
 حقوقدان

وھی ايرانی 
عی که ھمه 
 ری نژاد در

   .شد

رابايد کمک 

انه ومراتب 

شيع درباب 
نراھم آھدف 

 شيع ھم امر
 ی صدقه از
سابقه بوده 

شنای عموم 

 يکی اينکه 
ه پول جمع 
اکه شخص 
ی درنيامده 
به دادستان 
 ھا ھمواره 

وباالبردن ت 
قانه درجمع 

   .ت

ع  درامرجم
 

من الشمس 

ح -اميرفيض -١ش 

رسانه ھای گرو
تم زيرا موضوع

قای نادرآھارات 
توجه داشته باش

کاری نکرده چر

درباره اعايشتر

ريرات اسالم وتش
وھند ھنده ميدا

بقه است ودرتش
وریآيران جمع 

بيسابقه وياکم س

شآ  امرعادی و

عمل ميکنند ف
برخی برنامه - د

ويامبلغی را انه
مشخص وقانونی
صد وياحقوق راب
خت به واسطه

ت برکاروفعاليت
ت درست وصادق
وری اعانه است

ه ھای گروھی

رسانه ھا اظھرم

ار داغ اعانه! بخش

يران به بازارر
سبک دانست نرا
ولی اظھ >ست

 شايد محلی ازت

سی سال است ک

ته باشيم کمی بي

اين امر ھم تقر
ستمند وصدقه د
 سياسی بی ساب
جامعه اسالمی ا

بي دور رگذشته

مريکا يکآ در
   .ت

بطرق مختلف نند
ل موثربوده اند
صدی ازکل اعا
 ومبالغ بطور م
دستمزد ويادرص
نونی برای پرداخ

ن نظارتآظيفه 
اه سابقه فعاليت
وآری برای جمع 

ه فعاليت رسانه

شده به جيب ر

بازا    

  عانه

  ول

اي !صطالح ملی
نآولی  ،ه باشيم

حاجت بيان نيس
وری اعانهآمع

که نميشناسم وس

گوئی داشتگفت 

علت  ،ول است
 مخفی بين مس
ی اجتماعی ويا
ھمين جھت درج
 غيرانتفاعی در

چنين عملی د ،
مردم مواجه است

F فعاليت ميکنن
وری پولآجمع

رخی ديگر درص
ا اين درصدھا
رپرداختی بابت د
ی مشخص وقان

ه ميشود که وظ
ما ۶٠رادی که
وھمکار ستخدام

کهکا اين است 

وریآت جمع

 

زار داغ ا

قسمت او

رای شورای باص
ری اعانه داشته

عيان را< >يد
حث راجع به جم

من به کسی ک<

قای نادری نژاد

درحدغيرمعموو
رابطه صدقه را

نه برای کارھای
به ھ ،ان وغيره

وين موسساتا

مريکاستآنگ
پول بااستقبال م

ound Rais
ج ھند که درامر
وبر ،ذارمينمايند

مريکاآدر  .زند
ت که حتما مقدار
 نبود ضابطه ای

   .ست

C F R  ناميد
ن سازمان به افر
زله صالحيت اس

مريکآی پول در
و

زاعاناتش مھمی ا

با

وع اعانه بروض
ورآت به جمع

لش به خيرنشاي
داد که بح می را

ژاد اين بود که <

قآب نظردرست

ِيان کم سابقه  و            
قران ص ،ميباشد

اعان صدقه ويا 
يگردد نه سازما
قوقی تحت عنا

جتماعی ازفرھن
وری پآی جمع

sing  ی اعانه
 به افرادی ميدھ
فت ميکند واگذ
رده به اوميپرداز

ن اين استآ  و
شاره است که

رانتفاعی بوده اس

Eارد که بنام
اين .عانه است

 ميدھد  که بمنز

وریآطه باجمع
،ست> ميباشد

بخش     ِ رفتن   و 

ن روزھا که مو
د که بحثی نسبت

فصل ،ظاھرش 
عانه اين دلگرم

قای نادری نژآر

درچارجوب ينکه
  .م

     ايراني رھنگ ما
صدقه معروف م

،دراسالم ؛ناسد
 تقليد جاری مي
خصيت ھای حق

برای کارھای اج
نتفاعی وسياسی

وریآع جم برای
ی شده مبالغی

که حقوق درياف
وری کرآ جمع 

ک تکليف دارد
الزم به ا ، دھد

وموسسات غير

مستقل وجود دا
وری اآی جمع

گواھی نامه ای

 مختصردررابط
بی مايه فطيراس<

،است >ه ازنمد

  ١برگ ٠٢/ ٠٢

  حقوقدان - ض

درھمين اينکه
مدآبفکرم  ، شد
عاميتشنچه آ< ؛

ری اعوآبا جمع 

مھم دراظھارنظر

فرمائيد قبل ازاي
گو داشته باشيم

وری اعانه درفر
است که بنام ص
 خاطرخدا ميشن

جعاازطريق مر
موسسات وشخ

 

