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 مجموعه اسناد
 

 4192تا  9191 سال گذشت. 53ایرانیان   از ت روحی و معنویا یماز تأسیس سازمان ح

 
 

 مدارک و اسناد توسط آقای بالتازار مسعود شاپوریان جمع آوری شده اند.

 4192هانوفر ژانویۀ 

 

 :مقدمه ای از

 کلیسای پروتستان لوتر شهر هانوفردکتر هانس یورگن کوتسنر؛ سرپرست سازمان حمایت از ایرانیان وابسته به 

 

رخ خواهد هیچ شخصی نمیتوانست پیشگوئی کند که چه اتفاقی 9191در سال « انقالب اسالمی»مدت کوتاهی پس از 

را به  «هدویگ کاهال»و همسر ایشان  «وینفرید کاهال»اداره جات منطقه ای ایران مأموریت کشیش  حتی زمانیکهاد. د

، این عمل حاکمان ممنوع کردند و آنها را مجبور به ترک ایران کردند «کریستوفل»بینیان عنوان سرپرست سازمان نا

که وظیفۀ آینده خانوادۀ کاهال چه خواهد شد. . اسقف ارمنی شهر اصفهان در آنزمان می دانست ایران قابل پیش بینی نبود

هند آمد و در خانۀ شما را خواهند زد. دست آنها در چندین سال آینده تعداد کثیری از هموطنان من به آلمان خوا»او گفت: 

 «را پس نزنید، زیرا موجی از پناهنده ها به سراغ شما خواهند آمد.

 

با  کهن مردم ایران تا این اندازه، که وقوع پیوست. تاکنون سابقه نداشته است سخنان اسقف و پیش بینی های وی به

ایرانیان از کشور خود فراری و در همۀ بخشهای کرۀ زمین   روزه. امکنند  ترک را   شانکشور خویش آریائیفرهنگ 

کشورهای  درو  از کشور خویش فرار کرده ساکن شده اند. پس از ایرانیان، کردها، افغانی ها و دیگر فارسی زبانان نیز 

 مختلف پناهنده شده اند. 

 

زده  ی متواری و پناهندهبه انسانها تهمت .دنمتضاد می باشکامأل  حقیقتبا درد آوری هستم که  وقایعمن اغلب شاهد 

عشق ایرانیان به  .بپردازند «خوش گذرانی»د تا در غربت به که آنها کشور خود را ترک کرده ان . شایع شده استمیشود

و واقعی می بینم. بسیاری از ایرانیان حاضرند که با کمال میل به وطن  ل، عمقییان را من در اغلب موارد اصوطنش

عدم گردند. چه شخصی حاضر است که هستی و دارائی خود را در کشور مورد عالقه اش آزادانه با نپذیرفتن، خود باز

 عوض کند.  نمی دهد ه هیچگونه امیدی به آینده به اوتفاهم و احساسات سرد مردم کشور میزبان خود ک

 

هال به آلمان اساسأ تغییر نکرده است. وظیفۀ سازمان حمایت روحی و معنوی از ایرانیان از زمان بازگشت خانوادۀ کا

که اطالعات و آمار  متفاوتمنابع اطالعاتی  از طریق شرایط خارجی تغییر کرده اند. امروزه ارتباطات جهانی فقط

به کشور ما وارد می شوند نیز با نسل قبلی خود  ایرانعمومی را رد و بدل می کند صورت می گیرد. انسانهائی که از 

آنها به آلمان می آیند پس از حکومت خمینی به دنیا آمده اند و به همین دلیل  در حال حاضر که ثر ایرانیانیاکفرق دارند. 

