك از 

اعضاء باید از قبل توسط تشکیالت چک و ok بشود؛ چگونه مي تواند به صورت 

خودجوش عمل خشــونت آمیــز آتش زدن خود را بدون دســتور این فرقه انجام 

بدهد<؟ )همان، ص49(.

ایشان درباره تشـویق و تـحریک قبلي مـریم رجـوي به خـودسـوزي مي نویسد: 

>مریم رجوي نیز خود بعد از دســتگیري >عبداهلل اوجاالن< رهبر PKK در نشست 

عمومي در عراق خطاب به اعضاي ســازمان گفته بود: >شما بي غیرت هستید، اگر 

روزي این اتفاق براي مسعود بیفتد و خود را تک تک نسوزانید< )همان، ص48(.

2  ـ 6( منافقین، خانواده و ازدواج

>شمس حائري< درباره پیوند سست زناشویي، ازدواج و طالق هاي تشکیالتي 

در این فرقه مي نویســد: >در اوایل به اصطالح انقالب ایدئولوژیک در سال 1364 

به همه اطمینان خاطر داده شد که این طالق و ازدواج فقط یک بار در عمر سازمان 

اتفاق افتاد و آن هم مختص به رهبري است و کسي حق ندارد از آن تقلید کند. اما 

بعدها با پایین و باالرفتن رده هریک از زنان یا شــوهران، به خاطر اختالف ســطح 

مســئولیت آنها، باید زن از شوهر خود جدا مي شد و به مـردي تعلق مـي گرفت که 

هـمسطح رده و مسئولیت وي باشد. یکي از سرکرده هاي سازمان سه بار زن عوض 

کرد< )شمس حائري، 1373: ص49(.

>نادره افشــاري< که در ســال 1374 از این ســازمان جدا شد در پاسخ به این 

پرســش که آیا کینه و دشمني رهبران ســازمان نسبت به کودکان، یک امر شخصي 

و رواني بود یا ســازمان در داغان سازي و دوباره سازي شخصیت کودکان، به دنبال 

منافع سرشــار نظامي، اقتصادي و… بود، مي نویسد: >رهبران سازمان براي انسان 
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ارزش قائل نیستند. انسان نزد آنان حالت دستمال یکبار مصرف را دارد که بعد از سا

اســتفاده دور انداختني است. غیر از کودکان، آنان در مورد مادران نیز همین رفتار 

را کردند. زماني که به آن زنان نیاز داشــتند از آنان نیروگیري کردند، ســپس وقتي 

که نیروها پیر و فرتوت شــدند، آنان را دور انداختـند. البته ریشــه رواني قضیه را 

هم نمـي توان از نظر دور داشت. بي ارزش دانستن جان انسان ها، معضل رواني به 

وجود مي آورد... در این میان سازمان سعي مي کرد تا رابطه عاطفي مادر و کودک را 

خراب کند. مسعود رجوي، ایدئولوژیک سازمان، براي انسان ارزشي قائل نیست. 

او در زندان شــاه نیز براي جان هم رزمانــش ارزش قائل نبود و با لو دادن رفقاي 

سازماني اش، سعي در نجات جان خود داشت. در دستگاه رجوي، انسان هیچ حق 

و حقوقي ندارد، اال یک حق و آن این که فدایي به قدرت رســاندن مسعود رجوي 

باشد< )خوشحال، 1384: ص22(.

>ســبحاني<1درباره نگاه ابزاري این فرقه به خانواده مي نویسد: >اساسًا دیدگاه 

سازمان مجاهدین خلق به >خانواده< به عنوان اصلي ترین و مهمترین واحد جامعه، 

یک دیدگاه فرقه گرایانه و عقب مانده مي باشد و نگاه رهبري سازمان مجاهدین خلق 

نسبت به >خانواده< تابعي بود از یک متغیر، آن متغیر نیز چیزي جز منافع شخصي 

و تشکیالتي رهبري فرقه نبود. یعني هر جا الزم بود >خانواده< امري مقدس و انقالبي 

مي شد و هر جا منافع ســازمان ایجاب مي کرد، خانواده، عشق و عاطفه مي توانست 

تضاد تاریخ و مبارزه تلقي شود. چنانچه مسعود رجوي تنها بعد ازسپري شدن هفت 

1  ـ  سبحاني به دلیل مخالفت با افکار انحرافي سازمان، از سال 1371 تا  1380 در زندان هاي مخوف 
منافقین و صدام حسین به سر مي برد و حدود 8 سال را در سلول انفرادي منافقین گذراند. در نتیجه حدود 
12 سال دختر خود را ندیده بود. در نهایت به کمک صلیب سرخ خود را به آلمان رساند و هم اکنون در 
این کشور به فعالیت هاي سیاسي بر ضد منافقین در کانون >آوا< مشغول است و کتابي هم با عنوان روزهاي 

تاریک بغداد نگاشته است.
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سا ماه از کشته شدن اشرف ربیعي )همسر اول وي( با فیروزه بني صدر در  20 مهر ماه 

1362 ازدواج کرد. ســازمان مجاهدین خلق در توجیه علت ازدواج فوري مســعود 

رجوي بعد از کشــته شدن همسر اولش مقوله >ازدواج< را برگرفته از سنت تاریخي 

  .(http://www.iran  ـ ghalam.de/2Haupt/668.HTM,2007) پیامبر اسالم دانست

1  ـ 2  ـ 6( ازدواج هاي اجباري

>شمس حائري< درباره استفاده ابزاري از زنان مي نویسد: >زنان وسیله باج دهي 

به مردان شده بودند. بسیار اتفاق مي افتاد که دختران جوان را به مردان مسن مي

دادند. به عنوان نمونه ازدواج، دختر شانزده ساله اي با مهدي ابریشمچي چهل ساله 

بود. این دختر، خواهر موسي خیاباني بود که براي قدرداني از خدمات ابریشمچي 

که به نفع رجوي از همســر خود گذشــته بود، به عقد او در آوردند< )شمس حائري، 

1375: ج2، ص115(.

در ســایت انجمن نجات آمــده: >در ازدواج هاي درون تشــكیالتي زن یا دختر 

هیچ گونه حق انتخابي در رابطه با همسر یعني كسي كه به عنوان شریك سالیان زندگي 

خود انـتخاب مي كرد را نداشــت و باید زن به مردي كه ســازمان انتخاب كرده بود، 

شوهر مـي كرد و دراین باره حق هیچ گونه انتخابي نداشت، مثاًل یك دختر زیر 20 سال 

  (http://nejatngo.org/fa/blogv.aspx?id=113).>را به یك مرد 40  ـ 35 ساله مي دادند

>شــمس حائري< مي نویســد: >ازدواج بر اساس عشــق و عالقه ممنوع بود و 

مي بایســت بر اساس مـصلحت سازمان صـورت گیرد. اگر زن و مـردي با یکدیگر 

قــرار ازدواج مي گذاشــتند، به محض اطالع، محــل کار آن دو را تغییر مي دادند تا 

نتوانند با یکدیگر انس بگیرند و بعد در زمان جدایي سعي مي کردند که دختر را هر 

چه سریع تر به مرد دیگري شوهر بدهند. یکي از شیوه هاي کار این بود که به دختر 
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مي گفتند: نامزدت، تو را دوست ندارد و به ما اطالع داده که از ازدواج با تو منصرف سا

شــده اســت. بدین ترتیب دختر را قانع مي کردند تا با شــخص دیگري که سازمان 

انتخاب کرده بود ازدواج نماید< )شمس حائري، 1375: ج2، ص 109(.

2  ـ 2  ـ 6( نفرت انگیزي براي وابستگي زنان به سازمان

>فریــده صــدري< در همایش اصفهان درباره ایجاد تنفــر و مبارزه با عواطف 

زنان به عنوان یک استراتژي سازماني مي گوید: >در اواخر دوران 14 ساله فعالیت 

در ســازمـان مجاهدین خلق به عنوان ناظر بر نوشــته هاي اعضاي سازمان فعالیت 

مي كردم؛ هیچ گاه اجازه اینكه نامه هاي این اعضا به خانواده هاي آنها برسد، از سوي 

رهبران این گروه صادر نشد< )خبر گزاري فارس 85/12/12(.

