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I.D.F  

  حقوقدان  -اميرفيض

جوالی سال جاری اعضای جبھه ھماھنگ مبارزان  ٢٨و ٢٧بنابراعالم کنگره ھمبستگی درروزھای 
مدند  تا خواست ھای ملت دربند ايران آ گرد آمريکا) درشھرواشنگتن درساختمان کنگره I.D.Fايران (

   !!ی ودمکراسی رابه گوش جھانيان برساننددزاآبرای کسب 

 -  چه کسی باورميکند که  ،آمريکاری                                                    ُ بھانه سی ساله بخشی ازايرانيان خارج ازکشوربرای گوش ب
اين وسعت دراين مدت قادرنبوده که صدای ملت ايران   رسانه ھای گروھی وخبری واينترنتی با

 ميتواند صدای ملتھانی با چند عمله ايرانی زپرتی قای نصراصفآرابگوش جھانيان برساند ولی 
. شترھا که عادت به نشخوارکردن دارند تايک روز بعدازخوردن علوفه وش جھانيان برساندگراب

ملت سی وپنج سال است که مرتبا رساندن صدای  مريکاآنشخوارميکنند ولی عملجات ايرانی 
  ايران رابگوش خارجيان نشخوارميکنند*

    .بيش ازموارد ديگر نقد پذيراست ن قطعنامه آ رتيکلی ازآدرپايان اجالس مزبور قطعنامه ای صادرشده که  

   :مورد مزبور ميگويد

  بارديگرتکرارميشود که جبھه ھماھنگ مبارزان ايران درصدد دريافت پشتيبانی مالی ازھيچ دولت <

  ** >بيگانه نيست

ه ھای خوبی که تازه فھميده چه بچ-**  انسان وقتی عبارت مزبوررابطورسطحی ميخواند ميگويد به به 
  پشتيبانی بيگانه کارسازمبارزه ملی نيست!  اند 

قای آ، به نامه ميخواند ودرک معنا ميکندقطع از بادقت وھشيار که ارتيکل مزبور را          ِ ولی انسان  
که خيال ،خرخودتان ھستيد)برسم ادب وسربسته خواھد گفت (نصراصفھانی سرعمله  جبھه مزبور، 

  .ميکنيد مردم نميفھمند

  دولت بيگانه كيست

که مستند اين تحريراست درحقوق مدرن لی و .بيگانه درحقوق اسالمی کسی است که خارج ازاسالم باشد
محل  رکشو تنداشته باشد وھمينکه بيگانه ای تابعي بيگانه کسی است که تابعيت کشورمحل اقامت را

ن کشورھا شناخته ميشود وباحالت بيگانه بودن آاقامت ويا تابعيت کشورديگری راپذيرفت ديگر تبعه 
   .بيگانه ميشود
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بيگانه  نھا کشورآن کشورمحسوب ميشوند لذا کشورھم برای آنجا که اھل آ پس تابعين ھرکشوری از
   .نھاستآبحساب نميايد وکشورخود 

کشوربيگانه محسوب  اننآبرای  آمريکا ،رادارند آمريکاکه تابعيت  ايرانيانی ؛مثالش روشن است
   .شود ولی کشورھای ديگرالبته که کشوربيگانه محسوب ميشوندـــــميـــــن

) بودن کشورھا امری قراردادی ودررابطه با حقوق تابعيت افراد بيگانهبنابراين شرط خودی ويا ناخودی (
   .است

د وايران حا آمريکاای گذشته که احتمال درگيری نظامی بين قای شرفشاھی درسالھآروزنامه صبح ايران 
مه مخاص در داريد و را آمريکاشما تابعيت نجلس توجه داد که <آبود درسرمقاله ای به ايرانيان مقيم لوس 

   >دفاع کنيد نه ايران وايرانيان آمريکاوايران موظف ھستيد که از آمريکااحتمالی بين 

   :چرايش اين استارجحيت تام وتمامی برتابعيت اول دارد  کامال درست است تابعيت دوم

  حيت تابعيت دوم   ارج 

ن کشوررا آدرھرکشوری که متولد ميشود تابعيت  ،تابعيت اول يک امرارثی وقراردادی است که نوزاد
   .بدون ھيچ گونه تشريفاتی خواھد يافت

