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ـ ل مـــح ُ ـ ـ ع  َ ـ   ما 

  آدم های بسته ای
  

  حقوقدان- اميرفيض

   ٢۵۴٩تيرماه - ٢٩سه شنبه 

   ٢٠١٠جوالی  ٢٠

  

معمايی که سالهای مبارزه با آن روبروبودم وحل نمی گشت اين روز ها حل شد و فکر کردم با ايرانياران آنرا در ميان 
  . بگذارم

مرتبا به مسافرت هتل ها و اجتماعات بيگانگان سفر  درسالهای مبارزه کسانی که خودراشاخص هم ساخته بودندو
ميکردند ودرعين داشتن زندگی مرفه و سرو وضع آراسته هيچ شغلی هم نداشتند مرا به تعجب واميداشت که آنها چگونه 

  . زندگی می کنند وعوايدشان از چه طريق است

آنها را که می شناسيم ثروتمند نبوده اند وانگهی اگر زيرا اگر فکر کنيم که اين حضرات در ايران ثروتمند بوده اند، اغلب 
  . هم برخی بوده اند همه شان نبوده اند و مسئله معما کليت موضوع است  نه يکنفر و دونفر

ارادتمند در سنگر ها بارها اين سئوال را از کسانی از جمله داريوش همايون که بسيار هم آه و ناله مالی دارد و اموالش 
ه کرده ام ولی جوابی دريافت نداشته ام که حل معما بشود حتا همين ديروز که اليحه مفصل جاويد ايران هم مصادره شد

در اجالس تجزيه طلبان را خواندم و ديدم همين سئوال را جاويد ايران مطرح !!! را در باره شرکت گروهی از ايرانيان 
ــ ر را که می دهد؟«کرده که از باب نمونه    ١ »               ُ                خرج سفر حسين ب

  : واما حل معما

اين اصطالح که   What do you do for a livingآمريکای ها يک اصطالحی دارند که از طرف خود می پرسند 
مادرزبان فارسی خودمان بکاربردن آنرا معمول نداريم برای اين است که افراد از ممر در آمدی که دارند شخصيت ومقام 

فی المثل وقتی که خانواده دختری از پسری که . ی آنان معلوم می شودواحواالت معاشرت وفرهنگ و تربيت اجتماع
خواهان دختراست سئوال ميکنند که کارش ودرآمدش از کجاست، اگر پسر گفت خرج مرا مادرم ميدهد وکاری ندارم، 

سلوک کيفيت تحصيل در آمد مستقيم با اخالق، . هويت اجتماعی وشخصيت کاری آن پسر با همين پاسخ روشن می شود
وشخصيت واحواالت اجتماعی اشخاص دارد و در تطبيق مورد، کسی که از طريق خبر چينی و جاسوسی برای خارجيان 
                                            

کسانی  ازجمله، شاهين فاطمی، محسن سازگارا، اميرعباس فخرآور، خسروشکيب، هومر آبراميان، شهرام آهی، هوشنگ امير  - ١
عليرضانوريزاده، اميرحسين جهانشاهی، حسين الجوردی، محمد پروين، مهرداد  احمدی، تريتا پارسی، هومن مجد، ولی نصر،

  ک- ح. را پيش رو می گذارد مشابهی و گروه ديگری توجه و نظر هارا جلب می کند و پرسشاه، بهرام مشيری، داريوش خيرخو خوانساری،
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کسی که از طريق . امرارمعاش می کند با کسی که از طريق کارشرافتمندانه امرار معاش می کند بکلی متفاوت است
ت فارغ می شود و سپس به آن راه کشيده می شود وبرخی جاسوسی آنهم برای بيگانگان زندگی می کند، ابتدا از شخصي

  . فاقد شخصيت هستند، از حضور در آن جريان استقبال مينمايند اهم بمناسبت آنکه اساس

بهر حال مشکل ومعمای اين ارادتمند براينکه اين حضرات از کجا و کدام طريف تحصيل درآمد زندگی وفعاليت های 
  . مسئله شهرام اميری حل شد باصطالح سياسی می کنند با طرح

مصاحبه ای با يک مقام آمريکايی درباره جريان شهرام  ٢٠١٠ژوييه  ١۵يکی از مفسرين بی بی سی در پنجشنبه 
  . اميری داشته که در اين مصاحبه معمای مطروحه حل گرديد

ه به درجه اهميت اين اطالعات خارجيانی که اطالعات خوبی داشته باشند با توج«: اين مقام آمريکايی به بی بی سی گفت
می کنند که بتوانند  تاگر اين افراد به آمريکا پناه آورند يک بسته مالی درازمدت دريافوی افزود . مبلغی دريافت می کنند

  » .آنها به اياالت متحده کمک کرده اند و ما هم در مقابل به آنها کمک می کنيم. زندگی خود را تامين کنند