وي درباره انقالب ایدئولوژیك تصریح كرد: >با شــوراندن زنان علیه شوهران 

خود باعث ایجاد تنفر در میان آنها مي شــدند و با این عمل در ابتدا از وابســتگي 

همـســران نســبت به هم كاســته و به تدریج بر وابســتگي آنها به رهبران سازمان 

مي افزودند< )خبر گزاري فارس:85/12/12(. همچنین صدري درباره رفتارها و تفکرات 

ضدبشري منافقین در همایش اصفهان مي گوید: >از او خواسته شد که شیر حاوي 

سیانور به بچه یک ساله اش بدهد و همچنین مجبور گردید تا به صورت شوهرش 

.( http://nejatngo.org/fa/catv.aspx?id =117 ) >سیلي بزند

>مرضیــه قرصــي< در این باره مي گوید: >او تهدید گردیــد در صورتي که خود 

را تســلیم خواسته هاي ســازمان نکند به زندان ابوغریب خواهد رفت. >شالچي< 

شــهادت داد که سـازمان اعتـقاد دارد که خانواده النه فساد است و پیروان خود را 

مجبور مي کرد که به همین صورت فکر کنند< )همان(.

>نادره افشــاري< از اعضاي بریده از ســازمان مي گوید: >خودخواهي خودمان 
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سا به عنوان عناصر مجاهد و مبارز، این مســئله را دائمًا دامن مي زد. به ما احساس به 

خصوصي مي داد، مبني بر این که ما افراد ویژه، فوق العاده و قهرماني هســتیم. این 

احساس را در ابتداي ورود به سازمان، به ما تحمیل مي کردند. تا روابط عاطفي مان 

را زیر پوشش خودخواهي مان و با ارضاء خودخواهي مان، سرکوب کنند. این قدم 

اول بود. وارد تشکیالت که شدیم باز هم مرحله ي سرکوب هاي دیگر به طور موازي 

و ارضا خودخواهي هاي دیگر، عمل مي کرد. به طور مثال، وقتي در این دستگاه زن 

و شوهري با هم بودند، اگر اتفاقًا یکي از آنان رده ي تشکیالتي اش از دیگري باالتر 

بود، سازمان سعي مي کرد از این تفاوت براي سرکوب دیگري و جدا کردن زوجین 

استفاده کند. نمونه هاي زیادي داشتیم که به خاطر همین تغییر مدار تشکیالتي مرتبًا 

تجدید فراش مي شــدند. نمونه بارزش زني به نام >عاصفه< بود که در سال 1367، 

در قرارگاه اشــرف فرمانده لشــکر بود. تا آنوقت چهار بار ازدواج تشکیالتي کرده 

بود؛ یعني مردها به لحاظ تشکیالتي از او عقب مانده بودند. لذا منجر به جدا شدن 

>عاصفه< از آن مردان مي شد و سپس سازمان ناچار مي شد، >عاصفه< را به مردان 

دیگر بدهد. مســعود رجوي در همین رابطه، در یک نشســت تشکیالتي از خواهر 

>عاصفه<، به عنوان سرهنگ >عاصفه< یاد کرد. این همان ارضا خودخواهي و جاه 

طلبي هاي >عاصفه< در برابر چهار مورد پیاپي و به هم ریختن خانواده اش تا سال 

1367 بود. از آن پس دیگر من از سرنوشــت این خواهر مجاهد اطالعي در دست 

ندارم و جایي هم اسمش را نشنیدم< )خوشحال، 1384: ص20(.

اساسًا منافقین حتي در تعارض میان حقوق کودکان خود و منافع و دستورهاي 

تشـــکیالتي و فـرقه اي ســـازمان، حقوق کودکان را پایمال مي کردند و از این اصل 

مـي توان به میزان پایبندي آنان نسبت به حقوق دیگران پي برد! خاطره اي از >ابراهیم 
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خدابنــده< که در زندان اوین با دختر خود >هما خدابنده< مالقاتي داشــته اســت، سا

بســیار تلخ ولي شنیدني اســت. >هما خدابنده< که اکنون در >نیوکاسل< انگلستان 

زندگي مي کند پس از شــنیدن خبر دســتگیري پدرش در ایران موفق مي شــود تا از 

طریق ســفارت انگلســتان به ایران سفر نموده و با پدرش مالقاتي داشته باشد. وي 

مي گویــد: >او با وحشــتي دروني به خاطر مي آورد که یــک روز زماني که من هنوز 

سیزده سالم بیش نبود، وي مادرم را راضي کرد تا من را براي تظاهرات به بروکسل 

بیاورد. مادر من در هتل ماند و من با پدرم به وسط شهر رفتیم، در این حال دستور 

دریافت کرد که همان لحظه باید به پاریس برود. پدر من مي گفت که در آن زمان بر 

سر دوراهي مانده بودم که حتي در نقطه اي به فکرش خطور کرده بود که من را هم 

بدون اطالع با خودش به پاریس ببرد؛ ولي باالخره تصمیم مي گیرد تا من را تنها در 

خیابان هاي غریبه شــهر بروکسـل رها کند، چـرا که مي بایسـت به دسـتور داده شده 

از طرف سازمان عمل مي کرد... من معتقدم که نزدیکي در بین اعضاي یک خانواده 

و عالقه هــاي خانوادگي، قویتر از هر چیز دیگري اســت و براي من اعتقادي که به 

اسالم دارم، همیشه راهنمایم بوده و همین هم باعث شد که بتوانم پدرم را با وجود 

همه مشــقاتي که براي من و مادرم ایجاد نموده، ببخشم. آن چه که در سفر به ایران 

واقعًا برایم روشــن شــد این بود که پدرم هیچ کدام از این کارها را با آزادي واقعي 

انجــام نداده بود. وي تحت تأثیــر روش هاي کنترل فکري فرقه اي قرار گرفته بود که 

سخت بر او چیره شده بودند، بنابراین پدرم نیز به راستي قرباني سازمان شده بود< 

)همان، ص 78(.
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سا 3  ـ 6( منافقين و طالق ايدئولوژيک

1  ـ 3  ـ 6( پنهان سازي طالق ایدئولوژیک 

این فرقه در درون تشــکیالت خود به طور جدي و گســترده در 26 مهر ماه سال 

1368 طالق هاي ایدئولوژیک را به صورت اجباري مقرر کرد و همه اعضا متعهد شدند، 

که براي همیشــه حق ازدواج را از خود سلب کنند و نقض این تعهد هزینه سنگیني 

در پي داشت. >محمد حسین سبحاني< در این باره مي گوید: >چندي بعد نه تنها پیوند 

زناشویي حرام مي شــود، بلکه این بار طالق >امري ضروري ومقدس در متن مبارزه 

انقالبي و ایدئولوژیکي از طرف پیامبر و ائمه محسوب مي شود< که کودکان بي گناه نیز 

باید قرباني این سیاست شوند. بنابراین رهبري فرقه بحث >طالق هاي ایدئولوژیک< را 

در 26 مهرماه 1368 براي اعضاي مجاهدین، آغاز کرد. مسعود رجوي در مورد درجه 

اهمیت بحث هاي صورت گرفته در مورد >انقالب ایدئولوژیک< تأکیدهاي ویژه اي دارد 

که با عبارت >بود و نبود< سازمان مجاهدین، در نشست هاي شوراي مرکزي سازمان 

از آن یاد کرده است. اینکه چرا >انقالب ایدئولوژیک< وي و مریم عضدانلو از ازدواج 

آغاز شد، اما >انقالب ایدئـولوژیک< اعـضا مـجاهدین باید از >طالق ایدئولوژیـک< 

آغاز مي شد، از پرسش ها و رازهاي پنهاني است که هیچ گاه رهبر مجاهدین به آن پاسخ 

.( http://www.iran  ـ ghalam.de/2Haupt/668.HTM,2007) >نداده است

>مرضیه قرصي< یکي از قربانیان فرقه منافقین به دلیل مشکالت مالي شوهرش 

در ایران، به امید گرفتن پناهندگي در یک کشور اروپایي، به همراه شوهر و پسر 2 

ساله اش، اسیر دالل هاي منافقین در یکي از نقاط مرزي کشور گردیده و با فریب، به 

کمپ اشرف منتقل مي شوند، باالخره پس از سال ها که شوهرش را در یک عملیات 

تروریســتي منافقین از دســـت داد، براي رسیدن به فرزندش در ایران، به ایران باز 
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مي گردد، وي در خاطرات خـود در مـورد اجبار ســازمان به طالق از هـمســرش سا

