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به مصاحبه 

 وراھنمائی 
کسی که به 

   .ده است

 نبه مادی و

نی وقدمتی 
 بيشتری از
دولت کمک 

 وبھداشتی و

شان بوجود 
پول ميتواند 
بول درروز 

قطردريافت  

اميرفيض–ن اسراييل 

ھائی که نسبت ب

   :ست

 درحد شھادت
ککمک است د 
حمايت کرد کند

ت که صرفا جنب

سابقه ای طوالن
ند وکشورھای ب
طه کمک بين د

مکھای غذائی و
نھا آال 

لت متبوع خودش
ت ازباب مثال پ
المبکنفرانس اس

و عربستان ا،

ا کانال ده تلويزيون

  ت

واظھارنظرھا ت

صيغه منقسم اس

  .شان دھد

د اگرجانبداری
ن باشدآ وامثال 

 برايش پيدا ميک

نھاستآ وامثال 
   .ی

س وجودداردگی 
مشارکت داشتن
قبيل کمکھا رابط

ن کمکآل است و
ھای داخلی وامثا

شورھا عليه دول
مان حقيقت است

. درک پول است
يکامرآ شورھای

حبه اعليحضرت با

یحضرتله اع

  ن اسرائیل

رائيل تعلق گرفت

ی دراجرابه دوص

شن ن دوراآ اوت

جانبداری ميکند
ھزينه دادرسی

وياکاری ميکند

مجامع عمومی
 کشورمشخصی

م ونظامی وجنگ
مريکا مآک به

ساسی دراين ق

ردوستانه معمول
د زلزله وجنگھ

 شورھا

مک به مردم کش
راشی برای کتم
وسائل کشتاری
ه نقدی که ازکش

    !ميجنگد

تکلمه ای بر مصاح

ی برمصاحبه

نال ده تلویزیون

 تلويزيون اسر
  .ھم بجاباشد

ولی ،ھم نزديکند

مثال ميتواند تفا

زطرفين دعوا ج
حق الوکاله وھ

نمائیمندی راھ

 درمناقشات وم
يحبنسبت به تق

قتصادی وياوام
کشوردرکمک ١٧

رکن ا ، نکردند

 

ن کمکھای بشر
يد مانندآش ميپي

 معناست که کش

ی ھم درباره کم
وم است واژه تر
ن وسيله تھيه و
به اعتباروجوه

  ١. ميشود

 که باحکومت م

ک-ح!!!  ن تر...

ت                    

ه ای ملتک

باکان

کانال دھمرت با
ظيم اين تکمله ھ

بسياربھ ،عرفی

يک م ،بنه مادی

ی که ازيکی از
ن وکيل وتعھد ح
کسيکه به نيازم

جانبداری ورای
زمان ملل متحد ن

 کمک مادی واق
٧يکا به عراق
دند ولی کمک

  شورهای دیگر

يگر تحت عنوان
 برای کشوری پ

واين بدان ،

ه ای عنوان تاز
> است که معلو
باشد ولی اولين
ی ملی سوريه
حقوق پرداخت م

نه برای کسیت

  
 تعيرف ھای مدرن

                    

  

صاحبه اعليحضر
رميرسد که تنظ

معنای لغوی وع

دارد وکمک جبن

، شخصیکيفری
اگردرحد گرفتن

وک ، کمک است

  طح کشورها

رھا بصورت ج
عنامه ھای ساز

که بصورت ھا
مريآل درحمله

راق حمايت کرد
   .دھنده است

ها ازمردم کشو

دم کشورھای دي
خاصی است که

باجريان سوريه
>شنده  ُ ـــ ی غيرک

ُمک غيرک   شنده      
ی مقامات شورا
که به مخالفان ح

غيرکشنده است

                  
يوه ھای مدرن در
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قدی که به مص
نتشاريافت بنظر