وری پول بآمع
حتی برای امورا

که بکسانی  يکا
وریآھای جمع 

رابه کارمندی ک
سازمان خيريه

يک خيريه سازمان
ول ايالتی اطالع
عتراض مردم و

مريکا سازمانی 
رھای الزم برای
پول داشته اند گ

 از عرض اين
پول مصداق <

کالهه حساب <

 ٢٠١٣ /

اميرفيض

حقيقت
کشيده
ميدانند
رابطه ب

نکته م
  کنم>

اجازه ف
ن گفتگآ

وآجمع 
اعانه ا
ترضيه
صدقه ا
سوی م
 .است

فکرجم
است ح

درامري 
پولھ از

کردن ر
برای س
ولی سا
ومسئو
مورد ا

مرآ در
استاندار

وری پآ

غرض
وری پآ

بلکه به



 حقوقدان

دارند   رکت

 س يکی از
بنياد اعانه  

 اج يافت و

صيل نتيجه 

وابق ونامی 

تباری ک اع

انی سوی کس
صداقت خانم 

مزبور بانام 
ی گفته اند 

 لی ايران و

و  عانه کردند
ن ھا مرتبا 

ح -اميرفيض -١ش 

مشار !!رای ملی

زيرنظررئيسو ،
،نابرنوشته ھا

عانه وپول روا

دی بمنظور تحص

لطنتی ايران سو
 

ھم به عدل کمک

وضوع ھم ازس
 ازدرستی وص

ئيد نام مت فرما
نطور که برخیآ 

عمل شورای مل
   ١ .است

ت به جمع آوری اع
يونراديو تلويز ت. 

ار داغ اعانه! بخش

اعانه شور ازار
  .صور نميکنم

مريکا تاسيسآ
لت ايران بود بن

وری اعآ جمع 

مورد ارزه چند

که دررژيم سل 
 . اعتباری داد

  .د

زاده شفيق ھآه 

حتمال تعقيب مو
لس  وضمانت

  شم)

دقتيکا وايران (
نفره ١٢٠ش 

!! وبايد به عت
ه مصرف شده ا

 را ھم داشتند دست
 فرستاده نشده است

بازا    

در با ری اعانه
C تص  ميباشند؟

آ ملی ايران در
ه به اقتصاد مل

قبال ازفرھنگ
  

عانه درراه مبا

قای ھمايونفرآ
ه طرح پوشش ا

شد ه ھم مختوم

  

دراين راه . بود
   .ه بوده است

  ا ناطق

 بلند شد که اح
نجلآس انی درل

شتباه نکرده باش

مريآورای ملی 
 انداختن ھمايش

يقتا شاھکاراست
دربوده وچگونه

نادا جيم کريانيوس
ل به زلزله زده ھا

 

ورآی که درجمع
CFRE ازعانه

کميته اعانه م
 خسارات وارد

  )ھامرباقرپ( 

استق ،ی خارج
 ند.بدست گرفت

وری اآمع ت ج

دی وسرپرستی
به تمام امکانات

وقضيه جارفت

يراني درتركيه

اح زاده کيھان
ن چگونهآصرف

هما وسيله خانم

تفاده ازاعانات
ا شفيق وسخنر

ام خانم ناطق اش

ه روز بود  شو
) با براهستکا

لوگيری کند حقي
وری چقدآ جمع

ی وکيل فدرال کان
ص گشت ھرگز پول

يا کسانیآ ؛شود
وری اآور جمع

، اولين  اول
ن ترميمآھدف

  .وری کندآع

ان به کشورھا
بتکاراين کارراب

ر درجھتزکشو

کردمحسن  ای
وکيھان لندن بات

ع شد وپولھا کج

وارگان ايرآاي

جناق مصبا ل با
 جمع شد ومص

رانيان تركيه بو

ع به سوء است
زادهآ واالگھر

اميداوارم درنا(

  نگ

 به ايران مسئله
مريکآقش فقط

بين دوکشورجلو
انست که مبلغ

  
ر کانادا که ھمکار
د که بعد ھا مشخص

ک-حالم نمی کنند.