مي گوید: >در آن شب به خصوص، پروین دست بردار نبود و مي خواست هر طوري 

شده مرا مجاب کند که برگه طالق نامه را امضاء کنم و براي همیشه از همسرم جدا 

شــده و او را از یاد ببرم. خیلي در برابر پروین مقاومت کردم، اما مشــخص بود که 

او براي خرد و تحقیر کردن من حاضر بود هر کاري بکند و تمایالت و احســاس 

دروني من براي او ابدا مهم نبود و به قولي حس مرا درک نمي کرد. چون پروین نه 

یک زن که فردي تشکیالتي و مطـیع سرسخت سازمان بود و ایـنگونه تربـیت شـده 

بود و شـاید خودش نمي دانست که چگونه احساست مادرانه و زنانه او را پایمال 

کرده اند و فردیت او را از بین برده اند. فشــار رواني و ذهني بر من از سوي پروین 

تا ســاعت دو و نیم شب ادامه داشــت و من همچنان از پذیرفتن خواسته او مبني 

بــر امضاء برگه طالق نامه خودداري مي کردم، اما به یک باره در حالتي از ناامیدي و 

خستگي روحي و رواني مفرط از پا در آمدم و براي فرار از این همه فشار روحي و 

رواني به پروین گفـتم برگه را امـضاء مي کنم. بله، متأسفانه در نهایت، من طالق نامه 

را امضاء کردم اما با همه این فشارها حین امضاء طالق نامه به خودم قول دادم که 

هیچ وقت شــوهرم را از ذهن و دلم خارج نکنم. تمامي امضاهایي که در این رابطه 

از من گرفتند اجباري و فرمایشي بـود زیـرا در آن لحظات سخت، تلخ و غم انگیز، 

بســیار پریشان خاطر و افسرده بودم، وضع روحي مناســبي نداشتم و صرفًا براي 

اینکه فرهمند را از خودم جدا کنم و از شــر او خالص شــوم، طالق نامه را امضاء 

  . (http://nejatngo.org/fa/catv.aspx?id=86)>کردم

جالب توجه اینکه منافقین به شدت از انعکاس منفي این خبر در داخل تشکیالت، 

خودداري مي نمودند. >محمدحسین سبحاني< مي گوید: >البته الزم به یادآوري است 
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سا که رهبري ســازمان مجاهدین تاکنون از درج و انعکاس هرگونه خبري در خصوص 

>طالق هاي ایدئولوژیک< در فرقه خودداري کرده است، این موضوع بعد از سرنگوني 

رژیم صدام حسین دیکتاتور سابق عراق و حضور بخش عمده اي از سازمان مجاهدین 

خلق در اروپا و غرب با تاکید بیشتري دنبال مي شود، زیرا مهمترین و کلیدي ترین نشانه 

>فرقه بودن< سازمان مجاهدین خلق نزد افکار عمومي و رسانه ها و سیاستمداران در 

غرب >ازدواج ایدئولوژیک< مسعود رجوي و مریم عضدانلو و متعاقب آن >طالق هاي 

اجباري و ایدئولوژیک< سایر اعضاي سازمان مي باشد که در نتیجه آن کودکان خاکستري 

.)http://www.iran  ـ ghalam.de/2Haupt/668.HTM,2007)  >متولد شدند

>شمس حائري< درباره طالق ایدئولوژیک مي نویسد: >بعضي ها ریزترین مـسایل 

خانوادگي و جنـســي خود را توضیح مي دادند و هیچ حـرمتي را نگه نمي داشــتند. 

در تأیید حرف هاي رجوي یکي از فرماندهان گفت: من وقتي به خانه مي رفتم فکر 

مي کــردم که به بتکــده مي روم و خانه، کعبه من بود. رجوي هم اســتفاده مي کرد و 

مي گفت: دیدید که تمام فکر و ذکر شما خانه رفتن و همبستري با همسرانتان است، 

حاال فهمیدید که چـطوري انـرژي هاي شما هرز مي رفت. من از دل همه شما خبر 

دارم، بقیه هم فکر مي کردند اگر به آنـچه که در ذهن هایشان مي گذرد، اعتراف نکنند، 

برایشــان خیلي بد مي شــود؛ زیرا رجوي از همه چیز خبر دارد. رجوي براي آنکه 

ذهــن همه را متوجه موضوع مهمي بکند، با ادا و اطوار مخصوص رهبري و گویا 

که از همه چیز با خبر اســت به یکي از زنان رو کرد و گفت: پس دمت کو؟ آن زن 

جواب داد: همســرم به موهاي بلند من خیلي عالقه داشــت. آنها را بریدم و براي 

مریم فرستادم. در مورد دیگر، زني موهاي خود را از ته کنده بود تا محبت خود را 

از دل شوهرش بیرون کند تا او بتواند انقالب کند. به زنان و مردان گفته بودند: شما 
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باید با کینه و نفرت از یکدیگر جدا شوید و باید عمیقًا بفهمید که همسران شما سد سا

راه شما هستند و بین شما و رهبري پرده زخیمي کشیده و نمي گذارند شما مستقیما 

به رهبري وصل شوید< )شمس حائري، 1375: ج2، ص104(.

بنابراین معلوم مي شود که چرا سازمان منافقین به نیروهاي خود در اروپا دستور 

داده بود، براي حفظ ظاهر، حلقه به دست کنند، زیرا سؤاالت راجع به طالق بسیار 

زیاد اســت و در بین مردم دافعه ایجاد مي کند. سازمان مي خواهد این قضیه صرفا 

داخلي باقي بماند و مردم از آن با خبر نشـــوند و هر کس راجـع به طالق ســوال 

مي کند، منکر آن مي شوند )ر.ك. همان،  ص106(.

2  ـ 3  ـ 6( ماهیت و فلسفه طالق هاي ایدئولوژیکي

>هادي شمس حائري< درباره ماهیت طالق هاي ایدئولوژیکي که توسط رجوي 

در نشست هاي طالق در این فرقه مطرح شد، مي نویسد: >این طالق ها دیگر رسمًا و 

با اعتراف خود رجوي مسأله اي صددرصد ایدئولوژیک بودند، نه رنگ و بوي سیاسي 

داشتند و نه تبلیغات بیروني بودند. به این دلیل، سیاسي نبودند که از افشا و علني شدن 

آن رجوي به شــدت وحشت داشــت و گفته بود هرکس اسرار این نشست ها را به 

بیرون بدهد، سریعًا به سزاي اعمالش خواهد رسید< )شمس حائري، 1373: ص50 (.

وي دربــاره ایجاد تنفر میان همســران توســط رجوي در نشســت طالق هاي 

ایدئولوژیکي منافقین در پادگان اشــرف مي نویسد: >در این نشست ها زن و شوهر 

را مجبور مي کردند که در مقابل یکدیگر بایستند و به روي هم >تف< کنند. رجوي 

وقتي وارد جلسه طالق مي شود یک چوب در دست مي گیرد و کساني که حلقه هاي 

خود را نداده بودند، دستهایشان را روي میز مي گذارند و او با چوب به دست هایشان 

مي زند< )شمس حائري، 1375: ج2، ص100(.
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سا >در مرحله دوم انقالب طالق کشي، زن و شوهر به صورت همسرانشان سیلي 

زدند. زن مي بایست جلو مرد قرار گیرد و به او ملعون بگوید و مرد به زنش عفریته 

خطاب کند تا کینه یکدیگر در دلشــان جاي گیرد تا نشــان دهند که جدا شدنشان 

ظاهري نیست و نیز دلیلي باشد بر قبولي انقالبشان< )همان، ص105(.

>شمس حائري< همچنین درباره فلســفه طالق هاي ایدئولوژیکي که از سوي 

رجوي در نشست هاي طالق عنوان مي شد، مي نویسد: >رجوي در نشست بارها و 

بارها اعالم کرد که هدف اساسي از این طالق ها این است که قلب زن مال شوهر 

نیست و قلب شوهرش هم مال زن نیست، هـمه قلب ها مال من است و قلب ها باید 

به من عشق  بورزند و سینه ها باید براي من بتپند، هر کس به هر میزان و درجه اي 

قلبش به دیگري عشق بورزد به همان اندازه حق رهبري را ضایع کرده است. یک 

قلب وقتي تمامیت خود را از یک نوع عشــق پرنکند، ناخالص اســت و نمي تواند 

تمامي وجودش را به رهـبري بسپارد، این الزمه سـرنگوني رژیم است که سراپا از 

یک جنـس شـویم و انرژي هاي پراکنده خود را در وجود من متراکم کنید تا قدرت 

من براي جنگ با رژیـــم به صدها برابر افزون شــود و دســتم براي هر کاري باز 

باشــد. در این نشست ها مسعود یک سیني برداشت و حلقه ها را جمع آوري کرد و 

گفت: همه زن ها به مردها حرامند و تا سرنگوني رژیم هیچ کس حق ندارد زن خود 

را مالقات کند حتي در ایران هم نمي شود به زنتان رجوع کنید و از همین حاال باید 

سه طالق کنید و او مردي به نام >م  ـ ع< را بلند کرد و گفت: >تو باید عشق همسرت را 

از دل بیرون کني، زن ناموس تو نیست، من ناموس توام. باید تلقي مالکیت را در مورد 

زنت از ذهنت بیرون کني و او را آزاد بگذاري که مال خودش باشــد. براي این که 

انقالبت پذیرفته شود، باید کلید اتاق خوابت را به من بدهي و من با زنت در اتاق 
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تنها بمانم، هر وقت توانســتي براي این کار خودت را راضي کني و مقاومت هاي سا

ذهنــي و تعصبات کهنه پرســتانه را کنــار بگذاري از تو قبــول مي کنیم که انقالب 

کرده اي. این انقالب در نفي مالکیت زن اســت. زن هایتان مال شما نیستند و زن ها 

هم بدانند که شوهرانشان مال آنها نیستند، همه مال رهبر هستند. باید عشق ها نثار 

من و مریم شــوند. روي تابلو عکسي کشیده بود با شکم گنده، قد کوتاه، سرطاس 

و زشــت به نام آقا جمال و آقا جمال مظهر شکم گندگي و زشتي بود. زنان را بلند 

مي کرد و مي گفت: >من مي خواهم تو را به آقا جمال شــوهر بدهم، باید خودت را 

راضي کني< )شمس حائري، 1373: صص 52  ـ 51(.

