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 ايراينھا
يکی از مھمترين مسله اپوزيسيون ايرانی در آلمان انتقاد آشکار به وضعيت سياسی واجتماعی جمھوری اسالمی ايران 

که برای مثال وضعيت  يف است نه تنھا کوشش کرده است ر اين طکه بزرگترين د»  شورای ملی مقاومت ايران«ھواداران .است
 برای ھميشه از ليست تروريستی» مجاھدين خلق ايران حذف « حقوق بشر در ايران را بلکه ھمچنين  کوشش برای حذف ـ

دگان پارلمان و ديگر اشخاص با اران ، نماينبرای اينکه بتواند سياستمد. که به آن دست يابد و ميخواسته است  اتحاديه اروپا نموده 
بقيه گروھھای  در مقايسه با شورای ملی مقاومت . بی گری خود  را گسترش داده است نفوذ را برای اين ھدف بکار گيرد کار ال

. ايران و منشعبين آنھا فعاليتشان کاھش داشته است»  حزب کمونيست کارگری«ايرانی مانند   

 مجاھدين خلق ايران 
 تاسيس  ھزار ونھصد وشصت وپنج 

قبال در بغداد ودر آلمان بطور رسمی  نمايندگی ندارند: مرکزيت    

مسعود رجوی : رھبر   

 ارگان آنھا ھفته نامه مجاھد است

نمايندگی ميشوند» شورای ملی مقاومت ايران «آنھا خارج از منطقه کشوريشان بوسيله   

 شورای ملی مقاومت 

ھزار ونھصد وھشتاد ويک در پرايس: تاسيس   

 نمايندگی در برلين 

 بوسيله دکتر معصومه بلورچی  در آلمان نمايندگی ميشوند

حدود نھصد نفر در سال دوھزار وھفت نيز نھصد نفر: اعضا و ھوادار در آلمان   

 

مجاھدين خلق ام ای ک بدليل عملکردھای تروريستی اش در اوايل سال دوھزار ودو معروف ترين گروه ايرانی در اپوزيسيون 
مسئول ضربات  زيادی به نمايندگی ھا  و تاسيسات در » بخش ملی ارتش آزادی «در عراق اعضای جنگجوی ارتش آنھا . ميباشد

پس از خلع سالح کردن ان ال آ ارتش آزادی بخش ملی در پی آمدھای جنگ عراق در ماه مه سال دوھزار وسه  . ايران بوده اند
آنچه که قبال به عنوان ھدف يک سرنگونی . ان ديگر مھيا نبوده استبرايشی  در ايران امکانات برای ادامه اعمال تروريست

. قھرآميز درايران بيان ميشده است با توجه به اين زمينه در حال حاضر غير واقعی به نظر ميرسد  

در تا بستان سال دوھزار . اعضای مجاھدين خلق نا مطمئن  ميباشد» کمپ اشرف«آينده حدود سه ھزار وپانصد نفر افراد در 
ولت عراق که اشاره به مذاکرات انجام شده بين نيروھای ائتالف و د ومت  بازوی سياسی مجاھدين خلق،وھشت شورای ملی مقا

وبا توجه به اين زمينه ادامه داشتن اين کمپ بطور  ، داشته است را در نظر دارد» کمپ«ن اين منحل کرددر کوتاه مدت ھدف 
. افزاينده ای  زير عالمت سوال است  



با توجه به وضعيت مجاھدين خلق در عراق اين سازمان فعاليت ھای خود را برروی اھداف سياسی در اروپای غربی و آمريکا 
. شورای ملی مقاومت يک نقش مھمی  ايفا ميکنددر اين رابطه . استکرده متمرکز   

 البی گری شورای ملی مقاومت 
اين سازمان ميخواھد که به عنوان يک جنبش . فعاليت ھای فعلی شورای ملی مقاومت ھمچنان بدون خشونت خوانده ميشود

آنھا تبليغات . حاديه اروپا حذف شوددمکراتيک شناخه شود وبھمين دليل تالش دارد که  اسم اين سازمان را از ليست تروريستی ات
مسئولين سياسی که افکار عمومی  و جامعه و انه تالش  کرده له کار البی زيرکبوسي  عليه دولت ايران را انجام داده و  سنگينی

که با نمايندگان دولتھا و پارلمانتاريستھا  له برای اين استراتِژی تالش کرده از جم . را برای اھداف خود تحت تاثير قرا ردھند
موضوع اين تالشھا توسط . تماس حاصل شود تا برای باصطالح اھداف دمکراتيک اين سازمان به حمايت سياسی ترغيب نمايند

