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  درموقعيت ازاسرائيل طرفداري
  حقوقي

  شوراي تجزيه طلبان
   حقوقدان-اميرفيض

تاثير مستقيم روی فعاليت ھای  ؛به رياست شورای تجزيه طلبان ،تخصيص عنوان طرفداری ازاسرائيل
   .ميخواھد به گوشه ھائی ازابعاد اين تاثيرنگاه کند حاضر تحرير ن خواھد داشت وآشورا وحتی نام ن آ

  مقدمه اتصال موضوع 

کشيد ولی طولی ن ؛تشکيل شددرفرانسه  ميدانيد که شورای تجزيه طلبان ايران بانام شورای ملی ايران 
 تقصير بوده وھمراه اين تحرير عذرن آی که بنده مبدع بطاخ !شورای تجزيه طلبان خطاب گرفت که بنام

   .کوتاھی خود رابه اميد قبول تقديم ميدارم و

  تشريح خطا

  درحاليکه  ،معرفی شده است اشوراينکه فعاليت گروھی ازايرانيان مقيم خارج ازکشور بنام  ،خطای بارز

مفھوم مخالف  ون گروه قانونی باشد آليت فعا است که قانونی  حقوقی د يک شخصيتمويد وجو شورا
باشد نميتواند يک  غيرقانونین آن اين است که شخصيت حقوقی که موضوع فعاليت آشرط وتفسير 

  .شخصيت حقوقی قانونی شناخته شود

درقانون ايران مشروطيت وھمچين قانون ثبت موسسات جمھوری اسالمی يکی ازشرائط عمومی برای 
ثبت موسسات وشخصيت ھای حقوقی ازجمله حزب وشورا وانجمن وامثالھم اين است که موضوع فعاليت 

   .ن شخصيت حقوقی خالف قانون وقانون اساسی نباشدآ

خالف قانون اساسی وقوانين موضوعه دوران سلطنت  شورای ملی که دقيقاقطعنامه  ١١بمناسبت ماده 
مشروطه ونيز قانون ثبت موسسات درجمھوری اسالمی است  شورای مزبور برطبق قوانين ايران واجد 

وايرانيان ھم نبايد برای فعاليت اين گروه قائل به  شخصيت حقوقی نيست ونميتواند ازاين نام استفاده کند
 درستی بنظر نه تنھا کاربه قصد وجود شخصيت حقوقی  شوراازعنوان و استفاده شخصيت حقوقی بشوند 

  .نميرسد بلکه اتخاذ سند ھم برای تعرض به استقالل وتماميت ارضی کشور خواھد شد

فرانسه  تقاضای  يعنی با ھدف تقسيم قدرت وتجزيه کشور ١١يقين است که اگرشورای مزبور باھمين ماده 
قانون اساسی فرانسه ھم  با ١١يمداند زيرا ماده ننھا آفعاليت به انسه اجازه ثبت وثبت ميکرد دولت فر

  .فت داردمخال
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   نام شورا ومحظورات حقوقي ان 

واجد شخصيت  تحت نام شورا درفرانسه فعاليت ميکنند ١٣٩٢گروھی ازايرانيان مقيم خارج که ازسال 
 ت موسسات ايران امروز ونھا خالف قانون وحقوق ثبآ د زيرا اساسنامه ومنشورنحقوقی قانونی نميباش

موسسات  فرانسه ازباب  حقوق اداری وثبتی ثبت شورای مزبور درواثر ؛ميباشد ۵٧قبل ازشورش ايران 
نجا که شورای مزبور نسبت به حقوق داخلی ملت ايران فعاليت دارد آ است ولی از فرانسه غيرتجاری

   .کرده است بھره مند شود احصاءنميتواند ازمزايای حقوقی شخصيت حقوقی که قوانين ايران 

مثال فرانسه  به ثبت مقصود ازبيان فوق اين است که محدوده عمل شخصيت حقوقی که درکشورديگری 
ودرصورتی که بخواھد دائره عملش به کشورديکری  ؛ميرسد، دائره عملش محدود به کشورفرانسه است

 ؛به واينجاست که سدثبت بر درکشورثالث ھم به ،ن شخصيت حقوقیآتعلق يابد بايد  مثال ايران
ن فعاليت آ) به ايران( ؛ن شخصيت حقوقی با قوانين داخلی کشورثالثآ اعتبارمخالفت اساسنامه ويا منشور