  ت وکمک 

 وکمک ازنظر م

جنبه معنوی د ،

ی حقوقی وياک
و ،حمايت است

دی پول ميدھد 

ت وکمک درسط

 درسطح کشور
ی دارد مانند قطع

درسطح کشورھ
ازباب مثال .ارد

 درحمله به عر
 بادولت کمک د

وحمایت کشور

کشورھا به مرد
انی درشرائط خ

يعنی دررابطه با
کمکھاین <آه

   ، کمنآ ظاھری 
ريل سال جاری
د اعالم کردند که

ه حقوق کمک غ

                  
نيد مزدوری با شي
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بخوا - ١



 حقوقدان.ض 

 >ن سوريه
ه شده است 

شخص ويا 
ورخود است 

نی وخاصه 
وطه گرديده 

است معھذا  
صيه سازمان 

ولت متبوع 

خالت سابقه 

يات نظامی 

که ده است 

زکشورثالثی 
 از يا  ای و

انجام  زم را

بررسی  قيقا

دولت طرف 

واعتبارملی 

زرگی برای 

 لت طرف با

زباب کيفيت 

 ١٠ما ت <
ور افزايش 

اميرفيض–ن اسراييل 

دوستان<عنوان 
تان سوريه داده

حمايت متوجه ش
افراد کشويت از

اثرتحوالت جھا
اميثاقھای مربو
واست کشورھا
 دررعايت توص

قدامات عليه دو

اين نوع مداخ 

مورد عملي ١١

خله کننده رسيد

رخود ھستند از
تصويب بودجه

ررسی ھای الز

ت کمک ھم دقي

رگی روابط باد

 مھمترپرستيژ و

ست وضايعه بز

رای جنگ بادول

نيست وکمک از

ن کشورگفتآح 
سوريه به منظو

ا کانال ده تلويزيون

ه علجم زست ا
ی محتوای دوست

رتی است که ح
د ودرواقع حماي

ی کشوراست در
ی حقوق بشرويا
نی عاليترين خو

الزامیراندارند 

روياکمک به اق

خ گواھی است

٢مريکا به آا 

خواه کشورمداخ

 حکومت کشور
کمک کننده بات 

 دارد  بانک بر

طرف درخواست

اخبر؟ بھای تيري

چيست وازھمه

يروزشوند شکس

ت حتی خودرابر

حدود به زمان ن

 نيروھای مسلح
ک به دوستان

حبه اعليحضرت با

يشتری يافته اس
وان عجيب وبی

ن درصورآرند و
ايت کننده باشند

ھالیت متبوع ا
ايجاد شوراھای
ظ حقوق انسانی
ھای مربوطه ر

.    

ه درامور کشور

مانطورکه تاريخ

تنھا ١٩٩٩تا 

جه دلخھم به نتي

وری که مخالف
يشود که دولت

 درخواست وام

خير، دولتھای ط

رشان رادارند ي

ن کمک ھاچی اي

نتوانستند پي ،ت

ی کسب موفقيت

 دولت امری مح

ست که درکميته
کمک ، اول است

تکلمه ای بر مصاح

وباما کاربرد بي
ع گرفته اند عنو

کشورثالث رادار
اوتابع کشورحم

ی که وظيفه دولت
ست که سبب ا

نکه حفظآ لی با
ی وياعھدنامه 

.ارانشان ميدھد

ی برای مداخله

ص ندارد ولی ھم

١٨٩٠ازسال

که اغلب ھست

 .کلينتون است

 افرادی ازکشو
بازخوانده مي ،

 .لغی ميپردازد

ی که ازبانکی

رگشت است ياخ

يه دولت کشور

ھای بين اللملی

مخالفان حکومت

مک دھنده برای

ه مخالفين يک

مريکاستآردفاع
ن کمک مرحله

ت                    

قای باراک اوآت
ت سوريه موضع

  زنگی کافور>

کش يت ازساکنين
امت رانداشته و

ع حقوق انسانی
گری نيزيافته اس

ول ،رت ميکنند
ای حقوق بشری

حاکميت کشورھا

ورازکشورديگری

 متکی به نص

ماری که ديدم ا

مبادرت کرده اس

واظھارات خانم ک

انده ميشود که
دنوغيره مينماي
مبال ،ضيان کمک

کسی ھمانطور 

 ميدھد قابل برگ

ان موفقيت علي

بازتاب ؟ن است

م ،عليرغم کمک

بن دليل کشورکم

ست که کمک به
)٢(  

 اظھارات وزير
ک ميکنيم واين

                    