رھبر مسعود رجوی و رئيس جمھور برگزيده در سال ھزار نھصد ونود وسه توسط شورای ملی مقاوت  ھمسر –مريم رجوی 
.الح راه سوم طمشخبص  و تبليغ ميشود باص  

در ليستمجاھدين خلق بعنوان يک گروه تروريستی   
در پانزدھم ژوئيه دوھزار وھشت را   دادگاه اروپايی طبق حکمی در دسامبر سال دوھزار وھشت  تصميم  شورای عالی اروپا 

شورای اتحاديه اروپا يک ليست جديدی  در بيست وششم ژانويه دوھزار ونه . لغو کرده که مربوط به مجاھدين  خلق ميشده است
. را منتشر کرد که در آن نام مجاھين خلق حذف گريده بود  

دراين . فعال بوده استداف خود تبليغ  کند با برگزاری تظاھرات و مراسم تبليغاتی ای اھشورای ملی مقاومت برای اينکه بر
.استفاده ميکند» جامعه ايرانيھای تبعيدی در برلين «ويا » شورای ايرانيان کلن «رابطه از گروھھای محلی مانند   

ر مراسم اين سازمان در آلمان وديگ ھواداران شورای ملی مقاومت ايران از محدوده کشوری آلمان وھمچنين سالھای قبل در
در » کمپ اشرف «به اعتراض  به بسته شدن  در خارج شرکت کرده اند از جمله مثال در تظاھراتی کشورھای ھمسايه شرکت 

عالو ه بر اين ھواداران شورای ملی .  .برگزار شد که برای مدتی طوالنی در ژنو درمقابل اداره کميساريای سازمانعراق 
ن دوھزار وھشت به ويلپن در پاريس بخاطر پنجمين مراسم بزرگ  اين سازمان در بيست وھشتم ژوئ مقاومت از آلمان به يک

وسه  در اين مراسم که از سال دوھزار.سالگرد دستگيری مريم رجوی در فرانسه که در سال دوھزار وسه اتفاق افتاد سفر کردند
ھم که از وقتی  –تعداد شرکت کنندگان . تاد ھزار نفر شرکت کرده اندحدود ھف خود سازمان  ميشود بنا به گفته ھر ساله برگزار 

از جمله بر  اين اساس بوده است که تعداد زيادی خارجی ارگانيزه شده بودند که بطور  -اش غلو ميشود طرف اين سازمان درباره
. ارزان يک سفر توريستی به پاريس انجام دھند واين پيشنھاد به آنھا شده بود  

 جمع آوری کمک ھای مالی 
از جمله تحت پوشش اھداف انسانی از جمله بطور حرفه ای   سازمان  فعاليتھای مالی خود را  شانحمايت مالی از فعاليتھاي برای

کنندگان جمع آور .ودی  جمع آوری مالی را ارگانيزه ميکند که اکثرا به شکل جمع آوری کمک مالی خيابانی ميباشدوبطور نا محد
مورد  بطور سيستماتيک  از خانه ھای پناھندگی  ايرانی در اين رابطه متقاضيان پناھندگی .در گروھھای کوچک ظاھر ميشوند 

. تحت نظر افراد با تجربه اين سازمان اين افراد بکار گرفته ميشوند استفاده قرار گرفته و   

اطالعاتی را از اعمال بی رحمانه ونقض حقوق بشر در ايران از جمله با عکس ھايی از شکنجه صدقه  جمع  آوری کنندگان 
به .دين وسيله بتوانند آمادگی برای صدقه دادن را باال ببرندشدگان ، اعدام شدگان ، فراريان و کودکان يتيم را نشان ميدھند که ب

صدقه دھندگان پيشنھاد ميشود که اسم ومشخصات خود را در ليست  ثبت کنند ويا با با ليست ھای از پيش  فراھم شده کمپين ھای 
عبارتند از )م-لقپوششی مجاھدين خ(از جمله اين سازمانھای عمل کننده .سياسی اين سازمان را حمايت کنند  

 مرکز حقوق بشر برای ايرانيھای تبعيدی در دوسلدورف

 انجمن  حقوق بشر برای مھاجرين درآخن

 مددکاری حققو بشر برای ايران در دورتموند

 انجمن حقوق بشر وآزادی در ترويزدورف و ھمچنين انجمن اميد برای آينده در برلين 

 


