
                

 حقوقدان -

. دراين ان

ای اينکه 

                

 را نصيب 
ک خارجی 

عنوان يک  
ھا شخص 
 طه الزم و

ه وبودج ل
رعی حکم 
غيرقانونی 

 استحاکم 

گرمعيوب 
شود تالش 

ت متوجه 

فرد به  ز

 ابعد ازر 
فات اين آ 

اميرفيض -لندن – 

کمک ھم ميھنا

برواھيم کرد. 

ميشود       ».

نرآباراست که 
 ودخالت وکمک

ازمبارزه به عن
طلبان که سالھ

رابط قائل به ه

   .ه ميکنيم

دارم که ازپول
 وحتی غيرشر
 تکرار عمل غ
وارد قانونی ح

  .)توبه( ت

ه مبارزه که ا
د مبارزه ميش

شرط اعليحضرت

ن اآکه اھميت 

یشرط چنين 
از ور ساختن

–ای اعليحضرت 

  حضرت

واھيم بود به ک

نيتی قبول نخو

مايت وھدايت 

برای اولين با
متاثرازحمايت

انی خارجيان ا
راض سلطنت ط
جھانی ومبارزه

رابه اتفاق نگاه

اکنون شرط د 
خالقی وغيرا

خص بخواھد
ف شرط درمو
رف شرط است

ايهساس وسرم
ملی ميگردتبار

  .شورمادر

 وقت مانند شر

است ک دومی 

گاه ھستند که
رط ودوکيم ش

تی در مصاحبه ھا

اي اعليحض

(  

که ما متکی خو

ستگاه ھای امن

زجای ديگرحما

ب جود دارد که
عيت مبارزه رام

 کمک وپشتيبا
مورد اعتر  تز

يبانی جامعه ج

 نکته ظريف ر

ھمست که از
مل غيرقانونی
رحالتی که شخ
ميگذارد وطرف
عی خداوند طر

ه است يعنی اس
بارزه فاقد اعتب
نگان عليه کش

ست ولی يک

اينضمن است 

 .گردد

گآاليستی ناسيو
ن درجھت تحک

اتیظمالح          

صاحبه ها

 درلندن

قسمت دوم)

کارگذاشته ام ک

 خارجی ويادس

 متاثراست واز

سيوناليستی وج
مشروع کست

مسئله لزوم  
شته يعنی ھمان
شتين کمک وپ

؟ اينه وچيست

 اين مقصود اس
نجا که عمآاز

مگردر ، نيست
که شرط م ،د
درمراتب شرعو

زه معرفی شده
پيوند يافت مب
وسربازان بيگان

 سبک زدن اس

ک ملت را متض

ضی کشور ميگ

ناحساسات ه ا
راينشته اند بناب

                   

ظاتي درمص

(ق

خودم رادراين ک

 ازھيچ دولت

 که اين حرکت

 فلسفی وناس
شک  بشارت که

،حبه ھای لندن
ضرت قرارداش
يندرحدی که ب

حضرت چگونه

ايشان متوجه
،کالمی روشن
شرط اشخاص
 رامتوقف کند
خالقی وجدان و

شروعيت مبارز
ھداف بيگانه
شوند عوامل و

روغ وياحرف

يک وشکست

ی وتماميت ارض

به ،گی مبارزه
حبه اعالم داش

                  

مالحظ

 وسط شرط خ

رين بودجه ای

کی بوجودنيايد

 يک شکوفای
اين - کشان باد

  ت

درھمين مصاح
تقاضای اعليحض

نھم دآ ،وده اند

بيانات اعليحدر

دربيان ا ،کردم
اده نکنم ودرک
ی به تعھد وش
ياشرعی خود

ودرموارد اخ )ت

اھميت مش ،ط
، حمايت وانی

ه ومبارزين ميش

ط مثال ترک در

 شرط شرافت

ل به ھويت ملی

راستگآ پاکی و
دراين مصاحن

      ١برگ  ٢٣

  حقوقدان  

  ب 

من يکنفراين«

رابطه کوچکتر

کوچکترين شک

 اعليحضرت
مبارک .خته اند

.   