حکومت دوران
ی که عليه دولت
کس نھند نام زن

مورد حق حماي
ت کشورمحل اقا

  .قامت دارند

ھاازباب تضييع
ق بشر ابعاد ديگ
حقوق بشرنظار

سيون ھات کمي
  .ندارند

اص وحساس ح

ھالی يک کشور

 سابقه حقوقی

مآوبنابر ، دارد

ورھای ديگر م

ن الگوی ليبی و

  مک 

کمک چنين خو
ژی ووی وتکنول

به متقاض ،ولت

!ديگری است

که به متقاضی

يان کمک امکا

دگان چه ميزان

زيرا اگرعل ،ست

به ھمبد اھد بو

 د  )١(

 مورد توجه اس
ه خواھد داشت

)٢( ائه داد ار
شيان سوريه کمک
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يل واژه ھا درد
ه به کشورھائی

برعک<  مصداق

ھا فقط دريک م
 باشد که تابعيت
کشورديگری اق

 ازاھالی کشور
ه جھانی حقوق
که به رعايت ح
ھائی که عضويت
حقوق بشری ران

 خود اھميت خا

ست بخشی ازاھ

ھيچ ،ی کمک

ه ھای مفصلی

 جويانه درکشو

سرزبانھا ھمان

رده تقاضای کم

نمايش ک ی پرده
ست کمک مادی
ت مخصوص د

ده جريان درت پ

وامی ک ياآ که

يا متقاضيآ که

مه باکمک گيرند

کمک دھنده اس

کمک دھنده خوا

ماده ميسازدآن

ن اين نکتهآ بر
ت ھمچنان ادامه

 ای که ميتوان
 دالربه شورشي

 ٢٠١٢ /۴

اين قبي
است که
درست

کشورھ
افرادی

درک  که

حمايت
اعالميه
است ک
کشورھ
ھای حق

اين و 

درخواس

ضیمتقا

ونمونه

مداخله

نمونه س

پشت پر

درروی
درخواس
اعتبارا

اماپشت

ميدھد

ميکنند

مخاصم

کشور

کشورک

مخالفين

عالوه
کميت و

نمونه
ليونيم



 حقوقدان.ض 

يکا توضيح 
(  

وجوھی که 

رمواقع الزم 

مله بادولت 

الفين مسلط 
ھبران کمک 

  .گيرد

ن حکومت 

ک اسرائيل 
مزبور چنان 
خصيت ھای 

ھوری باجم 

  اسرائيل و

   :اند

رواقع حمله 
  > کرد

س قدردانی 
قين دارم که 

 ک- ايم. ح

اميرفيض–ن اسراييل 

مريآھای مسلح 
)١( ريه خبرداد

مصرف بھتر و

ی ونظارت ودر

معام اسی برای
  )ايرلند -ن 

ص ميدھند برمخا
ئی رھزمينه ھا

مک دھنده قرارگ

خالفاکنون به م
   .يفرمايند

ت واھميت کمک
کمک م ،فی شد

 اين اعالم شخ

به نيابت ازما

 جنبش سبزبه

 ارائه فرموده ا

وياحتی درھيد 
دردانی خواھند

ھترين کاروسپس
يق ، تحمل است

يگر را شاھد بوده

ا کانال ده تلويزيون

يروھمان کميته ن
ه نظامی به سور

رابرای نظارت و

خالفين راطراحی

 يک حربه سيا
 بارزانی وايران

ه خود تشخيص
فراھم ساختن  ز
ت تسلط کشورکم

که اسرائيل تاک
مک رامطرح مي

سبز است عظمت
ه جھانيان معرف
ويا داخل ايران

 دولت ايران ب

نفرراوابستگی 
  ح شود؟

خودشان راچنين

حکومت انجام د
ل به مخالفان قد

نھم درمقام بھآ 
رانيان غيرقابل

  اشد>

 يا عوامل نفوذی دي

حبه اعليحضرت با

مريکا درھمآع
مادگی حملهآی

ر  وکارشناسانی

مبارزه مخن حال

خالفين بعنوان
ردھای       ُ نمونه ک  (

 کم افرادی راکه
