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منافقیندرسالگذشتهازمردمآلمانیوروییدومیلیونیبردارکاله

دهد که  بخش سازمان را تشکیل می ینتر بزرگ ینوع بهسازمان منافقین  بخش مالی یا یگان مالی و اجتماعی

خالصه مأموریت دارد تا  طور بهبیشترین تعداد نیرو و هوادار را به خود اختصاص داده است. این بخش 

نیروهای را برای کسب درآمد در کشورهای اروپایی مشغول کرده و از یکسو منبع درآمدی برای سازمان 

و ایجاد وابستگی برای اعضا و هواداران به حفظ تشکیالت  سازی  مشغولاز سوی دیگر با  ایجاد کند و

 بپردازد.

ای  اندازی آن نشریه با راه زمان همدر اروپا تشکیل شد و  06های ابتدایی دهه  یگان مالی و اجتماعی در سال

با چاپ این  زمان همچاپ رسید.  به زبان انگلیسی در اروپا به« نشریه نهاد مالی و اجتماعی ایران»  بانام

نشریه که درواقع اولین ارگان رسمی این نهاد یا اولین پوشش آن برای فعالیت هواداران و اعضا در اروپا 

 شد، نشریه دیگری نیز در آلمان توسط اعضای سازمان به چاپ رسید.  محسوب می

 یها انجمنش اجتماعی و بخش بخش مالی، بخ یها بانامیگان مالی و اجتماعی منافقین از سه بخش 

آوری پول از مردم در اروپا را بر  است. بخش مالی یا همان بخش اصلی وظیفه جمع شده یلتشکپوششی 

نیازهای این بخش برای طراحی ظاهر قانونی این فعالیت و  دهنده پوششعهده دارد و دو بخش دیگر درواقع 

 برای بخش مالی هستند. دست ینازامواردی 

کند که گاهی تا  بخش مالی در اروپا بیشترین ساعت کاری را در میان اعضای سازمان تجربه می یک نیروی

رود. درواقع نیروهای بخش مالی باید از هشت صبح تا آخرین ساعات  ساعت کار در روز یا فراتر هم می 41

آوری  باشد و به جمعهای اماکن عمومی در خیابان حاضر  ها و باز بودن درب حضور پرتعداد مردم در خیابان

نیز این است که اوالً این  ییفرسا طاقت کارباالتر سازمان برای چنین  یها ردهکمک بپردازد. توجیه سران یا 

و  یندهآ یبپول،  و اگر سازمان نتواند ادامه دهد، همه اعضا نیز بی شوند یمها باعث حیات سازمان  پول

 .سازمان کمترین خطرات را برای فعالیت داردخانمان خواهند شد! ثانیاً اینکه این بخش  بی

ای و جزوه آموزشی اصول کار، شیوه  تئوری تک جلسه یها باکالسیک نیروی بخش مالی در ابتدای ورود  

گذارد.  صحبت با مردم و ... را یاد گرفته و در اولین جلسات فعالیت با یک عضو باتجربه گام به خیابان می

کنند، یک روش با فروش یک محصول که عموماً کتاب  به دو صورت عمل می یطورکل بهنیروهای بخش مالی 

به خریدار بسیار بیشتر از قیمت تولید محصول بوده و توجیه  شده ارائهیا نشریه است و در این روش قیمت 

تر  است. به عبارت دقیق زیست یطمحاین کار نیز حمایت مالی از کودکان، زنان و مسائل حقوق بشری و 

ای سازمان یک کتاب را با موضوعات مثالً کمک به کودکان در ایران یا وضعیت زنان در ایران ارائه اعض

که عواید حاصل از  شود یمکه ضمن تبلیغات منفی و دروغ در مورد وضعیت ایران، به خریدار گفته  کنند یم

 خرید این کتاب برای نجات زنان ایران خرج خواهد شد.
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باشد. در این روش  گری صرف می مالی یا همان عملیات مالی خیابانی، تکدی صورت دوم فعالیت در بخش

های نامناسب در اماکن  پاره و وضعیت یها بالباسهایی با عکس کودکانی  اعضا با در دست داشتن آلبوم

به  ها متعلق که این عکس شوند یمآهن، مترو و تئاتر و ... مدعی  های راه ها، ایستگاه عمومی نظیر فرودگاه

کودکان ایرانی است و امروز نیاز به کمک دارند. بعد در کنار این آلبوم و تحریک احساسات فرد، فهرستی از 

دهند و مدعی  لوازمی برای آموزش، بهداشت، لباس و ... را نشان می ازجملهیک کودک  یازموردناقالم 

 کنند.  راد درخواست کمک مالی میشوند که در حال خرید این لوازم برای این کودکان بوده و از اف می

یا کمک  قرارگرفتهبینند، از افرادی که بسیار تحت تأثیر  هایی که می اعضای سازمان حتی بر مبنای آموزش

مراجعه کنند یا با تعقیب  ها آنمرتب برای کمک به  طور بهتا  گیرند یمکنند، آدرس و شماره تلفن  باالیی می

 یها کمکگیرند تا از  منظمی سر راه آنان قرار می یبند زمانو در  یداکردهپنامحسوس آدرس این افراد را 

 آنان استفاده کنند.

های پوششی  های اجتماعی و انجمن ها در اروپا، بخش فعالیت گونه ینابا توجه به نیاز مجوز رسمی برای 

 کار را ثبت نمایند. الزم را به نام افراد اخذ کرده و مؤسسات پوششی برای این یمجوزهاتا  دارند یفهوظ

باشند و نام تعدادی  نیرو و هوادار سازمان مشغول به این کار می 4066نمونه اکنون در آلمان تعداد  عنوان به

انجمن تقویت حقوق بشر »در فرانکفورت، « انجمن خیریه برای پناهندگان»نیز  ها آنهای پوششی  از انجمن

انجمن حقوق بشر رهاورد برای »در دوسلدورف، « پناهندگان ایرانیمرکز حقوق بشر برای »در بن، « در ایران

در « انجمن برای امید آینده»در دورتموند و « سازمان کمک برای حقوق بشر در ایران»در آخن، « مهاجرین

 توان نام برد. برلین را می

پردازند و در  آلمان می به رایزنی برای دریافت بودجه در از دولت ییتنها بهخود  ها انجمناین  یرازآنکهغ

شوند، اعضای هوادار با دو روش فروش کتاب و  نیز می یتوجه قابلبسیاری از مواقع موفق به دریافت مبالغ 

پردازند. بر اساس خبرهای بیرون آمده از  گری به نام حقوق بشر به دریافت پول از شهروندان آلمانی می تکدی

میلیون یورو فقط از  0اند مبلغی در حدود  ین گروهک توانستها هوادارانتشکیالت منافقین در سال گذشته 

آشکار از مردم آلمان است که به نام حقوق بشر  یبردار کالهمردم آلمان برای سازمان بگیرند. این رقم درواقع 

 شود.  اما به کام سرکردگان این گروهک تروریستی دریافت و خرج می

از کشورهای اروپایی  یکیدری مربوط به عملکرد اعضای سازمان آنچه در این یادداشت گفته شد فقط آمارهای

شود. اما باید بدانیم  ب میلیت مالی سازمان در اروپا هم محسونمونه فعا ینتر بزرگرا در خود داشت که البته 

ن قربانی همی هرسالهکه فرانسه، بلژیک، آلبانی، انگلیس، ایتالیا، اتریش و ... هم کشورهای دیگری هستند که 

 گیرند. اعضای این گروهک تروریستی قرار می یبردار کاله


