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 سيروابستگي به بيگانه

 ازمهاجراني تا شوراي تجزيه طلبان
             

  حقوقدان -اميرفيض

ه محرمانپادشاه عربستان اء هللا مھاجرانی معاون خاتمی ازطمبنی براينکه عويکی ليکس خبرمنتشره 
اديه نرا تآوعربستاان ودرخواست او قبول  تقاضای کمک مالی برای تحصيل فرزندش درانگلستان داشته

  بھانه تنظيم اين تحرير گرديد. ،کرده است

تعجب شده است درحاليکه عمل مھاجرانی يک رويه کامال شناخته برای برخی جريان مھاجرانی سبب 
بتدا قرارگيرند ازااسته اند دررديف نوکران بيگانه که خوشده ومسبوق به سابقه است يعنی ھمه کسانی 

ده دي ن آ، درا قابل خريدن نشان بدھددرخواستھائی داشته اند که ظاھرپسند است وعالئمی که متقاضی ر
رخواست کمک تحصيلی برای اينکه معاون رئيس جمھوری اسالمی ازعربستان سعودی د ؛نميشود
. درخواست کارخير نسبت به  ثالث ای مشکوک ونامشروعی نيستعمل وتقاض ،بنمايد  بظاھر شفرزند

کليد اشاره ای است که طرف که دولت خارجی است ميفھمد  که متقاضی ازچه  ،است  ولی ھمين عمل
نشان ميدھد که دولت کما اينکه ھمان اسناد ويکی ليکس   دارد مقصود ومنظوری چنين درخواستی  را

 و مت ھای بين المللی ھم برای او منظور داشته است            ِ  مھاجرانی س  عربستان به ھواداری ازعطاء هللا
مريکائی ايران مشخص آھمان اسناد وابستگی اورابه سازمان جاسوسی انگلستان وھدايت جنبش سبز 

   .ساخته است

  نمونه ها 

نھضت ملی ويا ديگران که درمقام       ِ افراد   ١٣٣٢زھمان سالھای ن ميدھد که انمونه ھای دم دست نشا
ند نکرده امريکا آ ازمستقيما درخواست پول ويا حقوق  غالبا ،مريکا بوده اندآينی برای نزديکی وخبرچ

ھمواره مانند عطاء هللا مھاجرانی برای فرزندشان ويا مواردی که منصوب به ثالث معنوی ميشود  و
  :ھنم چند موردی ارائه ميشودھای حاضردرذه درخواست کمک مالی داشته اند ازنمون

  زادهعليرضا نوري

مريکا آزاده درتماس محرمانه باسفارت مد که عليرضا نوريآکاشف بعمل  مريکاآپس ازانتشاراسناد سفارت 
زاده که . نوريمريکا بوده استآکارمند سازمان اطالعات  Barry  Rosen خاصه باری روزن

نوشت  ١٣۵٨ماه  ھان مورخ يازدھم بھمنمريکا تکذيب کند درکيآنميتوانست تماس خودرابا سفارت 
! ودرمورد مالقات با باری ه استمريکا کسب اطالعات ازادبيات معاصربودآھدف من ازمراجعه به سفارت 
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  .تقاضای يک دستگاه فرستنده داشته ام روزن ھم اضافه کرد که برای جلوگيری ازمکاتبه واتالف وقت
  )مريکاآاسناد سفارت  ٢٨جلد (                                                                      ١

ا ب  نھمآمريکا کامال روشن است که مراجعه کننده وسابقه اش چيست  آبرای سفارت ه يک ايرانی عمراج
ی به جريان زندگی سياس گاه استآچنين در خواستی معلوم است که  سفارت به حقيقت نيت رجوع کننده 

ليس انگ ادبيات معاصربه نوکری اسرائيل و کسب اطالعات ازه کنيد خواھيد ديد که چگونه يزاده توجرنو
. اين اشاره ھمينجا بجاست که واسطه تماس مھاجرانی با عربستان مريکا تبديل شده استآوعربستان و

   .نوريزاده بوده است

  فرد مهم ديكر

 یرانی که درنيروی ھوائی شاھنشاھمريکا که بصورت سری معرفی شده ازيک افسرايآدراسناد سفارت 
 از اھمان درخواستی  ر درست ن افسرآنجاست که آشاغل بوده بسيارمفصل صحبت شده ولی جالب 