مله  ج مترتب است وبا تشريفات خاصه  از ،تابعيت       ِ متقاضی                                    ِ تابعيت دوم برعقل وشعور واراده شخص  ولی 

   .ھمراه است ،مورد تابعيت                                     ِ بررسی ھا وشروط وسوگند وفاداری به کشور  

  قای نصراصفھانی بشودآبجاست که مثالش متوجه 

راده ا داشته است که کودک وفاقد قدرت تشخيص و لقای نصراصفھانی تابعيت ايران را درشرائطی تحصيآ
 دارند در را آمريکاولی اکنون که تابعيت  ،رثی به مقامات ھم رسيده استبوده است وباھمان تابعيت ا

نافع م وحراست از آمريکااتيان سوگند وفاداری به  گاھی واثرات تابعيت دوم وانجام تشريفات وآموقعيت 
رجحيت ا بنابراين بحثی در ،را قبول کرده اند آمريکاتابعيت وشھروندی  آمريکان کشور وتبعيت ازدولت آ

            .دوم  برتابعيت ايرانی ايشان نيستتابعيت 

ن چند نفری که بنام ھموندان جبھه ھماھنک مبارزان مفتخر به اين صحنه آقای نصراصفھانی وھمه آ
رادارند ومفھوم درست تابعيت کانادا و برخی  آمريکاشده اند تابعيت  درقطعنامه  سازی وفريب عمومی

 مثال ازبرزيل ھد اشتيبانی مالی نميخو، پنھا ھم اين است که جبھه مزبور ازکشورھای بيگانهآقطعنامه 
درخواست کمک مالی ندارند والبته اين قطعنامه  براياالت متحده  ،ويا اطريش که کشورھای بيگانه ھستند

   .نھاست  شمولی نداردآوع که کشورمتب آمريکا
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کرده  کاآمريتصورنميکنم کسی تابحال ايرانيان را متھم به دريافت کمک مالی ازکشوری بغيرازاسرائيل و
ميليون  ٧۵بودجه با  زادی ايران راآست که قانون آمريکانجا محکم ميشود که تنھا آ ازباشد واين تصور

                                   ِ کمک ومساعدت مالی به ايرانيان مترصد   ھم ئی آمريکاشخصيت ھای وبارھا وبارھا  دالری تصويب کرده
ومتقابال ھم اسناد سياسی مبارزه نشان ميدھد که  اعالم کرده اندرا آمريکازادی ودمکراسی ازآدريافت 

    .واسرائيل بوده وھست آمريکافقط  ،مالی بخشی ازايرانيان خارج ازکشور کمک مالآکعبه 

شورای ملی نا پيدا  و و مجاھدين خلق  بگيريد تا جنبش سبز ازجبھه نجات امينی وسرھنگ احمد مدنی
 ريکاآمکشور ،آمريکا       ِ ايرانی  ر کمک به عملجات                           ّ يعنی درفاصله اين سی سال مم   وو... کنگره ھمبستگی و

اقرارکرده اند وبقيه عملجات  آمريکابوده است وتنھا چند موردی ديده ميشود که گيرندگان وجوه مالی از
  .) رابکارميبرندشترديدی نديدیھمه وھمه ضرب المثل ( آمريکا

  قسم حضرت عباس ويا دم خروس 

ارت درکاخ سفيد با معان وز ٢٠٠۶درجوالی سال نجا که خود اقای نصراصفھانی اعالميه کرده يکبارآ تا
 البته که بقيه  آمريکاجوالی سال جاری درسالن کنگره  ٢٨جلسه داشته است ويکبارھم در آمريکاخارجه 

   .سال ارتباط برقرارنباشد ٨ ربين ارباب ونوک . اما باورکردنی نيست کهشکارنکرده اندآارتباطاتشان را 

 مريکاآيا اين امتياز را آ و  تگی استپشتيبانی ازکنگره ھمبس آمريکاکنگره  درکاخ سفيد و           ِ ماھيت جلسه  
ا فقط به مطمئن ترين ؟ يسفيد وکنگره جلسه تشکيل بدھد بھرمخالف جمھوری اسالمی ميدھد که درکاخ

   .قای نصراصفھانی داده استآعملجات خود اين امتيازراميدھدکه به 

ی نصراصفھانی ازجيب مبارکش پرداخته است يا ميھمانسرای قاآرا  آمريکاھزينه اين اجالس درکنگره 
البته ايشان مدعی است که مدعوين خودشان  ؟که بودجه خاصی برای اين قبيل موارد دارد آمريکاکنگره 

