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  دو مهم دراجالس تجزيه طلبان

  آلمانبوخوم  درشهر
  حقوقدان -اميرفيض

 حاوی دونکته قابل گفتگوست آلمانبوخوم نوری عال ازجريان اجالس تجزيه طلبان درشھر آقایگزارش 
   .ن گزارشآيکی موضوع تامين ھزينه ھای اجالس وديگری استفاده ازعنوان سند در

  اول موضوع تامين هزينه هاي اجالس 

 سی وورمله جدائی طلبی يک مرافعه مدمرافعه وجدل درباره تامين ھزينه ھای فعاليت ھای سياسی وازج
ميدھند واين گروه که تقريبا  نمدعی است که ھزينه فعاليت ھارا خود فعاالچندساله است که يک طرف 

وکمک ايرانيان داخل وخارج را منبع  !ھرگونه دريافت کمک ازبيگانه را تکذيب ميکنند ،جامعيت دارند
حيرت اين  ؛مد خود معرفی ميکنندآمد فعاليت خود ميدانند وبرخی ھم حق عضويت افراد را منبع درآدر

اخيرا ھمين  ،ھوری اسالمی ھم سرايت کرده استبه جم ،قبيل توسل ھا برای ايز گم کردناست که اين 
ميليارد  کسانی درخارج حاضرشده اند بدھی دودگستری جمھوری اسالمی اعالم کرد <روزھا وزيردا
  .>ليون دالری بابک زنجانی رابپردازند وما بايد ھشيارباشيم که توطئه ای نباشديوھشتصد م

يافت ھای نقدی مستمردارند ودرگذشته ھم ازعراق ازامريکا درمجاھدين خلق دم وحواھم ميدانند که آ
 و ربازا مد خودشان را مردم کوچه وآباصحنه سازی کاسه گدائی سعی ميکردند منبع در ؛کمک ميگرفتند

   .مسافرين درفرودگاه ھا معرفی کنند

ايرانيان داخل کشور تامين  درصد ھزينه مبارزه ايشان را ٩۵ دنکه ميفرماينآ اعليحضرت خودمان ھم با
   .که کارازمحکم کاری عيب نميکند ،مزيد دانسته اند، بشقاب فروشی راھم کنند معھذا برای شفاف سازیمي

  جائي كه نص است اجتهاد معقول نيست 

 يعنی ،مريکا وجود داردآدرمورد منبع کمک به فعالين سياسی وحقوق بشری نص، وقانون کمک مالی 
دی ايران زاآرسيده ودرمقابل اين قانون که بنام قانون تامين اعتبار کمک بوسيله قانون کنگره بتصويب 

ليون دالر به تصويب رسيده ديگرحرف وحديث بی معناست ودرکالمی خودمانی يم ٧٢با بودجه ای بمبلغ 
   .شکاراستآمثل فالن بز) منشاء ومنبع کمک به فعالين مبارزه (

اعتبارخرج يافته  ،ستای چھارھدفدرراريرات قبلی شرح داده شده است  درتحکه  زادی ايران ۀقانون 
   .است

 اعالميه سوم  ،)تجزيه طلبان( حقوق اقليت ھا ظدرجھت حفدوم  ،زادیآدرجھت دمکراسی و       ِ فعالين   ،نخست
  .مخالفت با تروريسم چھارم، وجھانی حقوق بشر
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ين ان قانون پيش بينی شده آدرتوضيحات قانون مزبور تنھا شرطی که برای استفاده ازاعتبارات مالی 
   .مريکا باشدآحافظ منافع  ،است که متقاضی کمک

مريکا به ھيچوجه نشان نميدھد که دريافت کنندگان کمک ازبودجه ھای آمکانيزم اجرائی کمک ھای مالی 
) ملزم به دادن صورت حساب پولھای زادی ايرانآمانند قانون مريکا (سيا) ويا کنگره (آوزارت خارجه 

مھوری اسالمی ذکرشده ميليون دالری به مخالفان ج ١/۵حتی دراليحه کمک  ،مريکا بوده اندآ دريافتی از
  .>مريکا نام گيرندگان کمک را اعالم نخواھد کردآاست که <

که کمک مالی  يستن درزمان بوش پسربتصويب کنگره رسيد ٢٠٠۶زادی ايران که درسال آتنھا قانون 
ھای حقوق بشری با ھدف مشابه قانون ه ليون يورو به پروژيم ١۵وزارت خارجه ھلند مبلغ  .ميکند

ص داد وھمين دوسه روز قبل ھم درکنارتحريم سيد علی وشيخ حسن به رسانه ھای گروھی تخصي ،زادیآ
  .ه شدزادی ايران تخصيص دادآميليون ھم باھدف مشابه قانون  ٢٢