ن بدانند ويا باف
ن وابسته وتحت

ه ذھن ميشود ک
ن درخواست کم

به جنبش س ور
می بهوری اسال

سبز درخارج و

مخالفان کرد <
٢  

٣٠٠ه حداکثر
 اسرائيل مطرح

وحيرت انگيزخ

نيد برای اين ح
اسرائيل ازکمک

،ل به کشورما
وفرھنگ ملی اير

به جھانيان ميبا

مل مجاھدين خلق

تکلمه ای بر مصاح

قای وزيردفاعآ –
قای اوباما براآ

ھا کننده ھيئت

درعينکه  ،کنند

بورازمبارزه مخ
(نھارارھاميکند

ھای سياسی کم
خودشانع کشور

شدند کشورشان

چنين متبادر به
اراست که ايشان

ن کشوآی مکھا
ارزه عليه جمھو
ستگان جنبش س

اعالم س يھود
 )غازميشودآل

ھرت مليونی به
بااتھام گدائی از

رداشت عجيب و

 که شما ميتوان
تمی کشورشان 

ق حمله اسرائيل
وق بين الملل و

   .شده است

ی مردم ايران ب

ک ايران توسط عوا

ت                    

–ه خواھد يافت
آکا ازدستورات

که دولت کمک ک

يپردازد تعيين ک

 وھيئتھای مزب
نھآواقع مقتضی

 بادسته بندی ھ
رمنافعمقدم ب را

که وقتی موفق ش

ت اعليحضرت چ
 وبرای اولين با

شان ازعمق کم
ن اسرائيل درمبا

وابس از  يکنفر

ژانسآسرائيل در
گ باايران ازداخل

ش سبز از تظاھ
ه تلخ بارديگر با

 دھم اسرائيل بر

ين کاری است
 به تاسيسات اتم

ايجاد حقدائربه
کومت ازنظرحقو
 وبی احتياطی ش

ن رساندن صدا

  
ران در درون خاک

                    

ت سوريه ادامه
مريکآشد نظامی

 ايجاب ميکند ک

فين دولت ھا مي

  

که کارشناسان
ه مينمايد ودرمو

سان ھستند که
ور کمک دھنده

کهورند آخود در 

  سرائیل

سرائيل دربيانات
ه استدک نکر

ای اسرائيلی نش
سربازانبعنوان 

ه بود که حتی
  .کردند

ئيس جمھوراس
ميجنگند وجنگ

فول شديد جنبش
ابايد اين تجربه

مصاحبه باکانال

 به ايران بھتري
ن به جای حمله

ن اعليحضرت د
به مخالفان حکو
ھايت بی فکری

رسالت من: <،د

                  
انشمندان اتمی ايرد

   ٣ برگ ٢٣/ ٠۴

مخالفان حکومت
  دوفرمانده ارش

نآسائل وتوابع 

 کمک به مخالف

ومتوقف سازند

 نشان ميدھد ک
مخالفين استفاده

ھيئتھا وکارشناس
کشوند تا منافع 

 راتحت انقياد خ

است کمک ازاس

ازاسست کمک 
ری اسالمی کمک

ت شخصيت ھا
ه جنبش سبز بع
قت عينی ھمرا
لی راتکذيب نکر

 شيمون پرز رئ
ی درخيابان ھا م

اف ،که محققين
 دانسته اند چرا

ھمان مضرت در

م جنگ وحمله
مردم ايران ....

يان برداشت وب
ت کمک مادی ب
ن اين مطالب نھ

ضرت ميفرمايند

                  
ترور د ،گ از داخل
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 حقوقدان.اميرفيض –تکلمه ای بر مصاحبه اعليحضرت با کانال ده تلويزيون اسراييل                                             ۴ برگ ٢٣/ ٠۴/ ٢٠١٢ 

خواست مردم ايران وصدای  ،غيره وراه انداختن ارتشی به کمک اسرائيلژی ووک مالی وتکنوليا درخواست کمآ
  ؟نھاستآ