  .) ميشودخرخودتان ھستيدکه اينھم شامل ھمان عبارت (ھزينه ھای اين اجالس را تامين کرده اند 

 مريکاآرا عنوان کرد که فقط درصالحيت تقاضاھائی  آمريکااز ،درکاخ سفيد قای نصراصفھانی درمالقاتآ
م ھ آمريکا از ايشان قانع به يکبارکمک .وغيره ھا ازقبيل فشارتحريم ؛بوده است متبوع ايشان کشور

گفته اند <مانيازداريم به کمک فوری  آمريکانبوده وخودشان نوشته اند که به معاون وزارت خارجه 
   .>پيروان دمکراسی برایومستمر

  نكته ظريف وفكركردني 

 ٢٠٠۶فوريه رايس وزيرامورخارجه بوش در خانم ؛نکته بسيارظريف وقابل اتکای اين تحرير اينجاست
 زادی ودمکراسی ايران تخصيص داشتآميليون دالری برای طرفداران  ٧۵زادی ايران که بودجه آقانون 

ه اينکه ازوجه مزبور تنھا کسانی استفاده کنند که حافظ داد که بااصالحاتی ازجمل آمريکابه کنگره  را
 ن)آکميته فرعی تھيه کننده طرح مزبوروتصويب باشند  (پيشنھاد خانم روزليتين رئيس  آمريکامنافع 

  .)ميليون دالرتثبيت شد ۶۶مبلغ مزبوردرعمل به بتصويت رسيد (
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 بود که توانست خود را آمريکايرانی تبعه تنھا ا ٢٠٠۶قای نصراصفھانی بفاصله چند ماه درھمان سال آ
ت . سوال اينجاسبرای استفاده ازبودجه مزبور به کاخ سفيد برساند وتقاضای کمک فوری ومستمربکند

قای نصراصفھانی گذاشت ويا ارتباطات خاص آکه اين رابطه رابايد به حساب ھوشمندی وموقع شناسی 
  ؟آمريکاوازعوارض پشتيبانی 

  ملگي كنگره همبستگي ارتباط حقوقي ع

که شرح مختصران داده شد نوع ديگری ازارتباط ارتباط حقوقی افراد باکشورازطريق قبول تابعيت است 
   .ھم وجود مييابد که ناشی ازپيمانکاری است

بدون اينکه تابعيت کشورديگری راقبول کنند انجام اقداماتی پيمانکاری به اين معناست که افراد کشوری 
پنجم گفته  ستون اننآکه به  است وبنفع کشورديگر ميکنند که مغايربا منافع کشوردارنده تابعيترا قبول 
گرچه اين عمل جرم است وپنھان کاری اساس ان بشمارميرود ولی بھرحال طريقی است که جھان  ،ميشود

  .ن ميباشدآ     ِ ناظر  

يا  ،ھنگآاسم رمزعالمات ھم  ر،با کشورآمھا ه اين افراد ويا گرو تباطوار وسيله شناسائی پيمانکاری
 ،ن استفاده وخودی بودن خود را نشان بدھندآ نھاست  که درمواقع الزم ازآوامثال  پرچم ھای يک شکل 

واين نسخه معمول ومذموم ھمان است که مجاھدين خلق درسالھای 
نخست فعاليتشان با ترتيب دادن پرچمی مشابه پرچم شوروی برگزيدند 

ارتش اسرائيل  حروف اول نامفھانی  با انتخاب قای نصراصآواکنون 
با ارتش  برای سازمانش  پيمانکاری سازمانش را  I.D.Fيعنی 

يعنی بمناسبت موقعيت اسرائيل وفعاليت  اسرائيل رسمی ساختند 
شکاری آ خودشان قبح وسری بودن ھمکاری بااسرائيل را به حسن و

   .مبدل کردند

شخصی بعد ازقبول تابعيت  ه نميدھداجاز آمريکاقانون تابعيت  اين ابتکارايشان جای تبريک داردزيرا
م عمله ايشان ھ ،بااين ابتکار ،بازگردد آمريکا، تابعيت کشورديگری راھم قبول کند مگرازتابعيت آمريکا
  .)خورخوردنآ ھم ازتوبره وھم ازمصداق ( وھم عمله اسرائيل شده اند  آمريکا