3  ـ 3  ـ 6( سختگیري هاي پس از طالق ایدئولوژیک

1  ـ 3  ـ 3  ـ 6( ایجاد ممنوعیت در روابط زن و مرد

>شــمس حائري<، پس از طالق ایدئولوژیک مي نویسد: >حتي سالم و علیک 

زن و مردهاي دیگر که قبال زن و شوهر نبودند ممنوع شده بود. پس از نشست هاي 

طالق براي مدت محدودي یک جداســازي کامل در تمامي زمینه ها بین زن و مرد 

در پادگان اشــرف ایجاد شــده بود و میــزهاي غذاخوري و اتوبوس هایشان را از 

یکدیگر جدا کرده بودند. زرین، یکي از انقالب کرده ها که جدیدًا فرمانده شده بود، 

به زن دیگري گفته بود: >تو از خودت اشعه جنسیت متصاعد کرده اي و تا به حال 

ده گــزارش از تو آمده که در اثر صحبــت کردن و خنده تو برادرها به هم ریخته و 

تحریک شده اند< )شمس حائري، 1375: ج2، ص106(.

همـچنین >مـهدي عســگري< در ایـن باره مـي گوید: >بعد از سـال 1370 و به 

هم ریـختن بنـیان خـانواده و طالق هـاي اجباري در فـرقه رجـوي، زنان و مـردان 
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سا ایــن فـرقه به دســتـور رجوي کامـاًل از یـکدیگر جدا شــدند به گـونه اي که محل 

استقرار زنان در گــوشـه هاي پرت و دور افتاده با دیوارهایي با ارتفـاع خـیلي بلـند 

یا در مکان هایي بود که چند الیه سیم خاردار داشت. جـالب اسـت که مـجاهدین 

طرحي را به تصویب رســانـدند که بر طبق آن هــیچ زن و مـردي حق نداشت در 

کابـین جلو یک خودرو با هـم بنـشیـنند و این طرح البته شامل پیر زنان این گروه 

.(http://nejatngo.org/fa/blogv.aspx?id= 153)>نیز مي شد

2  ـ 3  ـ 3  ـ 6( عقیم سازي اجباري زنان در فرقه منافقین

نـهم سـپتـامبر 2008 جـلـسه اي در پارلـمان اروپـا تـوسـط هیئـت روابـط ایران 

و پارلـمان اروپا برگـزار گـردیـد. هــدف و توجـه ایـن جـلسـه مـعـطوف به بـحــث 

پـیرامـون >سازمـان مـجـاهدین خلـق/ شـوراي مـلي مـقاومـت و فعـالیـت هاي آن< 

بود. از جمله دعوت شـدگان >نسرین ابراهیمي< بود که از سن 16 سالـگي در کـمپ 

اشـــرف به ســر مي برد و پس از10 سال توانـست از این کـمـپ فرار کـند. او درباره 

عقیـم سازي اجباري زنان در کمـپ اشـرف توسـط منـافقـین مـي گویـد: >کار دیگـري 

که براي کشـتن هـرگونه امــید در دل زنان انـجام مـي شد، خارج کـردن رحـم زنان با 

عمـل جـراحـي اسـت که ایـن عـمـل به بـهانـه هـاي مخــتلف در مـورد زنان انـجام 

مـي گیـرد و تا به حال رحـم بیـش از ده درصد از زنان را خارج کـرده اند. وي تـوضــیح 

داد که آنـها قـصــد چـنـین عمـلي را روي وي داشـتـه اند ولـي مـوفـق نـشدند. وي از 

هیــئـت پارلـماني تقاضـا نـمود تا مــتخصـصین و پزشـکاني را براي تحـقـیق در این 

.(http://iran  ـ interlink.org/?mod=view&id=5091)>زمـینه به کـمپ اشـرف بفـرسـتند

>سـازمان مجـاهدین خلـق تاكنون طي عملیات مـوسوم به >قله آرماني< حداقل 

150 نفر از زنان عضو خود را عقیم كرده اســت. این عملیات به عاملیت >نفیســه 
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بادامچي< یكي از پزشكان سازمان و به شكل خارج كردن رحم زنان سازمان اجرا سا

.( http://nejatngo.org/fa/blogv.aspx?id=153 ) >مي شود

>بتول ســلطاني< که بعد از 20 ســال از این فرقه جدا شد و به خاطر این فرقه 

خود را مطلقه نمود و دو فرزندش را در یک کوچ جمعي به اروپا روانه کرد و با این 

خدمت رویایي توانست به رده باالي شوراي رهبري زنان برسد، درباره عقیم سازي 

اجباري زنان مي گوید: >مســعود رجوي در یکي از جلسات شوراي رهبري )جمع 

زنان( تصریح کرد که مهم ترین و اولین وظیفه نفیسه بادامچي )دکتر و عضو شوراي 

رهبري( عقیم نمودن زنان جوان )کمپ( اشرف مي باشد و نفیسه بادامچي جنایتکار 

سا  ل ها به این شغل ضد انساني مشغول بود و به بهانه هاي مختلف زنان را مجبور 

مي کرد تا به این عمل تن بدهند و بابت این خوش خدمتي از ســرکرده فرقه امتیاز 

مي گرفت<. 

>علي رضواني< عضو ســابق ســازمان، در نامه اي که به سازمان >میدل ایست 

واچ< شــعبه آمریكا نگاشته و موارد نقض حقوق بشر را در این فرقه یادآور شده، 

درباره تبعات دهشــت بار طالق اجباري در میان منافقین مي نویســد: >سال 1371 

قرارگاه اشرف واقع در خاك عراق، خانمي با نام زهرا از لشكر 40 ارتش سازمان 

مجاهدیــن خلق ایران به خاطر اعتراض و دفاع از حقوق زنان و نپذیرفتن انقالب 

ایدئولوژیك و طالق هاي اجباري با ریختن بنزین به روي خود در برابر حاضرین 

دست به خود سوزي مي زند و بالفاصله مي میرد< )رضواني، بي تا: ص16(.
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سا 4  ـ 3  ـ 6( سرنوشت کودکان قرباني طالق ایدئولوژیک

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

ابتدا کودکان در کمپ اشــرف نگهداري مي شدند، بدون اینکه از حقوق اولیه 

برخوردار باشند. مهدي خوشحال در این مورد مي نویسد: >بچه ها از دوران کودکي 

تحت آموزش هاي تشــکیالتي و ایدئولوژیک قرار مي گرفتند. اجازه ادامه تحصیل، 

انتخاب سرنوشــت، همســر و زندگي خانوادگي را هم نداشتند. آنان سربازان آتي 

انقالب در پشــت جبهه شــمرده مي شدند. از سنین 15 ســالگي تحت جاذبه هاي 

مختلف تشکیالت به ویژه رده خواهي، مي بایست به صورت میلیشیا براي سازمان 

کار مي کردند. دختران قبل از رســیدن به ســن قانوني مي باید جهت ارضا و کنترل 

فرماندهان، به ازدواج یکي از افراد وفادار درمي آمدند< )خوشحال، 1384: ص8(. 

>شــمس حائري< درباره وضعیت آموزش کودکان مي نویسد: >مدرسه پادگان 

اشرف بیشــتر حالت یک مرکز نگهداري کودکان را داشت تا یک مدرسه معمولي 

با اینکه با پول هاي کالني که در اختیار ســازمان بود، مي توانست بهترین امکانات 

درســي و تفریـــحي را براي کودکان فراهم ســازد. اما به عکس عده اي واخورده 

و تحت برخورد تشــکیالتي را کــه هیچ گونه تجربه آموزشــي در رابطه با کودکان 

نداشتند، به عنـوان تنـبیه، مـربي و معلم کودکان مي کردند. کودکاني که به سن سیـزده 

سالگي مي رسیدند، فورا از مدرسه خارج کرده و وارد روابط تشکیالتي مي کردند. 

