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  حقوقدان -اميرفيض

   .نھا داده شده استآاخيرا يک ليستی نسبتا مفصل ازاسامی اشخاص منتشرشده که عنوان سکوالر به 

ميليون متقاضی دارد تا  ٢٠ گھی ھای مثال الغری که ميگويدآليست مزبور يک کارتبليغاتی است مانند 
  .ن قرص بروندآبه استقبال  ،ليون عدد واھیيم ٢٠ن آ وبه اعتبار  افراد تشويق

ن بدان معناست که موضوعی مشخص عنوان ميشود آ و ؛محدود است مزبور يک نوع دعوتانتشارليست 
  . مده راجمع کنندآدعوت عام  رتا کسانی که نامشان د

 ،دعوت             ِ سته به موضوع  چون نفرات واب محدود ودعوت عام اين است که دردعوت محدود فرق بين دعوت
صورت ميگيرد  مانند ميھمانی ھا که با نام ميھمان کارت دعوت  نھا آ، بنام محدود ھستند، دعوت اشخاص

   .يدآگھی بدون نام افراد بعمل ميآدعوت بصورت  فرستاه ميشود ودرصورتی که دعوت عام باشد

 مادگی کلیآميشود يک  قبول کندنرا آده دعوت محدود ازنظر حقوقی نوعی ايجاب است که اگردعوت شون
 نمونه اش ھمان کارت دعوتی است که برای ميھمانی ويا شرکت در ،برای مشارکت درامرويا دعوت

   .ن نوشته ميشود خواھشمند است قبولی دعوت را اعالم کنيدآ اجتماعی برای افراد فرستاده ميشود وزير

تقبال کند ويا قبولی خودش را اعالم کند نکه دعوت شونده  ازدعوت اسآبدون  بنابراين دعوت محدود
کوچکترين اثری ندارد ويک نوع سوء استفاده تلقی ميشود که اگراين عمل منافعی ھم برای دعوت کننده 

  .داشته باشد ممکن است موضوع را به باب کالھبرداری نزديک سازد

ابطه حقوقی عقد ويا الزام دليل بيعت  وايجاد ر نکته قابل توجه اين است که قبول دعوت وحتی حضور،
يد که دعوت شونده آالزامات ورابطه حقوقی وقتی بوجود مي و ،بين دعوت کننده ودعوت شونده نميشود

 و گاه شدهآدرموردی که دعوت برای فعاليتی تجاری باشد) ی ارکان فعاليت سياسی ويا تجاری (مبه تما
  .)مورد غيرازبيعت با شخص است البته اين( ؛انشاء کنداراده قبولی را اعالم و با قصد و

  اما هنر بازيگيران ليست 

 نراآخاصی ھای غيراخالقی وقانونی ، نمودارجريانی بود که قصد وزمينه سازی با ھدف نچه عرض شدآ
  .شکل نداده باشد

 اب درتاريخ مبارزه سياسی ايرانيان خارج ازکشور سابقه ای است که نسخه بازيگران ليست را منطبق 
  .دھدنشان مي ن آ

  

  اجمال قضيه
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نھا حمايت آ تا از اند ئيھا رجوع کردهآمريکاايرانيانی که به  ؛دنشان ميدھ ۵٨درسال  آمريکااسناد سفارت 
وری اطالعات آئی ھا جمع آمريکامالی وسياسی برای مبارزه با جمھوری اسالمی بخواھند اولين شرط 
     .يرندازبابت نام ونشان کسانی است که حاضرند درمعيت متقاضی کمک قرارگ

 افسران ارتش شاھنشاھی وسياستمداران و از ،اسناد سفارت چندين مورد مشخص رابانام متقاضی کمک
   .بطورمشروح مورد استناد قرارگرفته است کرده است که درتحريرات سنگرھا ثبتحتی مقاطعه کاران 

ئيھا خواستارکمک  نقدی ومساعدت آمريکاکه از سازمان ھا وافراد ايرانی خارج ازکشوربعد درسالھای 
نان درمعرض خطر است  توانستند آتند وامنيت ه بستگان ھمراھان ما درايران ھسسبودند به عذر اينک

نامھای مستعارويا گروھی مانند انجمن ايرانيان فالن  ئيھا را قانع کنند که بجای نام اشخاص ازآمريکا
يه وسپس شورای تجز ايرانيان نا دربرنامه ريزی کنگره ھمبستگیمنطقه استفاده کنند که اين روش عي