   .شخصيت حقوقی قانونی داده نميشود

قطعنامه شورای مزبور که برخالف قوانين اساسی ويکپارچگی وتماميت ١١بنابراين مسلم است ماده 
سالب صالحيت برای   ؛ازصدرمشروطيت تاکنون جاری وساری ومنتبع عموم بوده ارضی کشورميباشد

  .شورای مزبور نسبت به مصالح وحقوق ايرانيان خواھد  بود

  نام ملي 

ن آازسوی مردم  به  ھستند ويا مسئوليتھای متعددی را برعھده دارند کسانی که دارای مشاغل مختلف
ھمينطوراست درشخصيت ھای حقوقی که اھداف  ؛مقام ومسئوليتی که از ھمه بزرگتراست معرفی ميگردند

خی ويا رعايت ثارتاريآزاد وھم حفظ آمتفاوت است مثال ھم خواستار تجزيه کشور وھم انتخابات نھا آ
ن شورا معرفی آعنوان تخصصی وھدفمندی  ؛نکه ازھمه مھمتراستآ ھستند،نھا آحقوق بشروامثال 

   .ميگردد ودرنھايت با ھمان عنوان ھم موسوم ميشود

تجزيه  ،اھداف متعددی ازجمله تقسييم قدرت مرکزی ودرمفھوم بدون تعارف شورای ملی ايران که با
شده  وسايراھداف ذکر حساسترين اھداف ی شورا که ازنظرمنافع ملیمد يکی ازخواست ھاآبوجود  کشور

سبب گرديد که  ؛که  زمينه سازی برای تجزيه کشوراست ١١را تحت الشعاع قرارميدھد ھمان ماده 
  .شورای مزبور بنام شورای تجزيه طلبان موصوف شد

طعنامه خود نام شورای ملی ق ١١نشان ميدھد که شورای مزبور نميتوانسته با ماده  تصديق بالمعارض 
 است ومنافع ملی ھم چيزی است که درزيرا واژه ملی  که برمنافع ملت مستولی  ؛ايران را انتخاب کند
قطعنامه  ١١شورای ملی ايران به اعتبارماده  ،شده است ١ ممضی وفرھنک ملی قانون  اساسی کشور

نميتواند ازنام شورای ملی ايران   استکه برخالف حقوق ملی مندرج درقانون اساسی وفرھنگ ايرانی  اش
   .استفاده کند

                                               
 ک-امضا رسيده. حبه  –شده رايج  –در گذرانيده  - ١
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اکنون که مدارتحقيق ثابت ميکند که ايرانيان مزبور نميتوانسته اند ازنام شورا استفاده کنند وبه کالمی 
فعاليت شورا  به نام مزبور منتزع ازشخصيت حقوقی است  لذا اين تحقيق نا چاراست درنامی که ديگر

 عنوانودراين تجديد نظراست که  کندب) تجديد نظر مستدل تجزيه طلبانای ملی شورتخصيص يافته بود (
    .جوابگوی رفع ايرادات وابھامات بنظرميرسد )تجزيه ايران (ايرانيان طرفدار

  )ايرانيان طرفدارتجزيه ايرانايراد برعنوان (

ايرانيان عنوان ( لتاقبل ازتخصيص عنوان طرفداری رئيس ايرانيان طرفدارتجزيه ايران ازاسرائي
) تخصيص طرفداری بخوانيد ننگعنوان بامسمائی بود ولی اززمانی که مسئله ( )طرفدارتجزيه ايران

 زيرا طرفداری ازبرد  تجزيه ايران نامم ايرانيان طرفدار ايرانيان بنان آنميتوان ازفعاليت  ؛مطرح شد

ان تجزيه ايران ميباشد  ست که بخشی ازاسرائيل که به معنای طرفداری ازسياست اسرائيل است کلی ا
ايرانيانی که سابقا ازنام بی اعتبارشورای ملی استفاده ميکردند ودرست ومنطقی  عنوان واقعی  بنابراين

  .) خواھد شداطان (آ) خواھد بود  که مخفف ايرانيان طرفداراسرائيل(

  وامـــــــا بعد 

ن درتحريرات آکه مفصل (  اطا)( ايرانيان طرفداراسرائيل رئيسن طرفداربودن اکنون با تخصيص عنوا
يصی اين تحرير با اين مسئله روبروخواھد بود که رابطه حقوقی بين صفت تخص )مده استآقبلی 