  .ن داشته با تفاوت جزئی که مالحظه خواھيد کردمريکا داشته که مھاجرانی ازعربستاآ

ات خود چيزی نخواست ازای خدم ، پاداش پولی ويا حقوق قبول کند ودراو نميتوانست با وجدان پاک<
 ه استمريکائی بھم خوردآستم معذالک دوبار درخصوص پسرش اظھارنگرانی کرد که تحصيل او درسي

 زادیآ فرد مزبور ھمکاری باما را بمنظور ،ھيچ قول کمک نخواست وصريحا گفت پيشنھادش ھم نشوداما
 ازای خدماتش او خبرداد که در درقبال جوابھائی که مشاراليه داد مامورمربوطه به -کشورش پذيرفت

                                               
١ - 

 ک-ح-از آرشيو 
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 دالر ١٠٠٠دالربه اوبدھد وباپرداخت ماھيانه  ١٠٠٠ميخواھد بعنوان يادگاری ازصميميت وقدردانی 
فت بابت پيشنھاد متشکرم  اما کاری که تصميم گرفته گمشاراليه  ماھه....... ۶زمايشی برای يک دوره آ

دست داده وکشورش  از زادی خود راآمدعی شد که او  ،سنت قابل ارزيابی نيست و دالر ام انجام دھم با
ادعای ( زادی ايران منجرميشودآنچه انجام ميدھد به آمريکا اين است که آ زاد نيست وانگيزه ھمکاری باآ

ياخير بنابراين ميخواھد ازما درخواست کند وجوھاتی که برای او  ھمه مزدوران ايرانی خارج ازکشور)
وجدان اوست اواضافه  بشود وپذيرفتن پول برخالف شخصيت وايران  زادیآصرف راه کنارگذاشته ايم 

                  >مريکا ادامه دھدآ کرد که بيشترين نگرانی اش اين است که ترتيبی دھد که پسرش تحصيالتش را در
  )١۵صفحه  مريکاآاسناد سفارت  ۶٨جلد (

  رهنگ عقيلي پورنمونه ديگر س

 رانسه که پس ازاتاشه نظامی شاھنشاه ايران درف سرھنگ عقيلی پور
را به فراموشی سپرد ودولت بحران  ری به شاهدااپيروزی شورشيان وف

جودان او نيز آاويسی  ودرزمان حيات ارتشبد ،ھم درفرانسه تشکيل داد
ا ئيھمريکاآبه  را بھرحال خود ،اوصحبت داشتم سفربه لندن با در و بود

دالر  ۶٠٠ماه ھرماه مبلغ  ۶نھم برای آحقوق ماھيانه  با نزديک ساخت و
فرمانده  مريکا شد وخود راآوری خبربرای آحاضربه جاسوسی وجمع 

لب اينجاست شد جا نيروئی معرفی کرد که عليه خمينی وارد عمل خواھد
 که چه کسی ديکنپرسش م او از که وقتی نماينده سازمان سيا درفرانسه

اوباشکسته نفسی معمول خود افزود که < ن نيروھارا فرماندھی ميکندآ
  )مريکاآاسناد سفارت   ٣٨جلد (                     >خوشحال خواھد شد که نخست وزيرشود

ه مريکا کآ، عالمتی است برای مريکاآزسوی نھم اآيلی پور وخواستاری مقام نخست وزيرايران پاسخ عق
   ٢.روبروستدم عقب مانده وخود فروش کوچکی آد با چه کامال درک ميکن

  نمونه ديگر شاپوربختيار

 اداره ميکند که به ھيچ جائی نميرسد مگر بما اين بود که وی باسرمايه قليلی فعاليتی را پيام بختيار<
يم  ما به بختيار گفتيم درموقعيتی نيست< -> دريافت کنيموعملياتی مريکا تامين مالی وراھنمائی آاينکه از

ن آاما اين کانال رابعنوان وسيله ای که اوبتواند توسط  که بتوانيم حرکت اورا کمک وياراھنمائی کنيم
پاسخ بختياراين بود که ازتھيه اين  درمورد مقاصد ومقدورات خود به ما خبربدھد تھيه ديده ايم ........