بمثابه   >طبرزدی ھم چنين کرده استرائت خودشان مدعی است <که برای ب ،مبارکشان مباد اين خفت
  گاه کنيد) *(به توضيح برگ آخر ن .اينکه  قاتلی برای برائت خودش به عمل اصغر قاتل استناد کند

  با شوراي تجزيه طلبان  I.D.Fارتباط كنگره و

ای پشتيبانی ازتحريم ھنيزنجا که درقسمت اول تحريرحاضرموضوع تقسيم  کاربرنامه تجزيه ايران وآ از
  واسرائيل  آمريکاوتصدی ھريک ازدوجبھه ياد شده به يکی از دو گروه ازعملجات بلند مدت مطرح شد 

    .مد بنظرتوضيح زيربجاستآبه ميان 
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 صحبت اقوام واکثريت واقليت سالھا قبل از و ھا توضيح اينکه مسئله تجزيه کشوروايجاد خود مختاری
زسوی کنگره ھمبستگی ھمراه الطاری گذاشتن سلطنت مطرح شد که ا ١ ،تشکيل شورای تجزيه طلبان

   .ن پرداختآ) به سنگرھم درمقاالتی بنام (شامورتی

 تحت نام شورای تجزيه طلبان واگذار آمريکااکنون مسئله تجزيه کشوربه گروھی ديگر ازعملجات  اگر
  .لجات کارست  نه عماآمريکيعنی  ،شده  مسئله براساس مصلحت انديشی صاحب کاروطرح

 واين د بھم مربوط اند  عملجات آمريکابنابراين ھمانطور که طرح تجزيه ايران وطرح پشتيبانی ازسلطه 
شورای  از گيری خود راه قای رضا تقی زاده علت کنارآچنانکه   وھمکارندطرح ھم باھم مربوط ومانوس 

   ٢. جزيه ايرانوت ١١اعالم کرد نه ماده گلستان  پيرزاده ونازيال رضا  عدم تحمل رفتار ،تجزيه طلبان

درست ھمانند اينکه عملجات يک ساختمان باھم اختالف پيدا ميکنند واين اختالف تاثيری درراھبرد طرح 
  پايان اين تحرير)(                  .وانجام ساختمان ندارد

  .قای نصر اصفھانی جای نقد پيداکندآ I.D.F، ممکن است ديگرموارد قطعنامه سازمان ضعيف     ِ شايد   با

 *** *  
 **  

*  
) حشمت هللا طبرزدی، يکی از طراحان ٢٠٠٣جون  ١۶(برابر با  ١٣٨٢خرداد ماه  ٢۶در تاريخ *  

دست نشانده که به اصطالح در درون زندان رژيم اسالمی است، به ھمراه منوچھر محمدی، طرح تشکيل       
) را ارائه دادند. و در آن اعالميه است که برای نخستين بار از نمادی که با IDFجبھه دموكراتيك ايران (

  .استفاده می شود) ھمسو است IDF=Israel Defense Forcesنام وزارت دفاع اسراييل (

 ۴برابر با  ١٣٩١امرداد  ١۴جبھه ھماھنگ مبارزان طی آگھی رسمی در روزنامه کيھان لندن بتاريخ 
را يدک بکشد از درون کنگره ) IDFھمان نماد (گيری از نامی که بتواند بھره  با  ٢٠١٢آگوست 

نفر از اعضای باقيمانده کنگره ھمبستگی ايران  ١۴-١٠ھمبستگی ايرانيان، با دادن عنوان سازمان به 
نفر نشان بدھد.  ٢٢وقيد دو يا سه ايميل آدرس برای ھرکدام به ترتيبی که سازمان ھای عضو را بيست يا 

  می شود.  تشکيل

                                               
 ک-شورای به اصطالح ملی ايران!! ح - ١
ونه اعتراض به حذف نام از ليست شورای به اصطالح ملی!! شدند  فرستادن درخواست به ھرگز پس از يادآوری حقوقی به ايشان نه حاضر  - ٢

ھمکاری نزديک وجود ندارد ولی ز شورای يادشده نام و مشخصه ھای مربوط به ايشان را از ليست خود برداشته است. گرچه ه ھرگو ن ١١ماده 
 ک-مچنان باقی وجاری است. حاثر نامطلوب وناگوار ھ