شميتوجه مطرح
مداخله درامو ت

 نه به ايران

ازجنگ جھانی
ه کارپرداخت و

دالرجمع  ٢،٢٧

وھجوم ايرانيا 
ين خلق ابمجاھد

رانيان خارج از
  

  ري 

قاآ صدی وابتکار
ورجريان يافت و

که چقدرپول جمع

وري اعانه براآ

عدل پرويز قای
شد که چه پولی

 اعانه براي اير

يادی راجعزی 
و ق بادعوت از
داھا پايان يافت

جلوگيري ازجن

مريکاآطرحمله
ايران فرق !ملی

  .وری ميکند

بتواند ازجنگ ب
ولی ھيچکس ند

                  
رخ داد، گروھی در
الر جمع آوری شد
رگز نتيجه را اعال

  ٢برگ ٠٢/ ٠٢

وھمچنين اين تو
گواھی صالحيت

ل فرهنگ اعان

پس ا ١٩١۶
مريکا بهآاھای

٧١،۵٧٠وانست 

۵٧ازشورش 
ور که ميدانيد م

رفعاليت ھای اير
:ارائه ميگردد 

دالر 5طرح  -

دالری به تصد ۵
درخارج ازکشو

ت معلوم نشد که

آطرح جمع  -

قآان اين طرح 
ی ھيچ معلوم نش

وريآجمع  -

صدارھم باسرو
 که خانم ناطق

ن سروصدآ، طق

اعانه براي ج -

سال قبل که خط
م به اصطالح ی

وآدالرجمع  ۵٠

ھزاردالر ب ۵٠
و !! سجده کرد

                  
سالی که زلزله بم ر

ھزار دال ٣٠٠ش از
اينکارند ولی ھربه

 ٢٠١٣ /

و ،است
دارای گ

قالانت

درسال
دانشگا
ملی تو

ازبعد ا
ھمانطو

ازديگر
،مستند

1-

۵طرح 
داشت د

درنھايت

2-

کارگرد
یداد ول

3

اين کار
ميرفت

ھماناطق

4

درچندس
شورای
،٠٠٠

اينکه 
مريکاآ

        
در س - ١

گويا بيش
مشغول ب



 حقوقدان -اميرفيض -١بازار داغ اعانه! بخش          ٣برگ ٠٢/ ٠٢/ ٢٠١٣ 

نھم آاوری اعانه دست زدند ،ا وبارھا به عناوين مختلف به جمعايرانيان بارھ ،مريکائیآنکه به تاسی ازفرھنگ آمختصر
حافظه ومتون قراردارم حتی يک گزارش جامعی ازميزان  نجا که من درجريانآ ولی تا ،ی گروھیطريق رسانه ھا از

   .ن منتشرنشده استآاعانه ومصرف 

ابھامات  ھمسراعليحضرت ھم از کودک مربوط يادبن –بنياد علياحضرت فرح پھلوی  –حتی بنياد ميھن  اعليحضرت 
  ٢ .نداردنھا وحتی مسئولين بنياد اطالع آن بنيادھا وبودجه ومصرف آوھيچ بنده خدائی ازفعاليت  ،ندفارغ نيست

  بازاراعانه مشترك در هدف سوء استفاده ، 

، مدعی ن موقعيت مناسب برای سوء  استفاده است  زيرا درواقعآ درانواع بازارھای اعانه يک چيزمشترک است و
عتبارملی نھم به دليل لطمه ای که به اآوتعقيب مجرای اتفاق ممکن است موال ازارد وکشف سوء استفاده معخصوصی ند

    .وارد ميشود بااحتياط ھمراه است

 Salvation رمیآلويشن ليون دالری از اعانه ھائی که به سايدرھمين ماه جاری خبرگزاری کانادا ازسوء استفاه دوم
Army ريه معروف کانادا اموال رادرانبارھای زمان خياسآن  ازھمان کارمندانی که عده ا داده شده است خبرداد

   .نھارابفروشندآخصوصی جاداده اند که بفرصت 

مد که اعانه پردازان ازاين حقيقت غافل نمانند که وجوھی که بقصد تبرء ميدھند ممکن آن بشھادت آاين مقدمه برای 
 ،مديريت ،حق الزحمه ،به مقصد اصلی که کمک است برسد وبقيه بطورحتم بعنوان حقوقھم ن آ است بخش کوچکی از