   .فيت استبه چه کيی ثبت شده درفرانسه ايرانيان طرفداراسرائيل با خود شورا) برای رئيس رفداریط(

مده آبوجود اطا بوسيله شخص رئيس اطا  سامانه ،)اطا(رئيس  ات مکرر ومتعددبه حکايت اسناد واظھار
دشواری  هلذا ب است  و بوده  ھمفکری با راه وروش وتاکيدات شخص رئيساطا  است وشرط عضويت در

ه که رئيس اطا نچآ ازانديشه وانتخاب راه وروشی بغير یزادآن قائل به آورئيس بين اطا ميتوان 
   .شد مقررميداشته 

اسرائيل  اتھام  زادی عقيده افراد است  وتخصيص عنوان طرفداری ازآنجا که نام شورا معرف  آ ولی از
لذا نويسنده  ؛>داشتهبا عطش  سِررضا وميلِ <ن آ براطا  سنگينی است که نميتوان براحتی قبول کرد که

والن مسئ و مدير و موضوع را خطاب به شورا ،وابسته به موضوع حاضر اين تحرير درتحريرات قبلیِ 
 جامع وطرفداری  موضعِ  ،نشان داد که برخالف تصورنويسنده اين تحرير اننآنوشت وسکوت  نآ

رابه فکررفع اثراز اتھام مزبور نساخته بلکه رضايت  اننآاز اسرائيل نه تنھا  غيرمشروط رئيس اطا 
   .نان دراين توطئه مھلک ميباشدآنھا نشانه ای برجسته ازحضورومشارکت آکامل 

  سياست اسرائيل 

مفھوم طرفداری افراد ازکشورھا بتوضيح رفت وبه اين منشاء رسيد که طرفداری  وشته ھای پيشينن در
جاذب رکشو با راه وروش اجرائی وسياست کلی افراد کشورھا وياحتی کشورھا ازکشورديگردررابطه 

ن قيد وشرط رئيس طرفداری بدو ازاسرائيل برميگردد به  است ودرمعنا طرفداری رئيس اطا طرفداری
  .ازسياست اسرائيل درھمه زمينه ھا اطا
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  سياست اسرائيل نسبت به ايران 

 دردومسيرمشخص قرار (ايران)  اسناد تحقيق نشان ميدھد که مسير سياست اسرائيل نسبت به کشورما
که اين دومی ريشه ای قديمی دارد واساس برنامه  يکی حمله نظامی به ايران وديگری تجزيه ايراندارد 

ن تجزيه کشورھای خاورميانه آ يتواند امنيت اسرائيل را تامين کند شناخته وترسيم شده وای که م
   .بخصوص ايران است

  
  ستراحی شده اط» برنارد لوييس«ييل ای که سالھا پيش از سوی يھودی وابسته به اسرانقشه 

قای ابلت شاکد است آاظھارات وزيردادگستری اسرائيل  ؛خرين سندی که دراين مورد قابل استناد استآ
ومتعاقب خواھد داشت که روابط نزديکی با اسرائيل ھم  مستقل ازکردھا شدتشکيل کشوری  خواھان که

 ) عربستان سعودی واسرائيل درکمترازيکسال قبل( ٢٠١۵خرداد سال  ١۶روزپنجشنبه  ،اين اظھارات
زايران ا انتراھکارجداسازی کردسايران با  گفتگوئی درباره مقابله بانديشکده روابط خارجی واشنگتن ا

  .داشتند

ت ن سياسآ از طرفداری خودشان را ه رئيس اطاک  ،به تجزيه ايران استاسناد باال دليل عالقه اسرائيل 
ايرانيان اطا (نجاست که اساسا آولی اين تمامی داستان نيست بلکه داستان واقعی   اعالم داشته است
له کردستان مانند مون با ھمکاری وحضور واظھارنظرسران حزب کآبنابراعالم رئيس  )طرفداراسرائيل

ارديبھشت  ٢۵درتاريخ چھارشنبه  ده وبيانات مفصل رئيس اطامآوجود عبدهللا مھتدی و مصطفی ھجری ب
ارکان اصلی  از و اماه درمصاحبه با بی بی سی  نشان ميدھد که احزاب جدائی طلب کرد جزء اليتجز

اسرائيل کاری  رقبول طرفداری ازد  رئيس اطا ن باشد کهآيتواند مويد اين سند م و ؛بوده است تشکيل اطا 