کايی معما را حل کرد و نشان داد که اين حضرات که امروز شهروند آمريکا هستند ونام ايرانی را يدک اظهارات اين آمري
می کشند، امرار معاششان، رفت و آمد هايشان، امنيتشان، از طريق همان بسته ای است که از آمريکايی ها برای دراز 

  . مدت دريافت می کنند

  . قه بوده است قدری تامل و بحث الزم دارداظهارات مقام آمريکايی که تاکنون بی ساب

  . قسمت اول اظهارات او مربوط به خارجيانی است که اطالعات خوبی به آمريکايی ها می دهند

ودرتطبيق . اطالعات، همانطور که از عنوانش پيداست دانستنی هايی است که برای شنونده مفيد و قابل مصرف باشد
  . آمريکاييها بتوانند از آن استفاده کرده و در مسير خواسته های خود مصرف کنند مورد، دانستنی ها و مطالبی است که

غالبا اطالع دهنده اخبار . خوب و مفيد بودن و يا نبودن اطالعات از اموری است که تشخيص آن با گيرنده اطالعات است
. تند که اين تشخيص را ميدهندنميداند که آنچه به اطالع خارجيان ميرساند تا چه حد مهم است و آن خارجيان هس

هرقدر پيش پا افتاده باشند و سرهم کردن آن به شاخص اصلی اطالعات ميرسند که خارجيان با جمع کردن اطالعات 
  . اطالع دهنده ابدا تصورش را هم نميکند

ت است که بتناسب بنابراين تالش آمريکايی ها برای توسعه روابط اينترنتی با ايرانيان داخل برای تسهيل کسب اطالعا
استقبال شديد وغيرقابل پيشبينی ايرانيان داخل در ارسال اخبار . اهميت آن اطالعات مبالغی به اطالع دهنده ميپردازند

واطالعات اينترنتی به آمريکاييها، قرارگرفتن در شبکه معامالت نقدی اطالعات هم هست و يقينا اگر آمريکاييها چنين 
دريافت اطالعات مبلغی پرداخت نمی کردند، اين استقبال عمومی از اينترنت برای ارسال  سياستی نداشتند يعنی برای

  . اطالعات به آمريکاييها وجود نداشت

می دهند، بسته  که اطالعات به آمريکا) ازجمله ايرانيان مقيم ايران(بنابراين آنچه که آن آمريکايی اظهار کرده خارجيانی 
نمايند ومعامله نقدی می کنند، اما خارجيان و از جمله ايرانيانی که به آمريکا پناهنده دريافت نمی  )Packageپک ايج (

شده اند و به امريکايی ها درپيشبرد اهدافی که نسبت به ايران دارند، کمک ميکنند، بسته امنيتی و مالی دريافت می 
  . دارند

  »د به اياالت متحده کمک کنندبتوانن«آمريکايی مزبور، تعلق بسته را به کسانی دانسته که آنها 

سئوال  اينجاست، مثال سازگارا ويا داريوش همايون ويا گروهی تجريه طلب مستقر در خارج ويا سبزی های خارج نشين 
نند؟ هر سخنرانی، اظهارنظر، مصاحبه، مقاله ای که در راستای جا انداختن هدف چه کمکی می توانند به آمريکا بک
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اينکه خواستار تحريم اقتصادی و تحريم انرژی ايران . امريکا ومراحل اجرايی آن باشد، کمک ارزشمند به آمريکا است
ا انداختن فکر تجزيه ايران می شود، آنان که خواستار حمله نظامی هستند آنها که در اجالس های بيگانه به منظور ج

کمک به  یمشارکت می کنند و بيشتر آنان که مدام در هر سخنرانی وبيانيه از آمريکا التماس کمک دارند و تحت لوا
مردم، آمريکا را در تصميم گيری های عليه ايران پشتيبانی می کنند، کمک های بسيار ارزنده حقوقی که می توانند 

يبانی نمايند و به آن وجاهت بدهند به آمريکا ميدهند وآمريکا هم به آنها بسته امنيتی و مالی خواسته های آمريکا را پشت
  .دراز مدت می دهد

پک (بنابراين، آن بخش از ايرانيان خارج ازکشور که درراستای سياست آمريکا عمل ميکنند و مسلما بسته های مالی 
آدم های بسته ای * متاسفانه(توان اين دسته از ايرانيان را دريافت ميدارند، به رعايت اختصار می ) Packageايج 
  ٢. ناميد

  : موقعيت حقوقی ايرانيان بسته ای و ايرانيان داخل کشور

عمل ايرانيان داخل کشور در کسب اطالعات وارسال آن برای آمريکاييها ويا خارجيان در رابطه با نوع اطالعات وقصد 
درموقعيت حقوقی آن ايرانيان در مقابل قانون است و اما ايرانيان پناهنده شده به آنها از آنجام آنکار موثری و کامل 