  .غيره مرده خوارخواھد شدبيشتر کالشی وسوء استفاده و و صد وقرارداد در

  هدف ديگر استتار وپول شوئي است

، پولشوئی است  که اين مورد بيشتردرفعاليت ھای سياسی وخالف قانون به يکی ديگرازمقاصد واھداف جمع اوری پول
  اجرادرميايد 

 که ھمين روزھا درجريان است  ايران !!ملیبه اصطالح وری پول بنام شورای آنطباق با جمع ن دراآاجازه فرمائيد نمونه 
   .ورده شودآ

  بنياد اعانه ملي براي دمكراسي وشوراي ملي ايران  –نمونه 

> مريکا خوبست برای سايرملتھا ھم خوبستآنچه برای آن <آی قليائ نه ملی برای دمکراسی که شعارگاھيد که بنياد اعاآ
مريکا بجای دخالت درامورکشورھا آمده بود که دولت آاين توجه  کيسی قای کيسی تاسيس شد  درگزارشآزارش دراثرگ

   .يدآ مخالفان حکومتھا بر زبه حمايت ا

گترين پايگاه تامين کننده اعتبارمبارزاتی برای مخالفان حکومت کشورھاست ، امروزه بزربرای دمکراسی ملی بنياد اعانه
وردن سياستمداران وکسانی است که باسياست آ نياد مزبور دخالت درانتخابات کشورھا وروی کاريکی ازبرنامه ھای ب<
  ٣ ) مريکاآران پاله نماينده کنگره >    (مريکا ھماھنگی دارندآ

زير چتر حمايتی بنياد اعانه برای دموکراسی  ،مريکا درايران ھستندآکه کال طرفدارمنافع يعنی دقيقا  اصالح طلبان ايران 
 او الياف محکم پيوند اصالح طلبان رقای  خاتمی گفتاری دارد که واقعا شناسنامه سياسی اصالح طلبان است آ .قراردارند

  :است او گفتهبا بنياد اعانه برای دمکراسی نشان ميدھد 

                                               
 ک-ين راستا قرار ميگيرد. حيرضا پھلوی بنياد ديگری بنام ايشان آغاز به کار نموده است که در ھمپس از مرگ واالحضرت شاھپور عل - ٢
صورت گيرد چه تفاوتی با نظارت احمدی نژادی » بين المجالس ١۵۴يه اعالم «چنين نظارت و دخالتی اگر در ايران باشد و زير نام وشعار  - ٣

 ک- لقب می دھند؟ ح» انتخابات آزاد«به آن بر صندوق ھای رای خواھد داشت. که 
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ازدست اجرائی جايگاھی که االن دردنيا دارم دوست دارم که  باوارد شدن درکارھای من دنبال اسالم ميانه روھستم <
  >ندھم امروز تنھا صدائی که جھان غرب ميپذيرد صدای من است

  ) سايت الف وعقب نشينی سايت باران ١۴/۵/٨۶تاريخ (                                                                      

ازپايگاه ھای حمايت  از > نوشت بنياد ملی دمکراسی يکی ولترنتميسان نويسنده فرانسوی مديرباشگاه اينترنتی < تری
قای بوش اعالم کرد بودجه بنياد را به دوبرابرافزايش آ ٢٠٠۴کودتای مخملی است اواضافه کرد که دربيستم ژانويه 

زادی مطبوعات درخاورميانه آ واتحاديه ھا و زادآوانتخابات ش ارتقای دمکراسی  ميدھد وتاکيد گرديد که وظيفه جديد
   .است

   N.E.D  رای دمکراسیـــــانه ملی بـــــــنياد اعــــزارشی درباب بـــــری روسيه گبر گزاــــ> ختودی راشا<
)Endowment for DemocracyNational ( ميالدی بنياد اعانه  ٢٠٠٩سال تامده <آن آ منتشرکرده که در

ميليارد دالر دريافتی ازسازمان ھای دولتی تحت عنوان اشاعه دمکراسی درکشورھای مورد  ١٣٢ملی برای دمکراسی 
 هکشورجھان فعاليت دارد وبودج ١٠٠به اينکه بنياد مزبور دربيش از  وھمين گزارش اشاره دارد ،نظر ھزينه کرده است