   :ميفرمايند> دويچه وله<لمانی آخرين مصاحبه باروزنامه آمين اعليحضرت درھ

بود اگرپشتيبانی  د. ھرکارديکری عبث خواھن کشورباشدآاساس مشروعيت ھراقدامی نھايتا بايد تائيد وپشتيبانی مردم «
   »ردله رانبايد فراموش کئرون کشورنداشته باشد وفقط درحد يک ادعاباقی خواھد ماند اين مسد در کشش را و

   ؟!م ايران استباتائيد وپشتيبانی مرد ،ژی ولشگرراه انداختن ازاسرائيلويا درخواست کمک مالی وتکنولآ

  ؟اتھام سنگين وننگ تاريخی وحيرت مردم باقی ميماند يا درحد ھمان حد و

  :> ميفرماينددويچه ولهاعليحضرت درھمان مصاحبه <

ونخواھم کرد اما  !!!من تاکيد ميکنم که ھرگزوھيچ وقت ادعای نمايندگی ويارھبری دسته وياگروھی رانکرده ام <
ن ھم کمک به اتحاد وھمبستگی وھمکاری آانتظاراتی که بسياری ازھم ميھنانم ازمن دارند يک رسالت بسيارمھم دارم و

  >ھرچه بيشتربين نيروھای سياسی دراين مرحله زمانی است

ن چيزی که آ ؟ يايران ازاعليحضرت انتظاردارند ھمين دست کمک وگدائی به سوی اسرائيل استيا رسالتی راکه مردم اآ
وايجاد وابستگی ھا اين چنين مصاحبه ھا يان يا الزمه متحد ساختن ايرانآ ؟ن حکم تاريخی داده استآفرھنگ ايرانيان بر

  ؟نھاستآرزاتی گذاشتن شرافت ملی وتالش سی ساله مبا پا زير و

  بگيرد؟والتماس ازاسرائيل ن رسالت تاريخی رادست تضرع آين انصاف گم شده رايافت که جای چگونه ميتوان ا

  درھمان مصاحبه براين حقيقت تاکيد گذارده اند که:

ھمه ريسک  بدون کوچکترين پشتيبانی رفتند واين ام خودشان ھستند وتاکنونمردم ايران بھترين نيروبرای مقابله بانظ«
  »خطرکردند و

ی اسرائيل وياھرکشوربيگانه ای ملوث به ننگ ونوکری کمک مالی وديگرکمکھا چرابايد اين نيروی مردمی بادرخواست
  ؟!وابستگی به بيگانه گردد و

  :درھمين مصاحبه دويچه وله ميفرمايند

نيازی به کمک گرفتن ازھيچ دولت ھنگی درخارج است ما ھيچ آازاپوزيسيون به مفھوم ساختارھای ھماگرمقصود«
خارجی نداريم چون به اندازه کافی وبه صورت بالقوه امکانات مالی درميان ايرانيان داخل وخارج وجود دارد که بتواند 

  »پيدا کنيم  يک کشورخارجی وابستگیپردازد بدون اينکه بخواھيم به ب را اين ھزينه ھا

ی از ايرانيان داخل وخارج کافی وبالقوه امکانات مالرمايند که به اندازه درحاليکه اعليحضرت ميدانند واعالم ھم ميف 
گاه آودرصد ھزينه ھای مبارزاتی ايشان ازداخل کشورتامين ميشود  ٩٠ين درگذشته نيز اعالم داشته اند که نھست وھمچ

ند واعالم ھم ميفرمايند که وباز ميدان >مانديبرات شاه ھيچگاه الوصول نمرفرھنگ وسنت ماايرانيان <ھم ميباشند که د
 عنايت الزم را اعليحضرت به اين مھمات چرا ، پسری ايجاد وابستگی ميکندن ھزينه ھای مبارزه ازسوی کشورديگتامي

  .رابه وابستگی  خارجی  ميدھندوملت بروی خودآ ،ازبيگانه مبذول نميفرمايند وبتمنای کمک

نرامداخله درامورکشورخودشان اعالم آيح کردند وبمريکا تقآ حتی افغانھا ھم مالقات مخالفان حکومت رابااعضای کنگره
   )٢٣/۴/٢٠١٢سی  - بی -بی( کردند

   .مقايسه کنيد بادرخواست مداخله اسرائيل درامورکشورما را اين حساسيت منطقی افغانھا
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