 حقوقدان-اميرفيض -شورای تجزيه طلبان -قعيت حقوقیييل در مواطرفداری از اسر                ٧ از ۵ برگ ٢٠١۶/٠۵/٢٢ ،يكشنبه=شيدمھر

رت رسمی وبين بخش سياست  اسرائيل مبنی برايجاد کردستان مستقل را بصو سرخود نکرده بلکه تثبيت

 .وردآالمللی در

 الزم وگاھی عموم برسد آوبه پيداکرده  رسميت) اطا(ايرانيان طرفداراسرائيل وفاداری  يا برای اينکهآ
ممکن  نه ،خيرجلسه نيويورک حاضرميشدند؟ البته که ن آ ھمه ايرانيان طرفداراسرائيل در ممکن بود که
گيرد  حضوروطرف اعالم وفاداری به اسرائيل قرار بلکه کافی والزم بود که رئيس (اطا) ؛بود ونه معمول

روشی که  درمورد بيعت درگذشته معمول وکه درست شيوه ای  ؛که به ھمين نحوھم عمل شده است
  .امروزه درعھد مودت بين دويا چند کشور رعايت ميشود

  برداشت ازتوجهات باال

ايرانيان طرفداراسرائيل  است که اعالم طرفداری رئيس توجھات باال اين  از رازاح
ثبت  وبه اعتبارسازمانی است  گروھی و بلکه اقدام نيست  نبوده و اقدام انفرادی 

نه  يد نمايندگی قابل تفسيراست از اطاواظھارات رئيس  اقدامات ثارآن درفرانسه  آ
، ازسياست اسرائيل طرفدار رانيان اي ازودرنھايت وفاداری ھرفرد  اقدام شخصی

يد که آقطعی ورسمی درمي بصورتی کشور فرانسه تبراساس موازين ثباسرائيل 
ورئيس ازنظرحقوق ايران ھمه ايرانيان طرفداراسرائيل ازصدر وذيل و مده استآ

  .اقدامی مشترک عليه منافع ملی کشور مسئول خواھندبود ومرئوس در

  طرفداري ازسياست جنگي اسرائيل 

گفته شدکه  طرفداری بطورکلی تعريف و ؛درتحريرات قبلی وابسته به موضوع طرفداری ازاسرائيل
درحقوق بين الملل طرفداری ازيک کشوربه معنای جانبداری ازسياست يک کشور است نسبت به 

ک کشوريا بصورت معامله وطرفداری ازسياست ي موضوعاتی که ممکن است سياسی ويا اقصادی باشد
متقابل است  ويا يکطرفه ودومی درحالی است که موازنه سياسی بين دوکشورنباشد که دراين حالت 

   .ن دنباله روی استآعنوان درست 

زادی آطرفداری بصورت مطلق است نه مشروط  زيرا درطرفداری يک واحد ضعيف ازيک کشورقوی 
 رھای قوی اجازه ورود شرط درطرفداری ويا سبک وکشورھا درمسيرانتخاب طرفداری واقتدارکشو

سنگين کردن موضوع طرفداری را نميدھد ودرواقع طرفداری يک امتياز ومزايائی است که کشورھا به 
   .ميدھندوافراد  کشورھای ضعيف ويا جمعيت ھا

مسيرتجزيه ايران وکشورھای خاورميانه ونيز جنگ  دو عرض گرديد که سياست اسرائيل کنونی در
. تحرير حاضر درارتباط با تجزيه ايران درراستای سياست اسرائيل مطالبی الی با ايران قراردارداحتم

داشت واکنون مسيرديگرسياست اسرائيل يعنی جنگ با ايران درصيغه وفاداری ايرانيان به اسرائيل جان 
   .استاين قسمت ازتحريرکالم 
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 درحالت نظارت و اين تحريراست رج ازمحدودهش خابه عللی که شرح اسرائيل به ايرانسباست تھاجمی 
   .موقعيت قراردارد نه اينکه تصورشود که چنين سياستی نبوده وبا محکوم به استفاده شده است

ھرچند طررفداری افراد ازسياست کشورھا امری کلی وتجزيه پذيرنيست ودرواقع طرفدارمانند پرکاھی 
موضوع با دالئلی  اطا)( ايرانيان طرفداراسرائيل عيتولی درمورد طرفداری وتب جذب کشورديگری ميشود

