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   حقوقدان-اميرفيض

<جامعه جھانی ھيچ کمکی به مردم : بيانات اعليحضرت مبنی براينکه سمت اين تحرير متوجه بخشی از
<ظاھربيان  :اضافه کرده بود ربدنباله نظراعليحضرت، تحري ردرقسمت سوم تحري؛ > استايران نکرده

  .اعليحضرت يک گاليه است وباطنش نفی حقيقت>

<ظاھربيان اعليحضرت يک گاليه است وباطنش نفی حقيقت>  :اين تحرير الزم ميداند درباره  عبارت
  .توضيح الزمی داده شود

نفی حقيقت، گرچه عمل مذمومی شناخته شده است ولی دررابطه با حقوق ملی واقتدارکشورمستحب است 
ده ملت ايران ويا نماد ھويت ملی ايرانيان علی القاعده نبايد وارد امر ويا گفتگوئی شود که به نيزيرا نما

اين کار انجام   انکارواقعيت ھمراه گردداگرچه با نفی ويا  منجرگردد، وياکشور تحميل اتھاماتی به مردم
   .اجرائی است نه رھبر معنوی يک ملت رھبر يا و الزم باشد درصالحيت مدير اگر

   دوامــــــا بع

 و  با پول سنجيده ميشود به معنای کمک مالی وما درفرھنگ سياسی وحتی فرھنگ عادی مردم  ،کمک
فرھنگ سياسی  در درعبارت جامع تر ن  ديده ميشود.آلفافه  ازکمک است مبلغ ھم درجا صحبت  ھر

تحرير  ،براين مبنا ت.کمک پولی کشورھا جای کمک وحمايت ھای جھانی راھم گرفته اس ؛مورد نظرما
مخالف  مريکا به ايرانيانآ نقدی کمک با حاضر درحول وحوش مراتبی جستجو کرده است که دررابطه

  .استجمھوری اسالمی 

  چراين تحقيق الزم شد 

رف اينکه گفته شود خارجيان به مردم زيرا صِ  ؛ورود الزم شد چرابه اين تحقيق قدری دشوارووقت گير،
نوقت قابل درمان است که ببينيم باوجوديکه آدرمان کننده درد نيست بلکه درد  ،دايران کمک نکرده ان

لنگ است. درست است که ازنظراصولی  نھا کمک کرده اند چرا کارمبارزه ماآخارجيان به مردم ومبارزه 
يت عقمريکا ويا کشورھای ديگرقراردارند ولی بيان حقيقت وواآنبايد ما سند بدھيم که ھموطنان ما زيردين 
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 ھا ازمراتب معالجه بيمارويا جامعه سياسی بيماراست  وازطرفی اين سند را اين تحرير نميدھد بلکه تحرير
  .ماخذ ديگر جمع وجور ومنتقل ميکند از

 اين تحرير مشتمل بردوبخش است بخش يکم کمک ھای قانونی وبخش ديگر کمکھای غيرقانونی
  .تاری)(است

  كمكهاي قانوني

   .مريکا دارای سرفصل مستقل استآقانونی کمکھای است که دربودجه مصوبه دولت مقصود ازکمک ھای 

برای  گزارشی که مريکا  درآارشد مسائل ايران  درسازمان تحقيقات کنگره  قای کنت کزمان تحليل گرآ
را بودجه ھای مصوبه کنگره قرارداده واين گزارش شامل  نای گزارش خودمريکا تھيه کرده  مبآکنگره 
گزارش مزبور  ايشان ازواحترام به اين کارتحقيقی   اکنون با اجازه  .است ٢٠١٧تاسال  ٢٠٠۴ایسالھ

  :ميشود شارها

مبلغ به   شرح بودجه  سال مالی
 ميليون دالر

  ٣  پيشرفت دمکراسی حقوق بشرومردم داخل ايران  ٢٠٠۴
  ٣ ارتقای جامعه  ايران -توسعه احزاب سياسی رسانه -برای ترويج دمکراسی  ٢٠٠۵
  ١۵/١١  مبارزان حقوق بشر ايران -برای ترويج دمکراسی  ٢٠٠۶
٢٠٠۶ 
  حمايتی

برای ديپلماسی  –ترويج دمکراسی  –درخواستی وزارت خارجه امريکا 
  تبادل فرھنگی -نعمومی روی مردم ايرا

٧۵  

٢٠٠۶ 
  حمايتی

  ٢۶  مريکا وراديو فردا   آبه تلويزيون صدای 

  ۵۵/۶  برای ايران وسوريه  ٢٠٠٧
رسانه ھای مرتبط  –مبارزان حقوق اجتماعی  -ترويج دمکراسی درايران    ٢٠٠٨