ريف وقابل دقت

حتی د ، ناظريم
 قبول ومورد ت

ن بوآت مدافع 
   .ه اند

حقوقی د، بارِ ه

عبارت شرط ک
خارجيان استفا

نيازی عام دارد
وغيراخالقی وي

تعليق مجازات(

ع وانگيزه شرط
، پشتيبانمريت

ن منافع بيگانه

 موضوع شرط

ت که شکستن

زاجتماع متحول

ت به اھميت پا
نآ اعتنائی به 

   . بجاست
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دربشارت 
مبارزه ساخ
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اعليحضرت
بوده ملزوم

بااين سابقه

ع -١
خ
ع
و
)

موضوع   
مبود وبه آ
برای تامين

يک وقت

عملی است

اجتماع واز

اعليحضرت
سالھا بی
توضيحات



 حقوقدان -

> ن وسط
ھا درکالم 
عليحضرت 

ف لبنانی 
ھای کثيف 
شده است  
  جدائی و

   

حمايت  را
يگيرند که 
ش خلوت 

   .ت

ص بودجه 
ی وحمايت 
ه وحمايت 

ن شرطی 
ه مطلوب 
 وابستگی 
ت وامثال 
 دھنده به 

درخواست 

ل نخواھم 
کالمی  در

اميرفيض -لندن – 

من يکنفراين<
نھآه ازمجموع 
اع ملی بغيراز

فيلسوف معروف
ثافتھای انسانھ
اونسبت داده ش

وتنھا راه   >د

.صل کلی است

ر نھاآشد وحتی 
 بقره الھام مي

طان صفت خويش

قد ويااعتباراست

تخصيص ی ويا
ا رھبریي ی و

وکيفيت مداخله

يننچ ،ند فرمود
پشتيبانی گرچه
مبارزه واتھام

تبليغات يا بارو
ب ورود کمک

گيرد بلکه د ق
  .رادارد

گاه امنيتی قبول
. د شورايملی

–ای اعليحضرت 

عبارت ايشان <
ی ملی است که

اد شورای مفر

  

ف ،خليل جبران
ای پاکيزه ازکث
م وجنايت به ا

وردآجود ند بو

 اعتبارھمين اص

فعال باش ،بدی 
سوره ١۴يه آ 

ن باياران شيطا

وجه نقدمتوجه 

ھا کمک نقدی
پشتيبانی اي وت 

ميکند وادامه و

اھنی قبول نخو
اضای کمک وپ
ه مشروعيت م
زبودجه واعتب

وقبول سبب ،ل

جه وپول تعلق
حکم وجه نقد ر

رجی ويادستگ
شان است نه

تی در مصاحبه ھا

ملی است وع
عضای شورای
يدی است که ا

 .خوانی ندارد

جبران خ ،ارد
دستھا – باشند

ميشود که جرم
ھم داخل شده ان

دانی ميکند به

   :است

، دربين گروھی
از ی ميکنند و

ورديم اما چون
  .)ميگيرند

ت وبودجه ھم م

زه ميگردد تنھ
ھرگونه دخالت
بارزه راعليل م

رجیج دولت خا
رف تقالکه صِ 
به ،فت، آ نکند
که اعم از ،نی

مييابد ونه قبول

 نسبت به بود
) ھم ھمان حيل

زھيج دولت خا
خودش شخص

اتیظمالح          

وجه شورای م
سبت به سايرا
ت روشن  تائي

  ! ميگيرند

عليحضرت ھمخ

ذاگبکاران نمي
کاران درامان ب
قربانی کسی م
وکاران که باھ

زند را نھاآ ا و

 دارد ازجمله ا

يک فرد خوب،
اھرسازی تلقی

وآايمان   که ما
ن رابه سخره م

جه بودجه است

شروعيت مبارز
بلکه ده است

 مشروعيت مب
  .وردآرون مي

ازھيج ه ای را
نخواھد بود بل

دريافت نراآ ،ک
کمک وپشتيبان
 جرم تحقق مي

 نميتواند فقط
اسرائي -٢کانال

چ بودجه ای از
ش  محدود به

                   

متوعليحضرت
ورفتارايشان نس

ودرعبارت ست
 ازبيگانه پول

نه باموقعيت اع

ی فعاليت خوب
کارھای بد بدکا
ان بی گناھی ق

ونيکو ن اشرار

راازخوبان جدا

تاثير ھمنشينی

نکه يبولی براي
اظ ن جريان را

تگوکنند گويند
ت که اھل ايمان

توجم ،، شرطت

   .يراست

اعث سلب مش
ليحضرت رسيد
 تشکيل دھنده
تن مبارزه بير

چکترين بودجه
يت به مبارزه ن
 متقاضی کمک

رخواست کا د
يجاب است که

ط اعليحضرت
مصاحبه باکی (

ھيچ< ه اينکه
نآ ثارآت که

                  