اساسا از تابعيت ايران خارج هستند و آنها دارای ) فرضا آمريکا(خارجيان به مناسبت  آنکه با قبول تابعيت کشور دوم 
ه مناسبت خدمات و کمک ها و اطالعاتی که تابعيت آمريکا هستند، لذا نمی توان گفت و نميتوان آنهارا ايرانی دانست که ب

به آمريکاييها ميدهند بسته های مالی دريافت ميکنند، آنها آمريکايی هايی هستند که برای پيشبرد منافع کشور متبوع 
  . خودشان با دولت و کشورشان همکاری ميکنند

. اصول و غيرقابل تشکيک است مطلب و موضوع تابعيت مضاعف ويا تابعيت دوم يک بحث بسيار حساس ولی مقيد به
قوانين کشورها از جمله ايران شاهنشاهی و حتا جمهوری اسالمی قايل به تابعيت مضاعف نيست و قبول تابعيت دوم به 

يکنفر که . يک نفر نمی تواند وفادار به دو کشور، دو حکومت، دو قانون اساسی باشد. معنای ترک تابعيت اول است
ميکند و به ملکه آن کشور سوگند وفاداری ياد می نمايد، سرباز آن کشور است و اگر آن کشور  قبول تابعيت انگلستان را

تصميم به جنگ با کشوری را گرفت که شخص سوگند ياد کرده قبال تابعيت آنرا داشته؛ آن شخص ناچار است که 
. فرانسه هم همين وضع استدر آمريکا هم همين وضع است، در . عليهکشور اوليه خودش وارد قشون انگلستان بشود

شاپور بختيار که تابعيت فرانسه را داشت در ارتش فرانسه خدمت کرده بود و درجنگ فرانسه واسپانيا بقول خودش 
  . شرکت داشته، اين شخص اساسا حق نخست وزيری وفعاليت سياسی نداشته است

سته مالی دريافت کنند يا نکنند، تابعيت آمريکا را اکنون هم همين حضرات که گرين کارت آمريکا را دارند، اعم از اينکه ب
  . فعاليت سياسی آنها، شرکت در انتخابات آمريکا واز سويی شرکت در انتخابات ايران همه صوری و مجازی استدارند 

اين گفتگوی بسيار فشرده اين سوال را مطرح می کند که پس کسانی که سابقا ايرانی بوده اند و يا پناهنده شدن به 
آمريکا و کمک های اطالعاتی وخدماتی به اين کشور عليه ايران اقدام می کنند مانند يک آمريکايی اصيل از تعقيب 

  . قانونی ايران معاف خواهند بود

                                            
البته توجه دارند اين آدم های بسته ای فقط در آمريکا نيستند بسياری از آنها بسته های انگلستان، بسياری ديگر از بسته های  - ٢

طور يکنفر می تواند ده ها بار دور جهان وگرنه چ. استفاده می کنندپيشکشی اسراييل به ويژه و آلمان و روسيه و ديگر کشور ها 
بگردد، مسافرت های طوالنی و پرخرج بکند، کرايه تلفن های راه دور روی تلفن همراه را بدهد، ناهار و شام در هتل بخورد بدون 

ا يک گردهم آيی دست کم يک کت و شلوار برای شرکت در يک کنفرانس ي. آنکه يکسال يا شش ماه ويا سه ماه به خانه خود برنگردد
ويا يک کراوات الزم است اين حضرات در هر کنفرانسی کراوات ها و لباس های رنگ و ارنگ به تن می کنند و خانم ها که چه 
 بگويم از اين مزون به آن مزون تشريف می برند و عطر و ادکلن می کنند در حاليکه بسياری از ما خرج يک شيشه گالب را هم

   ک-ح. نداريم به حلوای مرده هايمان اضافه کنيم
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خير، پاسخ چنين است که قانون مجازات عمومی ايران شاهنشاهی وحتا قانون مجازات جمهوری اسالمی و قوانين 
ئل به تفاوت وتبعيض بين ساکنان واهالی کشور يا کسانی که تابعيت کشور های ديگر را کيفری کشور های اروپايی قا

  . دارند نشده واز عبارتی نظير اين استفاده شده است

ماید« ی  ی واطالعا یا ی و ی  د  عدا جاد ا گان ا گا A ای  ت.... س   ی ا نا م  ش  عم
«  

 ========  

موردی که  ١۶-١۵ بخوبیو از جمله  اهميت پيدا می کنددر جمله اشاره شده در باال بسيار درک مطلبی حقوقی ذکر شده 
در نوشته مربوط به خيانت که چند روز پيش به ليست فرستاده شد آورده ام و در اين تارنما با آدرس خيانت ليست شده 

  ک-ح. تعريف تکميلی از سوی استاد امير فيض ارائه شده است .می باشداست مطابق 