این کودکان به شدت مورد بهره  برداري و استثمار بدني قرار مي گرفتند و از حقوق 

خود بي اطالع بودند< )شمس حائري، 1375: ج2، ص 97(.

>نادره افشــاري< یکي از اعضاي با ســابقه سازمان در ســال )1374  ـ 1360( 

که مســئولیت سرپرستي کودکان منافقین را به عهده داشت و یکي از کودکانش نیز 
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در همین راه معلول شــد مي گوید: >پانســیون کودکان در قرارگاه اشرف، پر بود از سا

بچه هایي که آخر هفته کسي را نداشتند که آن ها را تحویل بگیرد و در واحد اسکان، 

چند ســاعت یا یک شــبانه روز، نگهدارد. به بچه ها یاد داده بودند که در مالء عام 

حق ندارند پدر یا مـادرشــان را صدا بزننـد. به خصـوص براي من که در مـدرسه 

مجاهدین کار مي کردم، این فشــار براي بچه هاي من بیشتر بود. دختر 6 ساله ام در 

مدرســه ناچار بود مرا خانم معلم نادره صدا بزند، گاهًا به بهانه بوســیدنم، به من 

نزدیک مي شــد و در گوشم ده بار، مامان مامان مي گفت. این اضطراب اکنون که او 

یک دختر دانشــجوي ٢4 ساله اســت و بیش از 10 سال است که ما از سازمـــان 

فاصله گرفته ایم، هنوز هم در او وجود دارد. من مرتبًا باید به نوعي تلفني یا نامه اي 

یا هرگونه دیگر به دخترم اعالم موجودیت و اعالم وضعیت بکنم که من هنوز زنده 

هستم< )خوشحال، 1384: ص21(. 

دســتور به طالق ایدئولوژیک بــه طور خاص پیامدهاي منفي بســیاري براي 

کودکان طالق به همراه داشــت. >حائري< مي نویســد: >داستان کودکان در سازمان 

غم انگیز است. بزرگترین ظلم را سازمان به بچه ها نمود. کمبودهاي عاطفي و روحي 

و نگراني هاي آنها و بزرگ شــدن در محیط هاي بســته و تنگ و بیگانه با مســایل 

روزمــره اجتماعي، از آنان موجوداتي ترســو و مضطــرب و بي اعتماد به خود بار 

آورده بود. بسیاري از بچه ها دچار ضعف اعصاب شده بودند که بسیار عجیب بود. 

دختران 8 ســاله موي سرشــان مي ریخت و دکتر معتقد بود که ریشه عصبي دارد< 

)شمس حائري، 1373: ص48(.
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سا 2  ـ 4  ـ 3  ـ 6( کوچ اجباري کودکان 

سازمان به منظور گسستن روابط عاطفي والدین با فرزندان طالق، سعي نمود تا 

با توســل به انواع حیله ها کودکان را به کشورهاي اروپایي کوچ دهد. عملیات کوچ 

اجباري به تجارت انســان شبیه است. قصد سازمان بر این بود تا کودکان را پس از 

پرورش و مغزشویي مجددا به عنوان سربازان مطیع فرقه به کار گیرد. >محمد حسین 

ســبحاني< مي گوید: >در ابتدا و بعد از طالق هاي اجباري در سازمان همسراني که 

فرزند داشتند، مجاز بودند که چند ساعت آخر هفته براي عادي سازي و به خاطر اینکه 

کودکان متوجه طالق پدر و مادرها از یکدیگر نشوند، به خانه هایشان بروند. به همین 

خاطر گاهي همســران، همدیگر را در زمان تحویل دادن و گرفتن بچه ها مي دیدند. 

حضور مادر و پدر و بچه ها کنار یکدیگر باعث مي شد که عواطف واقعي و حقیقي 

که بین آنها وجود داشــت، دوباره شعله ور شود. مثاًل بچه هاي دبستاني تقریبًا تمام 

هفته را در پانسیون شبانه روزي که سازمان در قرارگاه اشرف ساخته بود، مي خوابیدند 

و از دیـــدار پدر و مادرهاي خود محروم بودند. ولي هنگامي که بعدازظهر پنجشنبه 

نــزد پدر و مادرهاي خود مي آمدند، همه اعضاي خانواده در زیر یک ســقف جمع 

مي شــدند. در چـنین شـرایطي عشـــق و عاطـفه هاي انـساني بر فـضاي خشک و 

تشکیالتي سـازمـان چـیـره مـي شد. بدین ترتیـب با وجود حضـور بچـه ها رجـوي 

عــماًل نمي توانست این عواطف را به طور ریشه اي بخشکاند. به همین دلیـل رجوي 

کودکان را مانـعي براي پیشبــرد >طالق هـاي اجباري< و >انقــالب ایـدئـولـوژیک< 

.(http://www.iran  ـ ghalam.de/2Haupt/668.HTM,2007) >خـود مي دانست

>مهدي خوشــحال< مي نویسد: >کودکان مجاهدین حدود 800 تن بودند، ابتدا 

مدارس، تفریحگاه و آشیان هاي دیگر آنان به دلیل شرایط جنگي، تعطیل اعالم شد. 



فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

170

�3
88

ر  
ها

/ ب
 4

3 
ره

ما
ش

 / 
هم

زد
يا

ل 
ســپس آنان را با حداقل امکانات براي زنده ماندن و شرایط آسیب پذیر رواني، با سا

خوف و سراســیمگي به درون ســنگرهاي ضد موشک داخل قرارگاه انتقال دادند. 

چند هفته از حضور کودکان در داخل ســنگرهاي نمور و تاریک گذشــت. آنان با 

وجود این که ســال ها در مناطق نظامي و محیــط رعب انگیز زندگي کرده بودند، با 

محیــط جدید نیز عادت کرده و فضاي ســاختگي را بــا بازي هاي کودکانه به لوث 

کشیده بودند، به ویژه این که حتي یکي از هواپیماهاي متحدین محض نمایش در 

آسمان قرارگاه ظاهر نشد. بنابراین حیله سازمان براي کوچ اجباري کودکان تا اینجا 

ناکام مانده بود. والدین کودکان راضي نمي شــدند و بهانه کافي در دســت سازمان 

باقي نبود. در مرحله بعد، سازمان ناچار شد کودکان را به مرکز ثقل بمباران هوایي 

متحدیــن، یعني بغداد، انتقــال دهد... از این تعداد نزدیک بــه ٢00 کودک به بهانه 

خروج از صحنه جنگ خلیج فارس، به صورت غیرقانوني و با مدارک جعلي وارد 

خاک آلمان شدند< )خوشحال، 1384: صص10  ـ 8(.

یکي دیگر از نویسـندگان مي نویـسد: >پروسه ي طالق هاي درون سازماني، در 

ســال هاي 370  ـ 1368، به طول انجامید و از آن جا که بعضي از خانواده ها راضي 

به جدا شــدن از زوجین خود نبودند، مســئله کودکان شان را بهانه قرار مي دادند و 

از این طریق دســت سازمان به ویژه رهبري سازمان را براي جدا کردن خانواده ها، 

مي بســتند. در این میــان، رهبري مجاهدین به خاطر این کــه بهانه اي براي نیروها 

باقي نماند و همیشــه در موضع بدهکاري نســبت به سازمان باقي بمانند، به بهانه 

جنــگ خلیج فارس، همه کودکان مجاهدین را که در عراق و نزد والدین شــان به 

ســر مي بردند، با انواع حیله و فریب و وعده هــاي دروغ، وادار به کوچ اجباري به 

کشــورهاي مختلف جهان کرد. حذف کودکان از کشــور عراق، بهانه زوجین را در 
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سا راســتاي عدم طالق از همدیگر، از دست شــان گرفت. اما در این بین سرنوشــت 

کودکان مهاجر، رقت بارتر از والدین شان شد، آنان این بار تنهاتر از گذشته درمیان 

تارهاي عنکبوتي ســازمان، گیر افتادند. کودکان مجاهدین از اواخر ســال 136٩ به 

بهانه خروج کوتاه مدت از میدان جنگ در عراق، ابتدا وارد خاک اردن ســپس از 

میان 800 کودک ٢ ماهه تا 15 ساله وارد خاک آلمان به عنوان سر پل سازمان شدند< 

)خوشحال، 1384: ص5(.