> درکالم اعط
گر تمايزعمل و

شده اس > يادط
ی وبال استثناء

سنديده متاسفان

ئی برای، جاان
ميتوانند ازکارن

ميشود که انسا
 مرز واقعی بين

نسان ھای بد ر

شھور درباب ت

 پايگاه قابل قب
نھا اينآ و ،شود

ااھل ايمان گفت
م وجزاين نيست

ن  اعليحيضرت

ص مراعات پذي

نچه که باآ، ت
 که بتوجه اعل
ه عنصراصلی
از شروعيت را

وده اند که کوچ
 عدم مشروعيت
 ويا بھرعلتی
اده است زيرا
اي  ميشود وبا

ن است که شرط
 کمک تدارکاتی

 اعليحضرت به
 شرطی است

      ٢برگ  ٢٣

a. وسط>
نشانگ

وسط<
ھمگی

تصميم خيروپس

درجمع نابکارا
دمھای نيکوکاآ

اھند بود بسام
ت نميتوان يک

   .نھاستآ

قانون ان ،جوامع

ولوی کلياتی مش

،گانی ايرانيان
 کند ديده نميشو
منافقان چون با
 که ماباشمائيم

b. دربيان

 دو توجه خاص

بسيارمھم است
گانگان نيست
شورھای بيگانه
جامه مقدس مش

که شرط فرمو
فتد ساختن آ

جی قرارنگيرد
 بيگانه جاافتا
يجاب شناخته

  . ميشود

زاين اشاره اين
تيبانی ازجمله

c. شرط
کرد>
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اين نيت وت

مشارکت د
آميگويد <
برکنارنخوا
بدين جھت
آ دوری از

اينکه درجو

حکيم مو  

درباورھمگ
رھبری و

ميگويد (م
کنند گويند

دراين باب

که ب - اول
ازجانب بيگ
ازجانب کش
است که ج

اينک – دوم 
واردسالب 

کشورخارج
مبارزه به

ا ،نھاستآ
دائره جرم

مقصود از
کمک وپشت



 حقوقدان -

ل وبودجه 
ی بيگانه 
رف شرط 
ھا ميگيرد 

ان برکف 
مريکا آ ز
نقدا  نراآا 

بيگانه ھم 
 ازخارجی 

  

 در يت را

 ونوکری 

 ی پول از
عانه ھائی 

 يا زده  و
انيان يک 

لذا  ، بود
ای زمينه 
ی درجھت 

ی مشھود 

 (مقصود 
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ويل وتحول پول
 ديگر کشورھا
 خودشان راطر

ئيھمريکاآ رااز
  .ردد

جا يار و گزار
 ھرگز پولی از

ئيھامريکاآکه 

 وغيرمالی ازب
پول گرفتن ر

> صيتی داری

ن شخصيآلين 

وابستگی زی ا

  .ست

وریآجمع  پين
اع کردند که با

نجلس زآرلوس 
وکمک ايرا !ی

ی پول خواھد
رد ميتواند برا
ک صحنه سازی

رضايت خاطری

>وکمک نيست

–ای اعليحضرت 

ه موقعيت تحو
وباز درعبارت

يشانضرت که ا
عتباری الزم ر
 محسوب ميگر

کارگد مدنی (م
مدعی شد که

ريکا نگرفتم بلک

پشتيبانی مالی
د  افراد شورا

که توچه شخص

ديران ومسئول

ت پاک نشدنی

ساالر ايران اس

به کمپ گردند،
ساده خيال ميک

   .ود

ھائی در کمپين
ملیبه اصطالح 

وریآپين جمع 
ده نخواھند کر

يعنی يک ،يدآب 

ست ودرنھايت ر

يسته قرض و

تی در مصاحبه ھا

مقامی دارند که
 مطرح گردد و
ھند نه اعليحضر
ھای نقدی واع
ه شورای ملی

ون نقد به احم
احمد مدنی م 
مرآ > پول ازی

جمله حمايت وپ
باعمل ،نآ  از

معلوم ميشود ک

ی است ھمه مد

ک داغ وعالمت

اصه ملت کھنس

مشھود نگ ور
 است ومردم س
ين تامين ميشو

ی ميھمانی وک
بن به شورای 
ع موفقيت کمپ
ارجيان استفاد

به حساب !ملی

 قرارگرفته است

د شايده نميکن

اتیظمالح          

ر چه سمت وم
نآ عدم قبول

رای ملی ميدھن
رايملی کمک ھ
 خارج ازحيطه

مريکا دومليوآ
،) پرداختبود

احمد مدنیمن <

ج نھا ازآملکرد
شورا وحمايت

  .ست

، بعد مست دارند

خصيت حقوقی

ملی است ويک

رھمه ملتھا خا

وآن داغ ننگ
هدين خلق بود

شھای مجاھدين

ست به برقراری
ک خارجيان کم

ن تعارض مانع
بودجه خا  از
مبه اصطالح ی

ن اعليحضرت

ايه خود استفا
 ) است

                   