  )١۴صفحه  ٣٨جلد (                                        نال ممنون است ومارادرجريان خواھد گذاشتکا

  مريکا نميشود حتی مجانا جاسوسی کندآيعنی بختيار حاضرومتشکر است که اگرکمک وحمايتی ازسوی 

                                               
 ک-سرھنگ عقيلی پور در پی اين کار موافقت کرده بود برای اسراييل و اداره اطالعات فرانسه ھم جاسوسی بکند. ح- ٢



 حقوقدان -اميرفيض -از مھاجرانی تا شورای تجزيه طلبان -سيروابستگی به بيگانه                                     ۶از  ۴برگ  ٠٧/٠۴/٢٠١۵

به کجاھا ختم شد که دارای رابطی بنام تيمسارمخاطب مادگی برای جاسوسی برايگان آمالحظه داريد که 
  ٣ مريکا شد و.......آرفيعی برای تماس با سازمان سيای 

  فريدون افشار –نمونه ديگر 

منافع  مريکاآبود که  وارافشارصراحتا گفت که برای پيشرفت نقشه ھايش احتياج به کمک دارد. او اميد<
من درمدارس شما فارغ التحصيل شده ام ومن ميدانم که  ت کهفگ اين شخص را درک کند او پشتيبانی از

 مدتی از ن نيست که چپی ھا بعدآواقعی  خطر ،ھستيد ومنھم به انھا معتقدم شما به چه چيزھائی معتقد
بيرون کنند وقدرت رابدست بگيرند چون مارکسيسم بين مردم پايگاھی ندارد بلکه خطر  را مذھبی ھا

  )١٧۶مريکا آاسناد سفارت  ۶٨جلد (                              شوروی است ......>               

ارشناس ناس ک ؛مريکا قرارگيردآدرباغ سبز نشان دادن دررديف نوکران  فريدون افشارازکسانی نبود که با
شايسته حمايت است وقادر به براندازی جمھوری اسالمی  نکه اظھارنظر کرده که افشارآ مريکا باآسفارت 

مريکا درمظان اتھام است برای آشکاری فعاليتش که آحمايت نميشود بلکه با  او ه تنھا ازميباشد معھذا ن
   .متوقف ميشود بوسيله جمھوری اسالمی  ھميشه

  نمونه ديگرمنوچهرگنجي 

. که درامورايران دخالت کنند ميخواھد مريکائيھاآ منوچھر گنجی از
، گنجی ميگويد بايد مريکا چه بايد بکندآکه  مريکائیآدرپاسخ مقامات 

ناگزير  یدنبال کسی بگرديم وحمايتش کنيم که بتواند بعد ازاينکه خمين

حفظ  مــــــا رامنافع ماه يايکسال قدرت راازدست داد  ۶بعد از

يران ا در مريکا کسانی راآمريکائی که آگنجی درمقابل اظھار مقامات  .ندک
گنجی اسامی اشخاصی مانند شريعتمداری وتيمسارفريد  ؛نميشناسند

                                               
  در باره مخاطب رفيعی و دکتر ھوشنگ نھاوندی در رابطه با موضوع به اين صورت است: ک مطالب -در آرشيو ح - ٣

مخاطب رفيعی در واشنگتن خواست تا از طرف وی با  بختيار از يکی از بستگانش بنام تيمسار حبيب هللا ١٣۵٨در اوايل شھريور ((
رفيعی مالقات  دو مسئول سيا با مخاطب ١٩٧٩جريان فعاليت ھايش قرار دھد. در بيست و نھم اوت  سيا تماس بگيرد و سيا را در

حاضر در موقعيتی نيست که بتواند از حرکت ھای وی پشتيبانی نمايد  که دولت اياالت متحده در حالنمودند و به وی خاطرنشان کردند 
ن ممتناوبا در جريان حرکت ھای وی قرار گيرد. در ض امکاناتی در اختيارش بگذارد ولی سيا مايل است که با او تماس داشته و و يا

داشت و بختيار را در  رفيعی در مھرماه سفری به پاريس  .در تماس باشد بعنوان رابط بختيار با سيا توافق شد که مخاطب رفيعی
واشنگتن پيام بختيار را آورد که از نظر مالی نھضت در مضيقه بوده و بدون  جريان نتيجه ديدارش با سيا قرار داد و در بازگشت به