3  ـ 4  ـ 3  ـ 6( مغزشویي کودکان براي ارتکاب جرایم تروریستي

کودکان خاکستري متولد شده در این فرقه پس از طالق ایدئولوژیک به صورت 

جدي تري در معرض ارتکاب جرایم خشونت بار و تروریستي قرار مي گیرند؛ زیرا 

در این مرحله به دلیل فقدان والدین در اوج خالء عاطفي قرار مي گیرند. شماري از 

کودکان جدا شده از منافقین در عراق به پایگاهي به نام موسوي در کلن آلمان منتقل 

شدند که در معرض شدید شستشوي مغزي توسط این فرقه قرار دارند.

>پایگاه موسوي آپارتمان دو طبقه اي در شهر کلن است، )این پایگاه خانه نیست 

بلكه پایگاه سیاسي تبلیغي سازمان مجاهدین خلق ایران مي باشد(، در هر اتاق 8  ـ 7 

بچه  و گاهي تا 16 بچه نگهداري مي شوند. زندگي بچه ها در این پایگاه مانند زندگي 

در قرارگاه هاي ســازمان و کاماًل تشكیالتي مثل بغداد است، بچه ها صبحگاه دارند، 

سرود مسعود و مریم برایشان پخش مي شود و همچنین اجراي شامگاه که جزو کار 

روزانه آنها مي باشــد، خانمي به نام اعظم مسئول بچه ها بوده است. دخترهاي بزرگ 

باید روســري ســر بكنند، نوارهاي موسیقي و ویدئویي ســازمان را فقط باید گوش 

بدهند و تماشــا بكننــد،  اجازه دیدن برنامه هاي تلویزیونــي را ندارند و در صورت 

تخلف از مقررات، تنبیه بدني مي شوند. بچه ها از محیط بیـــرون و بخصوص از پدر 
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و مادرانشان کاماًل قطع هستند، نه نامه اي دریافت مي کنند و نه مي توانند نامه اي به سا

پدر و مادرانشان که در کشور عراق هستند بنویسند و همچنین از مالقات با پدران 

و مادران در سطح اروپا و آمریكا محروم هستند< )رضواني، بي تا، ص26(.

>محمد حسـین سـبحاني< مـدعي است: >مسـعود بني صـدر در کتـاب >خـاطـرات 

یک شورشي< نوشــتـه: >در مـورد بچـه هـایي که به خـارج فرستاده شده بودند، در 

نشریات ایراني مطالبي نوشـته شـده بود، ولـي من آن را به عنوان تبلیغات دشـمن رد 

مي کردم، یک بار یکي از این بچـه ها را مالقـات کردم. یک پسر ده ساله بود. از او در 

مورد والدینش پرسیدم. پاسخ داد: کدام یکي؟ من نمي توانستم سوالش را درک کنم. 

گفت: خوب، پدر واقعي من در ایران کشــته شــد، بعد من با مـادرم به عـراق منتقل 

شدیم. مادرم ازدواج کرد و مـن پـدر جدیـدي یافــتم. بعد از مـدتي مادرم کشته شد 

و پدر دوم من ازدواج کرد و من مادر جدیدي پیـدا کـردم و سپس من هر دو را در 

عـملیات فـروغ از دســـت دادم و بعد دوباره پدر و مادر جـدیدي به من داده شـد!! 

امـا در هـر صورت بعـد از >طالق هـاي ایدئـولـوژیک< در مـهر مـاه 1368، کودکـان 

به طور کامل از حقـوق اولـیه خود محروم شـدند ... حتي براي سـال ها نـیز صـداي 

آنـها را از پشـت تلفن نمـي توانند، بشـنوند یا نامه ها و عکس هاي آنها را ببینـند و 

.(http://www.iran  ـ ghalam.de/2Haupt/668.HTM,2007)  >بـخوانند

فرقه منافقین در راستاي رسیدن به اهداف تروریستي انتحاري از زنان به ویژه 

از دختران نوجوان پانزده تا شــانزده ســاله نیز اســتفاده کرده است. >خاویر روفر< 

نویسنده فرانسوي در این  باره مي نویسد:

>عملیات انتحاري توســط مردان جواني انجام مي شد که مواد منفجره به بدن 
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سا و دور کمر خود مي بســتند. وقتي ســرویس هاي اطالعاتي قوي تر شــدند، سازمان 

.(Rayfer, 2007:p338)1>مجاهدین دختران 16  ـ 15 ساله را وارد عملیات کرد

>ســبحاني< مي گوید: >از این مرحله به بعد >کودکان خاکســتري< متولد شده 

در عوض گرفتن محبت و عاطفه پدر و مادر، باید در پایگاه ها، رســم خشــونت و 

ترور را یاد بگیرند و براي انجام عملیات تروریســتي به عراق برگردند یا از فرط  

کمبود عاطفه و محبت در دام مصیبت هاي اجتماعي در غرب گرفتار شــوند و در 

جرم هاي سازمان یافته تحت رهبري فرقه شرکت کنند تا جایي که بخشي از جرایم 

سازمان مجاهدین در رابطه با سوءاسـتفاده مـالي از کودکان بر حسب مـدارکي که 

اداره پلیس جنایي فدرال کشــف نمـود، در شـــماره 29 مجله فـوکـوس ایـن گونه 

نوشـــت: >اطـالعـات موثق حاکي از آن اســت که فرزندان افراد مجاهدین خلق 

را با قصد قبلي از خانواده ها ي شــان جدا کرده، پنهاني وارد خاک آلمان کرده و به 

عنوان ظاهرا بچـه هاي یتیم و آواره در ساختمان هاي مهدکـودک وابسـته به سـازمان 

آورده شـده اند، تا به حـساب سـازمان کـمک هاي مـالي دولـتي در مقیاس باال واریز 

.(http://www.iran  ـ ghalam.de/2Haupt/668.HTM,2007) >شود

>مهدي خوشــحال< مي نویســد: >کودکان مجاهدین که از بدو خروج از خاک 

عراق به کشورهاي مختلف جهان از جمله امریکا، کانادا، استرالیا، اسکاندیناوي و 

سایر کشورهاي اروپایي تبعید شــده بودند، به سرنوشت و روزگار عبرت انگیزي 

گرفتار شــدند. تعدادي از آنان طبق معمول تحت فشارهاي عاطفي و روحي براي 

کار سازماني و جمع آوري پول ازمردم به خیابان ها گسیل شده و به گدایي پرداختند، 

 Quand les services de sécurité se montrent puls efficaces, ce sont des jeunes filles de 15  ـ  �
-   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 ســپرده شــدند که در این موارد انبوه ســوء سا

استفاده هاي جنسي از کودکان توسط هواداران و اعضاي باالي سازمان گزارش شده 

است. تعدادي از کودکان پس از ختم آموزش دوره هاي تروریستي و ایدئولوژیک، 

دوباره به عراق اعزام شده و توسط سازمان به دولت عراق فروخته شدند، تعدادي 

آواره و بي سرپرســت و رواني روي دست جوامع غربي باقي ماندند و تعدادي نیز 

در غم غربت و هجران خانواده، دست به خودکشي زدند. به عنوان نمونه کودکي به 

نام >آذر غراب< که به خواست تروریستي سازمان براي اعزام به عراق، >نه< گفته و 

مورد غضب سازمان واقع شده بود، بر اثر ضعف قواي جسمي و رواني به بیماري 

مزمن گرفتار شد و مدت  زیادي در یکي از بیمارستان هاي شهر کلن، بستري بود و 

باالخره فوت کرد< )خوشحال، 1384: صص6  ـ 5(.

4  ـ 4  ـ 3  ـ 6( نقض حقوق کودک و بررسي چند پرونده

>شــمس حائري< که از سال 1354 عضو فعال ســازمان منافقین بود، در سال 

1370 به علت فساد تشکیالتي از فرقه منافقین جدا شد. پس از اعالم کناره گیري از 

ســازمان در اردوگاه رمادي عراق به زندان و تبعید محکوم شد و پس از 11 ماه به 

هلند پناهنده شد. همسر وي همچنان در اردوگاه نظامي اشرف در عراق مانده بود 

و دختر 8 ساله و پسر 11 ساله اش در یک کوچ اجباري از عراق به اردن و از آنجا 

به کلن آلمان برده شده بودند. او براي باز پس گیري کودکانـش از سازمان منافـقین 

تالش زیـادي کرد. وي مي گوید: >به انجمن مجاهدین خلق در آمستردام تلفن کردم 

و خواستم که فرزندانم را به من تحویل بدهند و شخصًا مسئول نگهداري آنان باشم. 