رشورای مزبور
شند که فرض
کمک رابه شور
درحاليکه شور
ک امرشخصی

ش کردند که
ودش ساخته ب

که مننيان گفت

ملی دفاع ازعمل
ضورايشان درش
حکيمی گفته اس

ادوسکسانی تر

متوجه يک شخ

 

 بی شرافتی م

ه اين امر منفور

گرفتار اين نکه
معمول  مجاھد

ريخت وپاش ت و

وری اعانه دسآ
بودن جريان ر

واين دارد جود
اری به اينکه
ه برای شورای

ھا مورد امتحان

کسيکه ازسرما
ه ملی وھويتی

                  

عليحضرت در
داشته باش ی را
) بودجه وکمکا

اده اند يعنی د
ت يک اعليحضر

مريکائی فاشآی
مدنی برای خو

فشارايران اثر ر

ت ازشورای م
ن بين مرز حض
شد  چنانکه ح

ت داری وچه ک

 اتھامی که مت

مك ايرانيان

زه يک وصله

بيگانه است که

رجی برای اين
،که اين شيوه
فتگد ھزينه ھن

آبمنظور جمع
شکارآ که بين

ابل پوشش وج
ت درشرط گذا

ی اعانهورآمع

ری اعانه بارھ

کسن است که <
حضرت سرمايه

      ٣برگ  ٢٣

ديگرا
خارجی

مريکآ(
قراردا
شرط

 روزنامه ھای
نی که احمد م
ست ولی بعد در

  .من دادند

اعليحضرت فاع
ھست ونميتوان
قائل به تفاوت ش

 کسانی رادوست

ھم ،ق کيفری
   

ك خارجي وكم

جيان به مبارز

ن به بآھبران 

کمک ھای خا
يپردازند چنانک
ين جمع ميکنند

 شورای ملی ب
نجاآ ولی از ،

رجسته وغيرقا
اخيراعليحضرت
فقيت کمپين جم

 .زی

ورآکمپين جمع 

 علت کلی اين
 درمورد اعليح
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.برميگيرد
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کمک خارج

مبارزه ور

گيرندگان ک
ايرانيان مي
که مجاھدي

اکنون نيز
،خواھد زد
تعارض بر
اظھارات ا
سازی موف
گمراه ساز

ک -حاشيه
نبوده يک
ازسرمايه
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  ان وشوراي سوريه اي ملي ايرتفاوت بين شور -6

ه البت ،باشورای ملی سوريه شده اند ،نآقائل به تفاوت بين  ،!ملیبه اصطالح  اعليحضرت برعايت دفاع از شورای
وھرچيزی باچيزمثل خودتفاوت ھائی دارد  دردنيا ھيچ چيزی شبيه کامل ندارد که،وارد است ايرادشان ازاين جھت 
   .نظرفيزيکی ويا روحی وجود ندارد زچه ا کل ھا انسان دونفربيک شچنانکه دربين ميليادر

چنانکه کشورھای غربی  ،نھاستآستاوردھا وامثال د ،ظواھر، کارکردھا تورھا،رھماھنگی مسد، ولی مالک شباھت
  .بنام کشورھای غربی ناميده ميشوند ظواھری نزديک بھم بنابر ندتی تامه باھم ندارنکه ھيچيک شباھآ با

القاعده پيوندی ندارد  ن گروه باآنکه بنابراعالم آ ه درسوريه عليه اسد ميجنگند باچنانکه گروه اسالمی نصرت ک
   .ولی به مالحظه شباھت اعمال وروش مبارزه وابسته به القاعده شناخته شده اند

 –توصيه ھای بيگانگان درلزوم تشکيل شورا  –زمان تشکيل   -ايران بنابرانگيزه تشکيل  !ملی به اصطالح شورای
مريکائی به آ کمکھای نقدی فراوان کشورھای اروپائی و –ن مخالف است آ ی که بھرحال غرب باتمخالفت باحکوم