زادی ايران وتخصيص بودجه به موارد تعيين شده ھرگزحتی آنگاه کنيد ازتاريخ تصويب قانون  –باری  
شت رژيم سلطنت گدمکراسی وباز زادی وآيک سازمان سياسی درخارج ازکشوربه خواسته تامين 

حتی يک بار کلمه رژيم  )مريکاآبخوانيد عملجات ( ھامشروطه تشکيل نشده واصال درفعاليت ھای سازمان
حتی سازمان ھائی که   ؛مريکا ميشودآسلطنتی ايران ديده نميشود چراکه سبب محروميت ازکمک ھای 

شرط عقب نشينی کردند که نقطه ضعفی به ھمه پرسی موکول کرده بودند ازاين  را ينده کشورآرژيم 
   .زادی ايران نداشته باشندآدرمقابل قانون 

  جاي حيرت اينجاست 

 د ومريکا پول ميگيرند بشدت تالش دارنآزادی ايران ساخته وازآھمه کسانی که خودرا مشمول قانون 
شعاراصلی مريکا را آ اينان درعين اينکه درخواست کمک از ؛يرندمريکا کمک نميگآ مدعی اند که از

ا را مريکآ چرا دريافت مزد از ،مبارزه خودشان ساخته اند ودرھرفرصتی توسل به بيگانه رابرخ ميکشند
  ؟منکرميشوند

    .مريکا واستدعای کمک استآمريکا نيست قبح عمل درتوسل به آ قبح عمل اين افراد درگرفتن پول از

 ،ومتوجه فاحشگی است نه پول گرفتنماده شد بامردی بخوابد  قبح عمل اآمثالش روشن است  زنی که 
ن فاحشه چه با قرارقبلی پول بگيرد ويا جايزه بگيرد ويا طرف اصال پولی ندھد عمل فاحشگی صورت آ

     ِ نکار  اشکاراست وافتخارھم ميکنند آ اننآمريکا که عملگی آحيرت است که اين عملجات  ،گرفته است
) ياد بگيرند که اعالم برکف (احمد مدنی ازمنوچھرگنجی وسيد احمد جان الاقل ،دارند دستمزد گرفتن را

   .مريکا پول کرفته وبازھم خواھند گرفتآ کردند که از

  مكانيزم صرف پول امريكا

 از .دستمزد عملگی) ايرانيان را اعالم نميکندمريکا اسامی گيرندگان کمک (آھمانطور که ارائه شد دولت 
يت مصرف دستمزد ھم ھست چنانکه احمد مدنی درکيف ،زادی عمل عملهآ ،تبعات خودداری ازاعالم اسامی

  >ليون دالر دريافتی بامن استيمريکا شرط کردم که کيفيت مصرف دومآبادرمصاحبه اش گفت <
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 راگ و  کارغيرقانونی تعرفه ندارد>وبقولی < شرط مزبوردرتمام خدمات جاسوسی وجنايات محفوظ است
مريکائی درخرج آزادی جاسوس وعمله آھت بوده که مريکا ھم با پيشنھاد احمد مدنی موافقت کرده ازاينجآ

  .زاد استآکردن پول 

منوچھرگنجی ازسوی سازمان سيا ماموربرچيدن بساط جبھه نجات گرديد اعالم کرد که  آقایھنگاميکه 
ھزاردالر به حساب جبھه نجات منظورکرده  ١٠٠جبھه نجات برای ھرشماره نشريه جبھه نجات ايران 

ھا که ازاين جريان مطلع شدند ھيچ عکس العملی  مريکائیآ. الربيشترخرج نداشتهد ۵٠يا  ۴٠درحاليکه 
ل گ مريکا بودند ازآ شاھين فاطمی که ھمراه اسالم کاظميه دريافت کنندگان وجه از به نشان ندادند وحتی

ن ماجرا اسالم آ ودر نھاست آعزيز کرده  (عليمحمد) فاطمی نھا نگفتند وھنوزھم شاھينآنازک ترھم به 
    .گاه نبود ازترس خودکشی کردآھا بوسيله عملجات  مريکائیآانيزم خرج پول کاظميه که ازمک

يکی وفاداری به مصالح  دوچيزميباشد ،ن کشورآعملجات ايرانی مريکا به آوجوه  نجا که شرط تعلقآ از
ه نھاست کآئی مريکاآتابعيت  در مستتر ،وشرط اول  زادی ايرانآبرای اھداف قانون ودوم فعاليت مريکا آ

   .د کرده اند فقط احراز شرط فعاليت ميماندمريکا راياآسوگند وفاداری به مصالح 

ته تا نھاست گرفآبسيارکلی است ازتشکيل کنفرانس که مھمترين  ،زادی ايرانآدرقانون  شرط فعاليت ھم
 مسافرت و–ميھمانی دادن –تلفن کردن -اشتنبرنامه راديوئی د-دادناعالميه -نويسیمقاله  –سخنرانی 