تعلیم و تربیت یکجانبۀ اسالمی شیعه که . متفاوتی شکل گرفته اندتعلیم و تربیت در دوران حکومت جمهوری اسالمی با 

که  می باشد یتعلیم و تربیتقائل نیستند و مغایر با  نیز و تربیتظاهرأ جوانان کنونی ایران ارزشی برای این نوع تعلیم 

  است. مردم ایران آزادیخواهیبر اساس هویت سنتی فرهنگی و

 

 کردند. همچنین  شروع  هانوفر  در کیرشه   گارتن  کلیسای منطقۀ   از را   خود خدمت  پاستور کاهال و همسرش 

به ما در  کشیش ناگالتسکی و امروزه نیز کشیش دوهرمن پس از اوکشیش هیرونیموس و  کلیسا، دست اندرکاران

به این دلیل شایسته است که از ایشان و  . عمل آنها از روی خیر خواهی می باشداین  که نده اداد« پناه»کلیسای خود 

ویش تشکر و قدر ال. بیرکلیسا ام. زینگرلینگ و خادم و نگهبان کلیسا  ارکستر همچنین سران کلیسا، ارگ نواز و رهبر

 دانی کنیم.

 

از آنجائیکه پاستور کاهال و همشرشان پس از سنین بازنشستگی نیز سرپرستی سازمان را افتخاری انجام می دادند به این 

فعالیت افتخاری ایشان که باعث ایجاد اهمیت واالی سازمان حمایت روحی و معنوی از ایرانیان در محدوده  دلیل از

بر طبق دستورات دکتر برندی استخدام رسمی مسئول ایرانیان به اجرا گذاشته دارم.  را نیز مال تشکرککلیسای ایالتی شد 

صرفه جوئی  واقعی . این تصویب در زمانرسیدتصویب  به سمییک شغل ر 97این سمت تا % دراز مدتشد که در 

 . استخدام می شوند بسیار با ارزش استکلیسا در مورد افرادی که از طرف 
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 به عنوان جانشین رسمی وی انتخاب شوم.  3002توانستم پس از دو سال دستیاری وینفرید کاهال در سال من 

 

از طریق خانم دکتر اشپیکرمن و آقای کشیش فیوال  بازدید و بررسییک قدم بزرگ به سمت جلو در زمان دیدار جهت 

 مان کلیسای ایالتی بهتر شناسانده شده است. بازده کار ما از زمان این بازدید برای سازانجام شد.  3099در سال 

 

که مسئولیت اقتصادی سازمان حمایت روحی و معنوی از  «کیفر»ما از حمایت مالی خاص دوستانه و حامیانۀ آقای 

بان هیلدسهایم، بلکه سهیم بودن و ایرانیان را به عهده گرفته است بسیار خرسندیم. نه تنها دفتر کار زیبا و تازه مان در خی

شایستۀ تشکر خاص می باشد. از دوستان و حامیان دیگرمان نیز از آقای  نیز مااز فعالیت های وی در زمینۀ حمایت 

گ. اشمیت، ک. ام. فوگت و وکیل اشتفان  -هوفلیش، کشیش ها: آ. وگنر، ک. ام. هارمس، دکتر و. اشمیتسدورف، پ. 

 .رمنیز بسیار متشککوپای 

 

. فرهاد کمال تشکر را داشته و قدر دانی می کنم ایرانی ام دستیاراناز زمانیکه من به این سمت استخدام شدم از 

خاص خویش سبب بخش  با روش( 3002تا  3009مارکوس مسعود شهاب نیا )و  (3009تا  3002مستشاری )

 مانع بروز اشتباهات شدند.  قطعأبزرگی از موفقیت کار من و 

 

از او در کنار من وظیفۀ دستیارم را بعهده گرفته است.  یخستگی ناپذیر با آقای بالتازار مسعود شاپوریان 3002ل از سا

ایشان خواسته سپاسگزارم.  کار ماست شالودۀکه  افکار منطقی و شایسته ایبا سازماندهی  افسانه وار استعداد به خاطر

همچنین همکاری و  می شناسند.ایرانی را  و فرهنگ خصوصیت های جامعۀ آلمان و همچنین خواسته های افرادی با

در  آموزش و کار تیمیسهیم کردن این افراد در اجتماع آلمان قابل سپاسگذاری می باشد. وی در زمینۀ  بی پایان خدمت