مسئول انجمن آمستردام که خانم بود، جواب عجیبي به من داد. ایشان گفت که تو 

بریده و مزدور و خائن هستي. بدین سبب پدر بچه هایت نیستي !بچه ها مال مسعود 
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سا و مریم هستند! آنها حتي آدرس کودکانم را به من ندادند تا بتوانم به بچه هایم نامه 

بنویســم یا تلفن بکنم. حتي نام کشــور و شهري که بچه هایم آن جا ساکن بودند را 

 ،VVNبه من ندادند. در ادامه توانستم از طریق سازمان حمایت از پناهندگان به نام

فرزندانم را در کشــور آلمان ردیابي و مالقات کنم، سازمان حمایت از پناهندگان، 

گفتند، مجاهدین خلق گفته که فرزندان شما پدر و مادرشان در جنگ کشته شده اند، 

حال که شــما آمده اید تا آنان را تحویل بگیرید، ما خوشــحالیم؛ من حتي کارهاي 

قانوني بچه هایم را در کشور هلند حل و فصل کرده بودم. هفته بعد که به آلمان رفتم 

تا بچه هایم را تحویل بگیرم، مسئول سازمان حمایت از کودکـان به من گفت، مادر 

بچه هایت نیز به ما مـراجعه کرده و درخـواست کرده که بچه هایش را تحویل بگیرد 

و سرپرســتي بکند، لذا ما نمي دانیم که این بچه ها را به کدام یک از شــما تحویل 

بدهیم، بنابراین این را باید دادگاه تصمیم بگیرد. مجاهدین وقتي خبردار شدند که 

من محل اقامت کودکانم را پیدا کرده و قصد دارم آنان را نزد خود ببرم، بالفاصـله 

مادر آنها را با عجله از عراق به آلمـان آورده تا مـانع شوند از این که من بچه هایم 

را تحویل بگیرم، لذا کار به دادگاه کشید وآنان با قدرت مالي و امکانات زیادي که 

در اختیار داشــتند و مضافًا کودکانم را در این فرصت شســت و شوي مغزي داده 

بودند، در حالي که بچه ها بعد از دو سال مادرشان را دیده بودند، دادگاه به نفع مادر 

رأي داد و سرپرســتي بچه ها را به مادرشــان محول کرد. من به رئیس دادگاه گفتم، 

این یک صحنه ســازي اســت و مادر بچه ها پس از تحویل گیري بچه ها، دوباره به 

عراق برمي گردد و بچه ها نیز بدون والدین و نزد مجاهدین و در پانسیون آنها باقي 

خواهند ماند، اما رییس دادگاه با توطئه هاي پشــت پردة مجاهدین آشنایي نداشت 

و ظاهر قانون را مالک رأي خود قرار داده بود، بدین ســبب بچه ها را به مادر داد. 
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ضمــن این که من نمي خواهــم رییس دادگاه آلماني را تبرئــه نمایم، چون که وي سا

مي بایســت با اشراف کامل به پرونده رسیدگي مي کرد. معهذا، پیش بیني من درست 

بود. مادر بچه ها بعد از چند ماه به عراق بازگشــت. در این میان از طرفي ســازمان 

مانع دیدارم با بچه هایم مي شد و حال آن که دادگاه به من حق داده بود هفته اي یک 

بار کودکانم را مالقات نمایم؛ اما این مالقات ها 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 برده اند تا از آنها استفاده نظامي و تروریستي کنند. از طرف دیگر آن خانمي 

که از طریقVVN پرونده کودکان من را دنبال مي کرد، شبانه به طرز فجیعي با کارد 

و چاقو در خانه اش کشــته شد و این امر کمک کرد که مجاهدین مراحل پرونده را 

به نفع خود تمام کنند< )خوشحال، 1384: صص27  ـ 26(.

جالب اینکه فرقه تروریســتي منافقین در مقابل درخواســت کودکان از سوي 

پدرشــان در نشریه مجاهد چنین عنوان کرده بود که هادي شمس حائري از حیث 

ایدئولوژیک پدر بچه ها نیست! )همان، ص28(.

شــگـفت آور اینکه مادر این فرزندان در ســازماني فعـالیت دارد که در لیـست 

ســازمان هاي تروریستي اتحادیه اروپا و امریکا قرار دارد، اما با این وصف، موفق 

مي شــود در مقابــل ادعاي پــدر، از دادگاه آلمان حکم حضانت اطفــال را به نفع 

خــود بگیرد! یعنــي از دیدگاه یک دادگاه بي طرف کشــور اروپایي، یک مادر که در 

اردوگاه هاي نظامي عراق و در شــرایط جنگي به انجام وظایف تروریستي سازمان 

خود مشــغول اســت، براي تربیت و سرپرستي فرزندان، بر پدري که در هلند و در 

شرایط عادي زندگي مي کند، ترجیح دارد! 

 در پرونده دیگري >حبیب خرمي عضو سابق منافقین پسر خود را که مجاهدین 
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سا از دوســالگي وي را از والدینش جدا ســاخته و نزد یک خانواده هوادار به کانادا 

فرســتاده بودند، توانست پس از خروج از ســازمان و کسب پناهندگي سیاسي در 

کشــور هلند از کنتــرل مجاهدین خارج ســازد و به هلند آورد. ایــن پیوند  براي 

خـرمي بـسیار گران تمام شد، مجـاهدیـن وي را به دادگاه کشانـدند و بخـش قابـل 

تـوجـهي از حقوق او را به عنوان خـســارت توقیـف کـردند. او با دســـت خـالي 

براي دفـاع از حق مشــروع و قانوني سرپرستي تنها فرزندش با غول عظیم مالي و 

امکانات بـي حد وحصر مجاهدین به مـبارزه برخاسـت و یک دوره طوالنـي عمـر 

خـود را در محاکم دادگسـتري و امـور حقوقي سپري کرد< )روزنامه فولکس گرانت، 14 

.) http://nejatngo.org/fa/catv.aspx?id=74 دسامبر 2006م و

 در نمونــه دیگري منافقین با شستشــوي مغــزي کودکي، از اســترداد وي به 

والدینشــان امتناع کردند. >آسیه 14 ساله را از پدر و مادرش جدا کرده و در بغداد 

نگهداشــتند، >مهدي تقوایي< از اعضاي بســیار قدیمي سازمان است که در بخش 

رادیو صداي مجاهد فعالیت مي کرد. وي در جریان جنگ کویت موضع انتقادي پیدا 

مي کند و منافقین همسر و یك دخـتر و دامـادش را ]به عـنوان مجازات[ به اردوگاه 

رمـادي در کشـــور عراق مي فرســتند و آسیه 14 ســاله را شستشوي مغزي داده به 

نحوي که آسیه به پدر و مادر خود توهین کرده و مي گوید من نه پدر دارم و نه مادر، 

پدر من مسعود و مادر من مریم است .مجاهدین از تحویل دادن آسیه به والدینش 

خودداري مي کنند، مهدي تقوایي از همسرش جدا شده و در انگلستان به سر مي برد 

و آسیه در قرارگاه هاي سازمان رجوي در بغداد< )رضواني، بي تا: ص28(.
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5  ـ 4  ـ 3  ـ 6( نقض کنوانسیون حقوق کودکسا

ایــن نوع مـحرومیت کودکـــان از والـدین آن هـم با انگـیزه هاي فرقه گرایانه و 

ایدئولوژیک، با كنوانســیون حقوق كودك مصــوب 1989م در زمینه حقوق کودک 

ناسازگار است. به برخي از موارد ذیاًل اشاره مي شود: 

  ـــ  بنــد2 از ماده 38، به کار گیري افراد کمتر از 15 ســال در نیروهاي مســلح ممنوع 

است.

  ـ  بند 1 از ماده 7، تولد کودک بالفاصله پس از به دنیا آمدن ثبت مي شود و از 

حقوقي مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایي والدین 
و قرار گرفتن تحت سرپرستي آنها برخوردار مي باشد.1

  ـ  بند1 از ماده 9، کشــورهاي طرف کنوانســیون تضمیــن مي نمایند که کودکان 

علي رغم خواسته شان از والدین خود جدا نشوند، مگر در مواردي که مقامات ذي صالح 

مطابق قوانین و مقررات و پس از بررســي هاي قضایي مصمم شوند که این جدایي 

به نفع کودک اســت. این گونه تصمیمات ممکن اســت در موارد به خصوص مانند 

سوءاستفاده، بي توجهي والدین کودک یا هنگام جدا شدن والدین از یکدیگر ضرورت 
یابد، در این صورت باید در مورد محل اقامت کودک تصمیمي اتخاذ شود.2

  ـ  ماده 8، کشورهاي عضو این کنوانسیون باید حقوق کودکان را از قبیل ملیت، 

 The Convention on the Rights of the Child, Article 7:1. The child shall be registered  ـ  �
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 ensure  ـ 2
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.