  با ايران
۶٠  

  ۶٠  پروژه ايران –حمايت ازخواسته ھای ملت ايران   ٢٠٠٩
  ۴٠  حقوق بشر -جامعه مدنی –ترويج دمکراسی   ٢٠١٠
  ۴٠  پيشبرد دمکراسی درايران  ٢٠١١
  ٣۵  ترويج وپيشبرد دمکراسی درايران  ٢٠١٢
  ٣٠  ن اطالعی دردست نيستآطريقه مصرف از  ٢٠١٣
  ٣٠  مانند سال قبل  ٢٠١۴
  ٣٠  بيشتراين مبلغ صرف سانسوروفيلتراينترنت شد  ٢٠١۵
  ٣٠  مانند سالھای قبل  ٢٠١۶
  ٣٠  مانند سالھای قبل  ٢٠١٧

  ۴٨١  جمـــــــــــــــع  
  

  .نرا با خود داردآ ازتحليل گرمزبور درپايان جدول کمک ھا توضيحاتی داده که اين تحرير اشاراتی 
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طريق ارتقای دمکراسی  را با ھدف ايجاد تغييرات سياسی از مريکا بودجه ھای مزبورآدولت   **

   .تصويب کرده است

رام کردن ايران آ مريکا برای ناآجدول مزبور به ھرينه ھای مخفيانه ای که دردولت ھای مختلف  **

  .ای نکرده ، اشارهمعموال درجائی انعکاس ندارد ومصرف شده 

مينويسد   ھرش استناد کرده و به اقدامات وگزارش سيمور ازباب مخفی کاری ،ارش بعنوان نمونهزگ **

برای ايجاد تنش بين اقوام  بوش ميليون دالری  ۴٠٠ با درخواست بودجه ٢٠٠٨ريکا درسال مآکنگره 
محرمانه  ک سند بسياري صدور با <بوش اين درخواست را :نيويورکر نوشتموافقت کرد قومی ومذھبی 

بودجه ساليانه  ه مطرح کرده بود وبه ھمين دليل درنموسوم به يافته رياست جمھوری بسيارمحرما
   .گنجانيده نشده است

ميليون دالر درخواست  ٧۵کنگره برای بودجه ای بمبلغ  مريکا ازآخانم رايس وزيرسابق خارجه  **

   .ران وکمک به مخالفان  داخلی ايرانکرد جھت راه اندازی تبليغات رسانه ای عليه اي

ه لميليون دالر برای سرنگونی جمھوری اسالمی اختصاص داد که بالفاص ٢٠مريکا مبلغ  آدولت  **

  .جمھوری اسالمی به دادگاه الھه اعالم شکايت کرد

ری زادی را تامين خواھد کرد که جمھوآمريکا اعالم کرد که ھزينه بخش برنامه فارسی راديو آدولت  **

  .اسالمی ھم متقابال موضوع رابرد به دادگاه الھه

  ميليون دالری تاسيس راديو فردارا اعالم کرد  ۵/٢** کنگره امريکا با اختصاص يک بودجه 

 در و گيرد جلس بکارنآلوس  در نيروھائی را سيا تصميم گرفته تا :نجلس تايمز نوشتآلوس  **

.  مد دارندآ نجلس به ايران رفت وآايرانيھای مقيم لوس د نھا پول بدھآض اطالعات راجع به ايران به عو
ايرانيان خيلی  گرچه دراين مورد ذکررقمی نشده ولی نشان ميدھد که سازمان سيا روی کسب اطالعات از

   .وردآفاطمی درخارج ازکشور بوجود  (عليمحمد) قای شاھينآ حتی سازمانی بتصدی ،حساب ميکند

بودجه  يبا تمامی سازمان ھائی که تحت عنوان ترويج دمکراسی ازشواھدی دردست است که  تقر **

نھا موقوفه آ نچه اعالم ميکنند فعالند يکی ازآ از درجھت اھدافی بغير ،ھای تعيين شده استفاده ميکنند
لن آدرھمين راستا < ،يک سازمان غيرانتفاعی وخصوصی معرفی ميکند را ملی دمکراسی است که خود

بخش ھای زيادی ازکارھائی که ما « :درمصاحبه ای با واشنگتن پست گفت ١٩٩١واينتاين  درسال 
  »>.سال قبل بطور مخفيانه انجام ميداد ٢۵امروز ميکنيم ھمان کارھائی است که سيا 
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 <جرمی ھاموند سردبيرنشريه فارين پاليسی ژورنال نوشت موقوفه ملی برای دمکراسی يکی از  **