مريکائی براينکه بنياد اعانه ملی ارتباطی به آھمو نوشته است برغم ادعای مقامات  >ن يک ميليادردالر استآامسال 
ند ومجرای بودجه نگاه به شخصيت ھای دولتی که ھيئت مديره بنياد راتشکيل ميدھ ،ندارد مريکاآخارجه وزارت  دولت و

   ٤. مريکاستآسنگين بنياد نشان وابستگی کامل بنياد به دولت 

به نقل ازبخش مطبوعاتی دفتررئيس جمھوری  نااست که بنابراعالم خبرگزاری ايسکشور روسيه  ١٠٠ن آ يکی از
مليون دالربرای حمايت ازروند  ٩ مريکا اعالم کرد که دولت واشنگتن درجريان انتخابات پارلمانی روسيه بيش ازآ

   .انتخابات روسيه ھزينه کرده است

ريکا به مخالفان مآھيالری کلينتون وزيرخارجه < :پوتين رئيس جمھورروسيه درباره انتخابات پارلمانی روسيه گفت
> ستمدن به خيابانھا وبه چالش کشيدن نتيجه انتخابات پارلمانی اخيراين کشورراداده اآ روس سيگنالھائی مبنی بر

دقيقا الگوی راء انتخابات روسيه تقلب شده است وخواستار تحقيقات کامل است  (آ دنبال کرده که در را اين ادعاکلينتون 
  .)رای من کجاست

 مريکا درانتخابات کشورھا انتخابات روسيه راآباقدرت سياسی بنياد اعانه ملی برای دمکراسی ر دررابطه اين تحرياگر
نجا که دخالت درانتخابات ساير کشورھا ازجمله ايران تاچه حد آبرسيم به  ،مريکا دردنيا اول استآ ورد که بعد ازآنمونه 

  .ايران برای بنياد اعانه کاری سھل وسابقه داراست تاچه رسد به

  استتار دردخالت بنياد 

 درخالت درامورکشورھا خاصه انتخابات وکمک به مخالفان ازيکسو و نگداشتن بنياد اعانه ملی در دور مريکا درآتالش 
، سبب حرکت بنياد اعانه ملی درمسير سوی ديگررعايت اين اصل ملی که گيرندگان کمک ازبيگانه منفورملتھا ھستند از

   .استاستتار ومخفی کاری شده 

 حمايت علنی از از مريکا راآ، مريکاآمريکا وعضوشورای روابط خارجی آ مشاوررئيس جمھور ،ت. گ. کارپنتر<
ليون ھا يمريکا استقبال کند ولی مآجريان اپوزيسيون درايران ازبيانيه ممکن است <مخالفان حکومتھا برحذرداشت 

  .>ازحمايت علنی نسبت به اپوزيسون خودداری کند مريکا بايدآ. دولت نفرھستند که به واشنگتن اعتقاد ندارند

  )نشنال اينترست(          

                                               
در گذشته برنامه ھايی در جھت مبارزه با ماالريا ويا فرستادن مبلغين مذھبی مسيحی، بود امروز بنام استقرار دموکراسی، ولی در ميان   - ٤
 ک-در لباس پنھان ھستند جای تامل و تاکيد را دارد. ح دانندگان ھمه اين سازمان ھا چه تعداد ماموران امنيتی آموزش ديدهگر



 حقوقدان -اميرفيض -١بازار داغ اعانه! بخش          ۵برگ ٠٢/ ٠٢/ ٢٠١٣ 

مريکا درامورکشورھا خاصه انتخابات الزم ميسازد که کمکھای بنياد اعانه ازروشھای خاصی استفاده آاستتار دردخالت 
منادی که  نجاآونه ازباب نم ،استوری پول بوسيله رسانه ھای گروھی آنھا ھمين جمع آکند که عادی ومطلوب ترين 

اين  ،مداری کيھان تھرانشريعت زميآ تحقيرنسبت به نوشته  ايرانيان خارج ازکشور واکنش< :وری پول ميگويدآجمع 
ھزاردالربه صندوق اعانه شورای ملی پرداخت ويا يک ايرانی ماشين فروش رامتولی پرداخت ماھيانه  ١٠٠بود که يکنفر

ر کمک  مالی بنياد اعانه معرفی ميکند ھمه وھمه درمسيرھمان استتاوری اسالمی ھزينه مبارزه عليه جمھ دالر ھزار ۵٠
  ملی است

  پايان قسمت اول به اميد قسمت بعدی                                                                                          

   

  

   

  

  

  

      

  

  

  

 