179

زنان و كودكان قربانيان فرقه تروريستي منافقين
�3

88
   

ار
به

 /4
3 

ره
ما

ش
 / 

هم
زد

يا
ل 

سا نام و روابط خانوادگي براي حفظ هویتشــان طبق قانون و بدون مداخله، تضمین 

کنند. در مواردي که کودک به صورت غیرقانوني از تمام یا برخي از حـقوق مربوط 

به هویت خود محروم شود کشورهاي عضو، حمایت و مساعدت هاي الزم را براي 
استیفاي سریع حقوق فوق به عمل خواهند آورد.1

منافقین تمام مواد یادشده را نقض کردند و دادگاه هاي کشورهاي اروپایي به ویژه 

دادگاه آلمان براي حکم مربوط به سرپرستي و حضانت اطفال و سایر احکام مربوط 

به کودکان قرباني این فرقه باید به این مواد کنوانسیون توجه بیشتري نمایند. بر اساس 

ادله اي که در این مباحث ذکر شد و حتي برخي از آنان توسط مقامات امنیتي آلمان نیز 

مورد تایید قرار گرفته است، منافقین از زماني که کودکان این فرقه را به اجبار یا فریب 

به اروپا منتقل کرده اند، با توسل به پاسپورت جعلي هویت آنان را مخدوش کرده و 

کودکاني را که داراي والدین بودند به عنوان یتیم معرفي کردند و همین کار کافي است 

تا این فرقه و کساني که بعدا ادعاي وفاداري به این فرقه را دارند، فاقد صالحیت الزم 

براي سرپرستي و حضانت این کودکان اعالم شوند. چه رسد به اینکه در خصوص 

سوء استفاده از این کودکان به تخلفات دیگري هم متهم هستند.

البته گروه ها و ســازمان هاي غیر دولتي با توجه به اینکه از شایبه سیاسي بودن 

به دور هستند مي توانند در راستاي حمایت از این قربانیان گام هاي موثري بردارند. 

سازمان هاي بین المللي بشردوستانه فعال در زمینه حقوق کودکان بویژه یونیسف و 

نیز صلیب ســرخ موظفند در یک اقدام بشردوســتانه به وضع اسفبار کودکان کمپ 

 The Convention on the Rights of the Child, Article 8: 1. States Parties undertake to  ـ �
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, 
States Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a view to re  ـ estt
tablishing speedily his or her identity.
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اشــرف در عراق و نیز وضعیت ســایر کودکان در خارج از عراق رسیدگي کنند و سا

اعالم نظر كنند آیا منافقین اساســا صالحیت سرپرستي اطفال بي گناه را در شرایط 

ارتکاب جرایم تروریستي و زندگي در کمپ هاي نظامي دارند؟

6  ـ 4  ـ 3  ـ 6( کودکان و آسیب هاي روحي 

توجه به این نکته ضروري است که آسیب هاي روحي ناشي از حوادث خشونت بار 

به ویژه در کودکان قرباني این حوادث بسیار ناگوار و در مواردي غیر قابل جبران است. 

برخي از متخصصان روانشناســي بالیني بر این باورند که نشــانه هاي عاطفي 

آســیب هاي رواني ناشي از حوادث خشونت بار مانند حوادث تروریستي عبارتند 

از: انــدوه، افســردگي، اضطراب، ترس، زودرنجي، عصبانیت، نومیدي، احســاس 

گناه، و عدم اعتماد به نفس. ممکن اســت در قربانیــان، هراس، بدخوابي، اختالل 

در خوراک و رفتار گســترش یابد. همچنین قربانیان دچار آســیب هاي رواني و نیز 

گمگشــتگي رواني شده و از نظر عاطفي آسیب ببینند و از نظر اجتماعي نیز دچار 

ناکارآمدي شــوند. پژوهش هاي بالیني نشــان مي دهد این نــوع بیـماري رواني که 

>اختالل فشار رواني پس ضربه اي1< نامیده مي شود، در حدود 30 درصد از قربانیان 

دچار آسیب هاي رواني، گسترش مي یابد و ممکن است تا پایان عمر، در بیمار باقي 

.(2Stout, 2002, pp.143  144 ـ)بماند

اما در این میان، کودکان آسیب پذیرترین قشري هستند که در حوادث خشونت 

”traumatic stress disorder (PTSD) ـ  post“  ـ �
 ,The emotional symptoms of trauma are sadness, depression, anxiety, fear, irritability  ـ 2
anger, despair, guilt, and self  ـ doubt. Victims may develop phobias, sleep disorders, 
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 
called post  ـ traumatic stress disorder (PTSD), which may last a lifetime.
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سا بار به ویژه حمالت تروریستي، صدمه روحي مي بینند و امروزه براي حمایت از این 

کودکان به دلیل عارضه >پس ضربه هاي رواني<1 ناشي از حوادث ناگوار تروریستي، 

اقدامات روان درماني قابل توجهي اعمال مي شود.

متخـصصان معتقدند کودکاني که در مـعرض فشـــار پس ضـربـه هاي روانـي 

هســتند، واکنش هاي گوناگوني از خود نشــان مي دهند. در آن دسته از کودکاني که 

در ســنین پایین هستند؛ اگر چه ممکن است عالیم آشکاري از فشار روحي ناشي 

از پس ضربه هاي رواني مشــخص نباشــد، ولي واکنش هاي ناشي از اضطراب به 

صورت نامشخص در آنان وجود دارد. آن دسته از کودکاني که در سنین میاني قرار 

دارند، این فشار ناشي از پس ضربه هاي رواني اغلب از طریق بازي، در آنان نمود 

پیدا مي کند. در دروه نوجواني، این فشار رواني ناشي از پس ضربه ها، ممکن است 

.(2Gammonley, 2006, p.24) ادامه یابد

7( پیشنهادات

1  ـ 7( ملت و دولت ایران اصلي ترین قربانیان فرقه تروریستي منافقین هستند که 

با توجه به ادله و اسناد متعدد و معتبر در این زمینه، شایسته است دولت ایران بر ضد 

فرقه مـنافقین، نزد دادگاه هاي بین المللي طرح دعوي نماید. همـچنین مـي توان بر ضد 

دولت هاي اروپایي و امریکا به منظور پرداخت خسارات قربانیان اعمال تروریستي 

این فرقه، از اموال بلوکه شده در برخي کشورهاي غربي طرح دعوي نمود.

”Posttraumatic stress ”  ـ �
 Children exposed to traumatic stress exhibit a variety of responses. In very young  ـ 2
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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2  ـ 7( رهبران فرقه منافقین به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل کشي سا

که بر ضد شیعیان و کردهاي عراق مرتکب شده اند و همچنین همدستي با صدام در 

مخفي کردن بمب هاي شیمیایي در کمپ اشرف، باید در دادگاه هاي داخلي عراق و 

دیوان بین المللي کیفري محاکمه شوند.

3  ـ 7( اتهام مالي و پول شــویي منافقین در ایران، عراق، امریکا و کشــورهاي 

اروپایي به ویژه در آلمان، فرانسه و انگلستان به صورت جدي قابل پیگیري است.

4  ـ 7( منافقین در مقابل اعضاي فعلي و اعضاي جدا شده از این فرقه به دلیل 

نقض مکرر حقوق مسلم آنان باید پاسخگو باشند. زنان و کودکان تحت سیطره فرقه 

منافقین از مهمترین قربانیان این فرقه هستند.

5  ـ 7( سوءاســتفاده از زنان و کــودکان و نیز کوچ اجباري کودکان از عراق به 

کشورهاي غربي و جعل هویت این دسته از کودکان و نیز اجبار همسران این فرقه 

به طالق و عقیم سازي اجباري زنان و مغزشویي هاي مرسوم در فرقه ها و در نتیجه 

فریب اعضا و دســتور آنان به ارتکاب انواع خشــونت و ترور آن هم با استفاده از 

مذهب، از دیگر موارد نقض حقوق بشر در این فرقه به شمار مي رود.

6  ـ 7( با توجه به پیچیدگي تکنیک هاي مغزشویي در فرقه ها، الزم است مسئولین 

قضایي تا حد امکان، به جاي اینکه با استفاده از عناوین کیفري بسیار منعطف و قابل 

تفسیر در قوانین کیفري ایران از قبیل محاربه و افساد في ا الرض، به اعدام این قبیل 

مجرمین حکم دهند، از حبس هایي اســتفاده کنند که این دســت از مجرمین به ویژه 

بانوان، امکان بازیابي فکري و ایدئولوژیک را پیدا کنند. 
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