اين ايران فعاليت ميکنند  ھای براندازی دره راستای تامين مالی گرومھمترين سازمان ھائی است که در
جمله ھاله اسفندياری، رامين جھانبگلو،  مخالفان ايرانی از وب سايت خود نوشته که با بسياری از منبع در

  .يه، شيرين عبادی ومنوچھرمحمدی ارتباط داردوسيامک نمازی، حسين بشر

نھادھای  مريکا دريافت ميکند ازآدولت  ه براعتبارات ساليانه که ازبنياد موقوفه ملی دمکراسی عالو **

سھم  ن درآ لين، بنياد بردلی تامين مالی ميشود  که بخشی ازآمتنوعی مانند بنياد ريجارسون، بنياد جان 
  .پروژه ھای مربوط به ايران تعلق ميگيرد

تانه وترويج دمکراسيی اعالم بيشتر اين سازمان ھا اھداف خودرا کمک به برنامه ھای بشردوس **

 و رريشه کن کردن فق را مريکا برای توسعه بين المللی ماموريت خودآژانس آ< :به عنوان مثال ؛ميکنند
 ۵٠٠٠تقويت جوامع دمکراسی اعالم کرده است (اين سازمان ھمان است که بنا برگفته خانم کلينتون 

  .)کرده است ماده اقدامات نظامی عليه جمھوری اسالمیآايرانی را 

=  نگاه سطحی به فضای سياسی مبارزه ايرانيان خارج ازکشور نشان ميدھد که نام فعاليت ھای  توضيح
مريکا برای کمک به ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی آشنای ھمان سرفصل ھای بودجه آ نھا متمرکز وآ

ر بوجود گدي يکی دونفر ومحی الدين زرين ن دکانی است که بوسيله خانم آنمونه بارز وحساس  .است
اين  ؛مريکا استآبسيارنزديک به ھمان بنياد ترويج دمکراسی  ١ن که متاسفانه بياد نياوردم آمده ونام آ

شريک شدن  مريکا وآتشکيل اين حوزه ھای اسمی، برای گره خوردن دربودجه  تشابه نام وتقارن زمانیِ 
 یمسئولين مصرف  بودجه با نام سازمانی ايرانوقتی  و ؛است ھمگانیکه راھی تقريبا  ن استآدرمصرف 

برای  مطلوب  بطور طبيعی مخرجی مواجه ميشودمريکاست آ که درست ھدفش ھمان ھدف صرف بودجه
ما ايرانيان بحد اشباع  راين بينائی د <کورازخدا چه ميخواھد دوچشم بينا> و .صرف بودجه پيدا کرده اند

   !ھمراه باتجربه ھای عملی وجود دارد

 توضيح دوم

 رابرای کمک به اشاعه دمکراسی در ممکن است تعجب شود که چگونه يک کشوری ھرساله رقم بزرگی
ن کشورنميشود معھذا سال آ نکه تحولی درترويج دمکراسی درآ با ديگری دربودجه ميگنجاند و کشور

  نوست  بعد نوبت از

رگی به يک ايرانی بعنوان مشارکت وسودجوئی متصديان مصرف بودجه است که وقتی چک بز ،علت
د  مسلما بی مايه فطير است  واين سيستم سود جوئی درتمامی بودجه ھائی که نفعال حقوق بشری ميدھ

                                               
ی و کامران بيگی آغاز بکار کرد. که با ھمکاری فشرده حسن اعتماد» اتحاديه ملی برای دموکراسی در ايران« -١

حسن اعتمادی ھنوز ضربه ھای خودرا از سوئد برعليه نظام پادشاھی ميزند ولی از کامران بيگی آگاھی درست 
شوربختانه وب سايت  در دست نيست. دختران خانم محی الدين وابسته به اتحاديه کومونيست کارگری ھستند.

   ک-ح سايت اين سامانه مرموز دارد. رسمی اعليحضرت يک پيوند ناشگون با وب
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 هدرمورد حيف وميل بودج افغانستان ارگ(گزارشات سازمان سي ؛با حالت استتاری سروکاردارد وجود دارد
  .)ھای کمک به افغانستان

  كمكهاي نقدي استتاري

دالر به احمد مدنی کمک نقدی کرد برای شرکت  ھزار ۵٠٠سازمان سيا مبلغ   ١٣۵٧سال  اسفند **

خود مدنی ھم  و ؛نشده است انتخابات رياست جمھوری ايران  که ھيچ خبری ازمصرف پولھا منتشر در
  .تھا دريافت داش مريکائیآ درخارج ازکشور ھم بنا براعالم خودش دوميليون نقد از کرد و ايران فرار از