 ينده سوريه وآ چنانکه –است  ايران درگروه موفقيت شورای ايران يندهآوعده اينکه  –شوراھای ليبی وسوريه 
ه کشورھای لف حکومت سوريه ازجملدخالت کشورھای مخا -است  شده پيوست ن به شورای سوريه آحکومت 

ن خود آ که خوزستان ايران را از ،ھاوھابی  ،عرب که مخالفت جمھوری اسالمی ھم ھستند ومشارکت سلفی ھا
واينکه تجزيه  پياده شده !ملیبه اصطالح  منشور  ١١که دقيقا درماده  ،ايراننھا قصد تجزيه آومھمترين ميدانند 

ھمراه حساسيت مسائل مربوط به  ،ديگرقرائن بسيار و نيز ن کشور قرارداردآسوريه وعراق ھم دردستور شوراھای 
ايران وسوريه فراموش ونگرانی ازالگوقرارگرفتن  !ملیبه اصطالح ميھن مجازميدارد که فکر تفاوت بين شورای 

  .ن گرددآلی سوريه برای ايران  جايگزين مشورای 

  فعاليت گروهاي سياسي -٧

يا کشورھای آ ،سياسی بيشترشده استفعاليت گروھای  درايام اخيرسوال مطرح شده بااعليحضرت اين بود که <
 >؟غربی اين گروھاراجدی ميگيرند

ارائه  ھاه ن گروآاگرقرارباشد جدی بگيرند بمناسبت برنامه ای است که پاسخ اعليحضرت براين پايه است که <
  .ميرسديحی بربيانات اعليحضرت وارد بنظرتوض  د>نميدھ

مريکائی برای آدارد با مصوبات مالی که مقامات ھای سياسی عليه جمھوری اسالمی رابطه مستقيم ه فعاليت گرو
   .کمک وپشتيبانی ازگروھای سياسی تخصيص ميدھند

سياست <  :مريکا گفتآ همريکا رسيد خانم رايس وزيرخارجآدوم برياست جمھوری  قای بوش برای بارآھنگامی که 
   .>نھاستآ باحمايت ازمخالفان جمھوری اسالمی راتقويت ميکند والزمه اين سياست تماس 

سبز شد  چاسناد مبارزه نشان ميدھد بالفاصله گروھائی که خاموش بودند فعال شدند وگروھای بيشتری ھم مانند قار
ھای سياسی مخالف ه باتجديد انتخاب بوش گرو< :شکاربود که روزنامه نيويورک تايمز نوشتآ نقدرآاين جريان  و

  >جمھوری اسالمی ايران فعال شده اند

   :که اين بيت شاھد موضوع استکوتاه کنيم  

  يدآکرکسان ميشوند گروه گروه     ھرزمان الشه ای پديد 

تا  استقبال مالی غيرقابل تصوری روبروگرديد تشکيل شورای ملی سوريه که متعاقب شورای ملی ليبی تشکيل شد با
 -مليون ١٠م بازديد ازسوريه کوفی عنان ھنگا –ليون يم ۴۵مريکا آ ،نجا که اين تحريردرجريان قرارگرفتهآ

 –ليون به شورای سوريه پرداخته اند يم ۴٠اتحاديه اروپا  –ليون يم ٢ھزارپوند وبارديگر  ۵٠٠ بارانگلستان يک
مريکا وانگلستان وفرانسه واتحاديه آکشورھای  –برای وابستگان به شورای سوريه حقوق ماھيانه تعيين شده است 

  ........اروپا شورا رابرسميت شناخته است و..
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ريان مانند فرنچايز است وقتی ورد جآرابه تحرک درمي دم ھای مستعد به نوکری بيگانهآاينھا مزايائی است که 
   .ن است که سبب استقبال ميشودآمد وافر آمد داشت  نوع کارش مھم نيست درآ ايزی درفرنچ

ورا تشکيل دادن که ايران تشکيل نشود ش !ملی به اصطالح باچنين موقعيتی که شورای سوريه يافت چرا شورای
ن ھم کافی است که نام آبرای نشان دادن ھويت واھی  و !ملیبه اصالح نھم شورائی مانند شورای آ ،کاری ندارد

    .پھلوی ھم ضميمه شود که شده استشخصيت ھای خانواده 

  نآپايان قسمت دوم به اميد ادامه                                                                      

     