داری با ارتشبد فريدون جم داشت که ظاھرا در دي مريکا موفق نخواھد بود. در ھمين دوره يک افسر اطالعاتی سيا در لندنآ کمک
سفارت ھيچ مدرک ديگری  در کردستان و نزديکی مرز ھای ايران و عراق سازمان دھی می کرد. در اسناد ارتباط با بختيار عملياتی را

   . اشغال سفارت موجود نيست دال بر ادامه ارتباط با بختيار و مخاطب رفيعی تا زمان
 

نھاوندی رئيس دفتر سابق ملکه فرح و از نزديکان  ر و آغاز فعاليت ھای شاپور بختيار در پاريس ھوشنگتقريبا ھمزمان با ظھو
گروه ھای ضد رژيم  کاردار فرھنگی سفارت آمريکا در فرانسه ديدار می کند و خالصه ای از فعاليت وی در پاريس با ريچارد آرنت

ديدار می کند و ضمن ابراز حمايت از فعاليت ھای تيمسار غالمعلی اويسی  ا آرنتدو ھفته بعد دوباره نھاوندی ب . ايران به او می دھد
به او يادآور شد که آمريکا مدتی است وارد  سرنگونی رژيم از او ميخواھد که آمريکا به اين حرکت چراغ سبز نشان دھد. آرنت برای

 ک-ح )).شده است دوران عدم مداخله در امور ايران
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   ھمان ماخذ) ١٧٠صفحه (                                    وچمران را معرفی ميکند ........

ات احساسی ن مقامآمريکائی عالمتی است که آدراظھارات گنجی خطاب به مقامات  واژه مـــــا

 نان قرارگيرد وآميتواند براحتی ماموری باشد که درخدمت اھداف  نھاست وآخود  از ميکنند که گنجی
 .است وخلوص نيت او مادگی ھمکاریآعالمت حداکثر ،مريکائیآبه مقامات  بوسيله او معرفی افرادی

مائی که کرده است  کافی مريکا نکرده است ولی کلمات وراھنآ ن برنامه مالقات مطالبه پولی ازآگنجی در
    .کرده است وروابط مالی بعدی که خود او اقرار مريکائیآھمکاری بين او ومقامات  قراریرباست برای 

  عبدالرحمن برومند -نمونه ديگر

 ؛يھا مطالبه پول ميکنديکائمرآ احت ازقعبدالرحمن برومند معاون بختيار اولين ايرانی است که درنھايت و
دھکده  ۵برای خريدن  دمريکا پول مطالبه ميکننآ الرحمن برومند وبرادرش ازعبد ١٣٣۶نھم درسال آ

را مسئول  مريکائيھا خواست که ليبرال ھاآبرومند ضمن مطالبه پول، از - ه خورت واصفھانچبين مور
  )٢٣و ٢٢مريکا صفحه آاسناد سفارت  ٢١جلد (                                    .دولت ايران کند

  و ديگران را بيافزاييد. ، اميرعباس فخرآورابراھيم يزدیليست باال احمد مدنی، به 

  ـــا بعدوامــ

 .اشارات ونمونه ھای مختصری که ارائه شد مربوط به ھمان سالھای نخست پيروزی شورشيان است
به تعارف جن مريکائيھا درحدی توسعه يافت که ديگرآنزديکی ونوکری ايرانيان خارج ازکشور به       ِ گسترش  

 از گدائی ايرانيانزيادی حد  مريکائی ازآن يدائی که مايکل ل، تا جواستتاری وشرم را بست وکنارگذاشت
   .مريکا گله کردآ

مريکا داشتند آ مريکا بمناسبت استقبالی که بخشی ازايراينان درجھت ھمکاری ومطالبه اجرت ازآدولت 
 کمک و و اقدام کردن آ ومشابھاتزادی ايران وقانون کمک به دمکراسی آبه وضع قوانينی مانند قانون 

  . مدآ مريکا درآی برای بصورت قانون ازاشخاص  مريکاآ حمايت

مريکا درحول وحوش آتحرير حاضربه اين برداشت رسيده است که عناوين طبقه بندی شده کمک ھای 
  :جاسازی شده است موارد زير

 واحد از١٠٠٠، که زيرعنوان صندوق ملی مردمساالری فعال است وھرسال بيش ازمردمساالری ** 