ليرغم ع<سازمان سيا  :پژوھشگرتلويزيون بی بی سی دربرنامه تلويزيونی گفت و ور مفسر ندروآ **

 ھای مختلف جمھوری اسالمی ساليانه مبلغ سه ميليون دالره فعاليت ھای ضد ايرانی گرو اميد شدن از نا
وان منبع کسب اطالعات ن فراريان ايرانی بعناز آکوتاه مدت  در تانان پرداخت ميکند ھدف اين است آبه 

   خواھد شد.نھا استفاده آ ينده ايران ازآاستفاده کنند واحتماالبرای وقايع احتمالی 

مخالفت با جمھوری  اظھار مريکا بيايند وآھا به  ھمينکه ايرانی ؛ھا ازباب طنز گفته است مريکائیآ کی ازي
  ٢. شوندياسالمی کنند ميليوترم

 »پرگرين«مريکا يک شرکت تکزاسی بنام آ، سرويس اطالعاتی بينقای جيمزآبنوشته  ١٣۶١سال  **

شريعمداری برنامه  ايران ترتيب دھد که به مشارکت قطب زاده و در ورد که کودتائی راآبه استخدام در را
سند مزبور علت شکست کودتای رد( ؛ميليون دالر منظورشده بود ١٢٠اين بابت  از ريزی شده بود و

اعالم شده است ونام شخص خود درنيويورک  سرقرار امی طرح دررا عدم حضورمجری نظ مزبور
  .)مزبورھم گفته نشده است

يک راھبرد کلی درجھت جايگزين  مريکا خواستارآرئيس مجلس نمايندگان   ٧٣ن سال درھما **

ميليون ١٨مجلس نمايندگان <له تايم به نوشته مج ؛شد زور يق استفاده ازساختن رژيم فعلی ايران ازطر
   .>مبلغ درخواستی اوليه صد ميليون بوده است< ؛اختيارسازمان سيا قرارداده شد در هکويب کرد تص دالر

   .ای نوژه سرمايه گذاری کردميليون دالربرای انجام کودت ١۶٠غ سازمان سيا مبل ١٣۶١درسال  **

 ايران شامل ايران به نام طرح دمکراسی در در ميزآپنتاگون برای تغيير مسالمت  ٨٩/٣/٢٣تاريخ  **

ميليون  ۵٠او افشا کرده که  .کب ، توسط سناتورسام براونعليه ايران، عمليات مخفی تامين عمليات مالی

                                               
اقرار چندين باره منوچھر گنجی در درياف پول از سازمان سيا و تالشش برای تجزيه ايران و خودمختاری به  -٢

اعليحضرت به اين نا شگون، آوردن اکبرگنجی، اميرعباس فخرآور، کرد ھا به ھمراه کنت تيمرمن و کشاندن 
 ک-ح .تساجاسوس پروری  هژورپر راستای احمد باطبی وو چند تن ديگر ھمگی د
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اين مبلغ صرف  ھای مختلف ايران اختصاص مييابد وممکن است مقداری از هدالربرای حمايت ازگرو
   .عمليات مخفی درايران  بشود

. اين ی فعاليت ھای نظامی موافقت کردميليون دالربرا ٢٠کاخ سفيد با تخصيص  ١٣٧۴درديماه  **

   .مبلغ بصورت کمک نظامی دراختيارمخالفان جمھوری اسالمی قرارگرفت

کمک به مخالفان جمھوری اسالمی وارد  امر مريکا مستقيما درآتنھا موردی که کاخ سفيد  بنظرميرسد 
مجاھدين خلق ودستگاه عمل شده ھمين مورد است وبا توجه به اينکه تماس با کاخ سفيد تنھا ازسوی 

ن آ درمسير ممکن است نھا قرارگرفته است ميتوان گفت که کمک مزبورآقای نصراصفھانی مورد تائيد آ
 .سازمان ھا مصرف شده باشد

 ميليون دالری برای عمليات عليه عراق و ١٩بودجه  سازمان سيا  خواستار  ٧۴/١/٢۴درتاريخ  **

   .ايران شد

تا سال  ۵٨بان آ داخت ازھزاردالر ازسيا دريافت ميکرد واين پر ١٨٠ماھيانه  جبھه نجات ايران  **

ن توسط آتفرق جبھه نجات که بازرسی مالی  بعد از و ؛ھه نجات متفرق شد ادامه داشتکه جب ١٣۶۵
 تی سيا به جبھه نجات  ــــداخمع پرــــــج ،ش کاويانی براه افتادـــــــمد درفآنجی بعمل ـــــگ رھچونــــمقای آ