   .طلبان بکاررفته است

ه نماند ئيھا پوشيدآمريکابرای   ندوشورای تجزيه  طلبان بکاربرد ايرانيان که کنگره ھمبستگیشيوه ای 
ئيھا با افشاگری ھای ايرانيان به تقلب وقلب حقيقت وصورتسازی کنگره وشورا دست به احتياط آمريکا و

ين ايرانيان ئی گفت ما بايد بآمريکايکی ازشخصيت ھای ( وديگر بقرارقبلی خودشان پايبند نيستند برده اند 
  .)کسانی  را پيدا کنيم که بدانيم واقعا کمک ھای ما درممری که تعيين شده خرج ميشود

  امـــا شيوه بازيگران ليست 

   .است ن اينآشيوه عمل بازيگران ليست با تجديد نظری پيوند خورده است و

 ,مدعی داشتن عضو وتشکيالت وفعاليت نشده اند !بازيگران ليست برخالف کنگره وشورای تجزيه طلبان
 را متحد کنيم و نھاآقط  ميگويند  ايرانيھای سکوالرخارج ازکشور اين گروه ھستند که ما ميتوانيم ف

درايران بشويم   آمريکاسازمان بدھيم ونقطه محکمی برای مبارزه با جمھوری اسالمی وتامين اھداف 
 به سازمان ھای دمکراتيک و آمريکا کهزادی ايران آوقانون   آمريکادراجرای سياست کلی بنابراين 

ما درخواست کمک وامکانات داريم تا اين گروه عظيم را که  اينک ؛خواه سکوالر کمک خواھد کردزاديآ
ريم واين مھم نيازبه کمک مالی وآدرنقاط مختلف جھان ھستند متمرکزوزيريک فلسفه مبارزاتی واحد در

. نياز به سمينارھا ومسافرت ھا وفعاليت ھائی است مساعد ومتناسب با اھميت کاروتفرق سکوالرھا دارد
  .وازامور اعتمادی واعتباری است نيست ین قابل پيش بينی وارزيابی وبخشآ که بخشی از

نان  ھمگی سکوالرومخالف جمھوری اسالمی آت نچه اعالم کرده اند ازباب  اينکه ليسآازيگران ليست ب
بنابراين کمترمانعی وجود دارد  خواھد ساختن سرافکنده آمريکازمايش آمقابل  در ا رانھآ ھستند واقعی و

   .ن برنامه ريزی کرده اند نرسندآکه بازيگران ليست به منافعی که برای 

نھا اعتنائی دارند ونه خودشان اھل آبه  ،برنامه ريزان ليست خودشان ميدانند که نه نامبردگان درليست
اھين که شن ھمان جواب است آئيھا بعد ازدريافت پول وباالکشيدن آمريکانھا به آاين کارميباشند وپاسخ 

ئيھا داد  آمريکائيھا برای تشکيل دفتراطالعات ايران به آمريکامتعددی از فاطمی  پس ازدريافت وجوه
بود که جبھه نجات ايران ھمه تالش خودرا برای جمع ئيھا اين آمريکابه  (عليمحمد فاطمی) جواب شاھين
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 .ه نجات را تحويل نگرفتندھوری اطالعات ازايرانيان خارج ازکشورکرد ولی موفق نشد وايرانيان جبآ
   .ين جواب قانع شدند ولی اين حيله بعدازخودکشی اسالم کاظميه بکاررفتائيھا ھم با آمريکا

نسبت به جمھوری اسالمی وامکان انتقال قدرت  آمريکاتحوالت سياست  جا که اطالع دارم بمناسبتنآ تا
قای آه چنانک درايران روزھای پايانی مبارزه گروھائی ازايرانيان نزديک است  آمريکاجناح طرفار به

من ديگر شھرام  مدآبا جمھوری اسالمی کنارآمريکااگرفردا «شھرام ھمايون ھم دربرنامه خود گفت 
  .»نيستم ويک شخص ديگری خواھم بودھمايون امروز 

کی ي ،ئيھا  بکاربرده اند وکاراخيربرنامه ريزان ليستآمريکاخرين شانس خودرا درتيغ  زدن آنھا آالجرم 
   .نھاستآ از

 آمريکاناگفته نماند که  برنامه ريزان ليست ويا کنگره وشورا وتمامی کسانی که ازکمک ھای مالی 
به ئی ميرود وآمريکان وجوھات به جيب واسطه ھای آقابل توجھی از استفاده ميکنند تنھا نيستند وبخش

   .نھا موفق بوده اندآھمين دليل تاکنون 

   

  

 