   ٢ .ھم ھمراه است

   :ايرانيان طرفداراسرائيل مبنی براينکهاظھارات رئيس  

  >اسرائيل به جای حمله به ايران به مخالفان کمک مادی وتدارکاتی بنمايد<

  )مصاحبه با تلويزيون اسرائيل(                                                                                    

بجای حمله به  ؛دليل برپيشنھاد معامله  با اسرائيل سرنابودی ايران است بدين معنا که رئيس گفته است
بلکه  ه ايران حمله کنيدن اين نيست که نبايد بآاين يک پيشنھاد است ومفھوم  ايران به ما پول بدھيد

 يا فرصت را و  مقدم برحمله نظامی اسرائيل به ايران گرفتهرا  يس امکانات مالی وتدارکاتی گروھشرئ
ن اين است که اگرپيشنھاد را بپذيريد وبما پول بدھيد آ. وبازمعنای ن نان به تنورمناسب ديدهباندسبرای چ

ازاسرائيل دوطرفه نيست اطا  فداری رئيس واين درحالی است که طر خواھيم بود وبيشترراضی  ما
ھيچوجه  ايران به اسرائيل به ومسئله حمله نظامی ونميتواند ھم ازنظرحقوق بين الملل دوطرفه باشد

    .نيازبه رضايت طرفدارندارد

گاھی آباھراندازه کس رھ نميشود زيرا طرفدار اگرذينفع ازطرفداری ازکشورديگری نباشد، طرفدار 
دارای  و شفتگی سياسی موجب اتھامآ طرفداری ازکشوربيگانه خاصه درزمان جنگ وميداند که 

 قرار رن کشوآان خارجی والجرم بطورحتم بين کشورخارجی وطرفدار ھزينه ھای سنگينی است 
. مانند رابطه ھائی که بين برخی نھا ھستآمدارھائی چه ازباب دستمزد ويا وعده مقام وامثال  و

ولی اين رابطه با رابطه طرفداری متقابل که معموال بين کشورھا  ٣ ؛ھستمريکا آازايرانيان با 
  .مرسوم است متفاوت است

    .درتشبيه ھمانند لقمه ای است که به سگی داده ميشود که به حمايت اربابش دمی تکان ميدھد

مبنی  گاھی ازاھداف اسرائيلآ نھم باآ ؛ازاسرائيل  ايرانيان توجه اين اتھام بسيارپليد طرفداری 
ن ايرانيان طرفدار اسرائيل مبنی آبرتجزيه ايران وحمله نظامی به ايران ومتقابال درخواست رئيس 

نه ونشانه ای است که متھم ه تقارن زمانی با موضوع دارد قريبر پول وتدارکات ازاسرائيل ک
(به  شورای ايرانيان طرفداراسرائيل ھسترديف اول دراين جرم وخيانت مجموعه حقوقی 

                                               
ی با تعريف ھای ارائه شده در اين نگارش بسيار دقيق حقوقی، تمام ايرانيانی که به ھر شکل و شيوه ای از سياست ھا - ٢

ی آن کشور چه بصورت رسانه ای چه بصورت پيروی از راھکار ھا از اسراييل طرفداری ميکنند اسراييل ويا راھکار ھا
-افروزانه اسراييل عليه ايران را شراکت ميکنند. ح لبانه و جنگبه حساب آمده و تمام سياست ھای تجزيه ط» اـــاط«و زج
 ک
داست ويا مجاھدين خلق از سياست ھای مارکسيستی مانند رابطه طرفداری که حزب توده از اتجاد جماھير شوروی  - ٣

با انگلستان دارند » اوود= عود«ان به دليل رابطه موقوفه وروی داشتند يا طرفداری که ماليلنينيستی و مائوئيستی چين و ش
 ک-ود. حنام داده شده ب» ارتجاع سرخ و سياه«و به آنان 
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رکن تحقق  ايران قصد واراده را نجا که قانون مجازات عمومیآ از و )ن درفرانسهآبارثبت اعت
   ؛جرم ميداند

تجزيه كشور ويا حمله نظامي اسرائيل به  از به غيرلذا همه كساني كه بهرنيتي  
رتي كه نسبت به ايران به گروه ايرانيان طرفداراسرائيل پيوسته اند درصو

 مسئول ،سياست اسرائيل اعالم برائت نكنندرئيسش از و مسئله طرفداري اطا
   .خواهند بودعوارض ناشي ازتجزيه ايران وحمله اسرائيل به ايران 

  

    

   

     

 