ھای  جمع پرداختی اليکه روزنامه نيويورک تايمزح در ؛تسا )(به حساب اين تحرير دالر ٨۴٠،٠٠٠،١۵
   .ميليون دالر اعالم کرده است ۵ را امينی به دکترسازمان سيا 

قای منوچھرگنجی دريافت پول ازسازمان سيا را اعتراف کرده است ولی مبالغ دريافتی ايشان حتی آ **

   .است ن برنخوردهآ يا اين تحرير با ی منعکس نيست ويبرای فرستنده درفش کاويانی جا

  تصميم به كمك بدون ذكرمبلغ 

. ما بايد ايران بشدت درپی مجھزشدن به سالح ھسته ای وموشک استسناتورجوزف بايدن < **

ن کمک به افرادی باشد که خواھان دگرگونی درايران ھستند  آ ھدف ازشده برداريم که  گامھای حساب
ھای ايرانی مرتبط با جامعه  هدھد تابه گرو مريکا اجازهآدولت بوش بايد به تمام سازمانھای غيردولتی 

                           >جھانی کمک مالی کنند

 ٨٠اسفند سال ٢۵مريکا وجمھوری اسالمی) آ(ماخذ  بازخوانی مواضع                                      

مريکا آ  .داندمريکا خودرا متعھد به حمايت ازتقاضاھای مردم ايران ميآ - :مريکاآرايس وزيرخارجه  **

  .قراردھد حمايت ميکند ی که رژيم را درتنگناعازھرگونه شورش اجتما

  )٨٢ھمان ماخذ بتاريخ سی ويکم خرداد سال (                                                                  
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  تحقيق ناكامل

 ياران درسوی ايران ست ازولی روزنه ای است که ممکن ا ؛مسلم است که اين تحقيق کامل نيست  **

  .قرارگيرد سيرتکميل م

  دستاورد اين تحقيق 

  :معلومات

قانونی (ازطريق کنگره) به ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی کمک مادی کرده  مريکا ھم بطورآ **

که ايرانيان درخارج ازکشور عليه  زدن ومخفی کاری برنوع فعاليتھای خاصی ھم ازطريق دور و ،است
   .دا کرده استجمھوری اسالمی داشته اند اشراف مالی پي

   .زادی خيمه زدنآ و مقصود ازفعاليت ھای خاص يعنی تظاھربه مبارزه وزيرچترحقوق بشر

 نظر مريکا به مردم ايران کمک نکرده است  ازآجريان اين تحقيق نشان ميدھد که ادعای اينکه  **

فت نظرحقوق سياسی داخلی ميتوان  گ ولی از ؛متضمن نوعی مداخله است و حقوق بين الملل وارد نيست
مادی  غير ناصيه کمک ھای مادی و در نچه کهآکه ادعای عدم کمک به مردم ايران درست است  زيرا 

مريکا آن گذشته بوسيله آبازگشت به گذشته که  ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی ديده ميشودمريکا به آ
کمک مالی  وھيچيک ازفعاليت ھای ايرانيان که درتماس  در و ،ن کشور ويران شده است نبودهآايادی  و
و حساسيت نسبت به اين موضوع  مريکا بوده اند مسئله تداوم مشروعيت سلطنت مطرح نبوده استآ از

درحدی است که حتی شخص اعليحضرت ھم که متصدی تداوم سلطنت وقانون اساسی است دراين جريان 
   .ورودی نداشته اند

  سنگ بزرگ عالمت نزدن است 

اين اولين اصلی است که بشربرای حفظ خود وموفقيت  ؛شمن استگاھی دآموفقيت ھرکاردرغفلت وعدم 
   .موخته استآبرحريف خود درھرکاری که باشد 

مريکا برای تصويب بودجه با عناوينی که بوی دشمنی وتھاجم رابه جمھوری اسالمی آصدای  و سر
ھای اطالعاتی دستگاه  ؛ف را نشان بدھدشيوه ای نيست که تصميم براندازی ويا تغيير درطر و ميرساند کار

کات انقالت وتحر تصويب بودجه ونقل و ازوسرويس ھای جاسوسی برای ھمين است که مقاصد دولت ھا 
انجام کارھاای سری است به اين  مريکا که قوی ترين کشورھا درآ اتخيلی خريت الزم است  ؛معلوم شود

گاه آجريان پيشا پيش  که ازلنگاری برنامه تغيير ويا براندازی جمھوری اسالمی را تنظيم کند که کسی و
   .دشابنباشد بقول معروف خواجه حاظ شيرازی 

  ناتمام است اين قيل وقال