پيام اين صندوق  ،کشورجھان مداخله دارد ٩٠يش ازدرفعاليت ب و ،يشوندن بھره مند مآکمکھای مالی 
   .زاد استآھمبستگی ومردم ساالری وحمايت ازرفراندم و انتخابات 

 ،تصويب اليحه حقوق اشخاص متعلق به اقليت ھای ملی وقومی ومذھبی وزبانی سازمان ملل متحد **

    .که زمينه سازی برای تجزيه کشورھا  ازجمله ايران است مريکا آازسوی 



 حقوقدان -اميرفيض -از مھاجرانی تا شورای تجزيه طلبان -سيروابستگی به بيگانه                                     ۶از  ۶برگ  ٠٧/٠۴/٢٠١۵

اليحه ضمن کمک به رسانه اين  ايران وروسيه  که مريکا برای مقابله رسانه ای باآاليحه کنگره  **

  .مريکا ھم اقدام کردآمريکا به ادغام وتغييرات درصدای آطرفدارسياست ھای 

مريکا که ميتواند وسيله نفوذ درکشورھای جھان خاصه کشورھای آوضع قوانين مزبور کليه اھداف  با
مريکا ھستند آ ھا وافراد کشورھا که مايل به ھمکاری باه رارگيرد طبقه بندی شد تا گروجھان سوم ق

مريکا شامل کسانی آواين شرط ھم نھاده شده که کمک  بنمايند منطبقبا موارد مزبور  وضع خودشان را
  خانم روز التين رئيس کميته فرعی خاورميانه)( . مريکا شناخته شوندآخواھد شد که حافظ منافع 

   ق موردتطبي

يکا مرآالزم نيست که اين تحرير باب منطبق ساختن گروھای سياسی خارج ازکشوررابا مواضع قانونی 
نھا نشان ميدھد که آغالبا عناوين سازمان ھا وگروه وتاريخ تشکيل ادعائی  .برای کمک مالی بگشايد

مريکا اين سازمان ھای اسمی ھم متولد شده اند  وموضوعات قانونی آبموازات وضع قوانين مزبور در
ه ايرانيان شقه شده ب نھا پياده شده است ازجمله  کنگره ھمبستگیآمريکا دقيقا دراسناد تشکيل آکمک 
   .توجه خاصی داشته استکه به قانون کمک به رفراندم  ھماھنگ مبارزان ايران، جبھه

  مسير شوراي تجزيه طلبان

مريکا آکمک ھای رابطه بامنابع وماخذ  در را ن شوراآ مسير ،نگاه اجمالی به اسناد شورای تجزيه طلبان
به شورای تجزيه طلبان تحميل ميکنند که چرا براندازی جمھوری  اينکه بسياری اين ايراد را .نشان ميدھد

   .ه نشده استاسالمی درقطعنامه شورا پياد

مريکا به افراد حقوقی ويا طبيعی فصلی آبه اين مناسبت است که درقوانين کمک  ،مالحظه جدی مزبور
 .ن ديده نميشودآندازان جمھوری اسالمی وحتی مخالفين بنام کمک به برا

ه يدرقطعنامه شورای تجز براندازی جمھوری اسالمی ن پرسش کنندگان اين است که ذکرآبنابراين پاسخ 
   .مريکا بھره مند شوندآجرشود يعنی نتوانند ازقوانين کمک آنھا آطلبان سبب ميگرديد که نان 

    ي تجزيه طلباناهدف گيري شور

مريکا آ نجا که رئيس شورا سالھاست که التماس کمک ازآ از
شورای  و اجه شدمريکا موآ، درخواست مزبور با لبيک رادارد
مريکا پياده شده بافراست آکه بعدازوضع قوانين کمک  مزبور

ه مريکا ساختآرا متوازن با قوانين کمکی  وھوشياری بيشتری خود
ھم برمحور نافرمانی مدنی وھم حقوق اقليت ھا وھم است که 
وبقول   زاد وھم رسانه افق برنامه ريزی شده استآانتخابات 

تيري است كه من انداخته جا که رئيس شورا گفتند که نآنشانه گرفته اند ھدف را  ۴معروف با يک تير
     .به ھدف خورده است کامال  مريکاآيد که دررابطه با کمک آبنظرمي  ام بايد به هدف بخورد