وھرکس دراين مراحل  بازديد وھرحرکتی است که مقابل سکون وسکوت باشد فعاليت محسوب است ديد و
مان نوری عال يکی ازھ مريکا سھم ميبرد وفعاليت ھای اخيرآبيشترفعال باشد رقم بزرگتری ازالشه کمک 

   .يران استزادی اآاھداف قانون  فعاليت ھای منطبق با

صيلی ودجه تفبدرھرکشوری وقتی  ،استثنائی نيست زادی ايران امرآاستقبال ايرانيان ازبھره مندی قانون 
ن دربودجه مملکت آمعلوم ميشود که دولت درچه قسمتھائی کمک وحمايت ميکند ومبلغ کل  ،منتشرشد

ع به تشکيل شرکت شيادان مترصد وتيزھوش درھمان زمينه که بودجه مقررکرده شرو ،چه مقداراست
صويب ت بخشی ازايرانيان خارج ازکشورھم به مجرد .ن بودجه کمکی استفاده کنندآ از وفعاليت ميکنند تا

 نانآن قانون را شروع کردند که ميتوان ازنمره اول آ زادی ايران فعاليت ھای سياسی منطبق باآقانون 
   .را ياد کرد »ايرانيان کنگره ھمبستگی«

مريکا ھستيم وخودرا مشمول آتنھا دفاعی که دارند اين است که بگويند ما تبعه  ايرانيان خارج ازکشور
رديم خرج ک داشتيم نه اينکه مانند نوری عال دفاعش اين باشد که ما ده ھزاردالر ،ن کشورميدانيمآقوانين 

   .ن باقی ماندهآ دالر ٣۵فقط 

  عنوان سند 

اين است که چند بار به واژه سند  نوری عال قابل طرح وفساد انگيزاست،دومين مطلبی که درگزارش 
  .با گروھای تجزيه طلب امضا شد وبعد فالن وبھمان شد                             ِ اشاره ومدعی شده که سند توافق  

واژه سند استفاده  زادی ايران ازآدست اندرکارتجزيه ايران واجرای قانون                             ِ برای اولين باراست که شيادان  
  .تاکنون ھمواره صحبت ازقطعنامه بود ؛ميکنند
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طعنامه وسند دراين است که قطعنامه اعالم موافقت ونظرگروھی ازاشخاص است نسبت به يک فرق بين ق
ولی  ،ن ھم منتھی به شرطی نيستآ مورد معين ودرواقع نوعی اعالم رضايت وموافقت است وعدول از

ورت ص يعنی در ؛وراستآاست که بين دوياچند نفربه امضا ميرسد والزام  عبارت از توافق کتبی ،سند
  .ازدادگاه بخواھد ، طرف مقابل ميتواند الزام متخلف راسند          ِ اری ھرطرف  خودد

 ن جلسه رسيده الزم االجراست وآيا سندی که به ادعای نوری عال به امضای تجزيه طلبان حاضردرآ
  .البته که خير ؟ن قابل مراجعه به دادگاه استآتمکين به  نھا ازآامتناع 

ياحق مورد معامله ويا تعھد متعلق به يکی ويا ھردوطرف ن است که مال وآوانگھی اولين اصالت سند 
نوری عال ويا تجزيه طلبان  آقایيا استقالل وتماميت ارضی وتجزيه ايران ازحقوق شخصی آ  ،سند باشد

  .؟ البته که خيراست

، اين حضرات چه صالحيتی دارند که درباره ، صالحيت درمذاکره وتنظيم سند استدومين شرط اصالت سند
 )ياھر کشور ديگر مريکاآقبول تابعيت (نرا ازنظر وفاداری ازدست داده اند آکشوری که خودشان تابعيت 

  ؟نراھم سند بگذارندآتصميم گيری کنند ونام 

رد ممکن است اين باشد که  قطعنامه شورای تجزيه اين عمل مزورانه مالحظه کتصوری که ميتوان در
ن زمينه ھای رضايت وموافقت با تجزيه ايران رابطورکلی فراھم ساخت  اکنون ادامه آ ١١طلبان وماده 

ن وتبديل قطعنامه به سند که مراحل نھائی قطعنامه را نشان ميدھد بعھده نوری عال ودکان سکوالر او آ
 استفاده ازقطعنامه مزبور برايشمفتضحح ورسوا شده است که  نقدرآاپيدا زيرا شورای ن ،منتقل شده است

ودنما خط رسوائی شورای ناپيدا شرکت داشته ييافته اند که عمله تازه ای که کمتردرمح ممکن نيست وبھتر
    .بشود

   

  

  

  

  

 