د روحی و واسطه واقع شدن به همراه ساختن با حوصلۀ یک ستا ۀاز سازماندهی، کار اجتماعی، مشاور منظمیشبکۀ 

آنها با یک  از بدو کار . همراهی کردن متقاضیان غسل تعمیدنیز به عهدۀ آقای شاپوریان می باشد تعلیم یافته از همکاران

منطقه های محل مسکونی خویش در کلیساهائی که با و مؤثر تا سهیم شدن موفقیت آمیز این افراد در  علنی برنامه ریزی

نیز  اخته شده و شگفت انگیز می باشدبرسمیت شن ها در سراسر آلمان بار که ما همکاری دارند، در کلیساهای پروتستان

وی در زمینۀ همکاری با  واقع شدن . در این رابطه نباید همکاری شایسته و مورد اعتماددر ردۀ کار ایشان قرار دارد

 اداره می شوند فراموش شود.  ACK  کلیساهائی که به نمایندگی از طرف کلیساهای 

 

راه و روش های متعددی  به کار می بندد را نشان می دهد. ما  سازماناطالعات جمع آوری شده روشی را که تک تک 

اجتماع وارد  برای بهو  می کنیم استفاده میباشد و ما از آن در رابطه با فرمولها و مطالبی که به دو زبان فارسی و آلمانی

ی که در زوی من این است که برخی از این مطالب و اطالعاتامید و آر. را ارائه می دهدشدن شخص بکار می بریم 

برای استفادۀ دیگر انسانها نیز مفید واقع انگیزه  به عنوان می باشند« حمایت روحی و معنوی ایرانیان»رابطه با مبحث 

 شود. 

 

به غیر از این  شخصأ از خدای خودمان برای رحمت و برکت علنی و قابل مشاهده در رابطه با کارمان تشکر می کنم.

 متشکرم.  نیز از همکارم آقای بالتازار م. شاپوریان که برای ما این مجموعه اسناد کامل را جمع آوری کرده است

 هانس یورگن کوتسنر

 

کار می کنند و به وضوح بدون  ما به صورت افتخاری سازمان شامل افراد بیشماری که برای همچنینتشکر خاص من 

نفر برای من به صورت  20سال گذشته بیش از  90نیز می شود. در طول  ی پیش نمی رودبه تنهائآنها کار من 

همۀ ما  مشترک  کار   حاصل افتخاری کار انجام دادند. مطالب جمع آوری شده ای که پیش روی شماست بدون شک 

 می باشد. 

 

م ی باشند. من  از  افرادی ناه کار مهماهنگی سرپرست گروه مشغول ب و در حال حاضر بخش های متعددی زیر نظر

همکاری می کنند؛ گروه بایگانی، کارکنان با ما می برم که در ردۀ کارمندان افتخاری ما در مراسم عبادت در کلیسا 

دفتر، مسئول امور مالی و بخش حسابداری، بخش حمایت روحی معنوی، تبلیغ دینی، بخشی که در رابطه با ثبت نام 

قبل و بعد از -محل تجمع ما در ستاد تدارکات که مسئولیت تدارکات  ر خواندگی فعالیت می کند،مید و پدافراد متقاضی تع

افرادی می باشند، افرادی که از دیگران پذیرائی می کنند و غیره. در سمینارها و مراسم عبادت در کلیسا  -انجام مراسم

نیز  فۀ کارکنان خارج از محدوده را به عهده دارندو وظی هستندکه مسئول ترجمه می باشند و افرادی که با ما در تماس 

 .در ردۀ کارکنان افتخاری سازمان قرار دارند

 

به کارکنان افتخاری ام هستم. در آینده برای آنها آرزو می کنم که ارزش کار آنها از  و عمیق من مدیون تشکر ریشه ای

  . ارج نهاده شود شدیدأ درک شده و زحمت آنهاطریق مراجع کلیسائی 

       هانس یورگن کوتسنر


