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نشان داده شد که حاکميت در تحرير قبل به استناد اظهارات نخست وزيرو رييس جمهوری اسراييل شخصت های ديگر 
راين بود که در اين و قرار ب .است و آنچه که در مسير جنبش سبز ميگذرد، برای اسراييل است لجنبش سبز با اسرايي

اما به مناسبت . تحرير، به اين پرسش پاسخ داده شود که هزينه های جنبش سبز از ناحيه چه کسی تامين می شود
اعتراضی که از ناحيه يکی از ايرانياران رسيد، بهتر آمد که اعراض ايشان مطرح و عرض پاسخ شود، چرا که فاصله 

  . ه زياد باشد، جای حرف و حديث هم فراهم می شودلارجج است که اگر فاصبين اعتراض و پاسخ هرقدر نزديک باشد، 
  

  : اعتراض معترض
  

مقصود بنده (فالنی «: ، گفته استهرا مفتخر به قرايت نمود» جنبش سبز از آن کيست«يکی از ايرانياران که تحرير 
ه، جنبش سبز سرمايه ماست ويا اگر اسراييل گفت. نه تنها به جنبش سبز نظر لطف ندارد که دشمنی هم دارد) است

ايشان که . جنبشی ها برای ما می جنگند، اين اظهارات چرا بايد سبب حاکميت اسراييل بر جنبش سبز به حساب آيد
  »حقوقدان هستند ميدانند که ادعا دليل برحق نيست

  
  : پاسخ اعتراض

  
  : ايراد و اعتراض ايشان متوجه دو مقوله است

 .است به جنبش سبز که همان جنبش خزه ها است مقوله اول نداشتن نظر لطف -١
 . مقوله دوم رابطه ادعا و حاکميت اسراييل بر جنبش سبز است  -٢
 

   :مقوله اول
  

دررابطه با اعتقاد سياسی است واعتقاد سياسی هم جای لطف و بی لطفی فراهم نمی کند و برعکس جای مخالفت را باز 
شروعيت قانون اساسی مشروطه است نمی تواند به جنبش سبز که کسيله معتقد به حقانيت تداوم سلطنت وم. ميکند

جمهوری . ماهيت اعتقادی آن کامال و بدون ترديد در جهت مخالف تداوم سلطنت است، موافق و يا حتا بيطرف باشد
بنابراين مخالفت و حتا . وسلطنت دو نهاد متضاد هستند يعنی حيات سياسی يکی، الزمه محوحيات سياسی ديگری است

  . دشمنی با جنبش سبز، مبنای اعتقادی دارد نه نظری
  

  : اما مقوله دوم
  

لکيت وحاکميت برجنبش سبز رانکرده، بلکه اعالم حق ايرانيار گرامی الزم است که اسراييل ادعای ما وجهت نخست اين
يعنی ادعا و فاش  فرق اين دو. کرده و به کالمی ديگر، حقی را که بر جنبش سبز دارد و آن مکتوم بوده آئرا فاش کرده

  . کردن حق اين است که در اولی شخص برحق استيال ندارد و دردومی استيال دارد



  
اگراسراييل گفته بود ما چون به جنبش سبز کمک کرده ايم، پس حقی داريم، اين ادعا محسوب می شد، يعنی بايد اوال 

  . دکمک را ثابت کنند و ثانيا رابطه بين کمک و حق را به اثبات برسانن
  

اين اعالمات، » جنبش سرمايه ماست، انها برای ما با رژيم اسالمی می جنگند«: همانطور که ميدانيد، اسراييل گفته است
.  ادعا نيست، اعالم حق است، رابطه سرمايه گذاری درهرکاری چه سياسی و چه اقتصادی ايجاد حق می کند نه ادعا

سراييل بر جنبش سبز حاکميت داد، يعنی حکم ميدهد، فرمان ميدهد قتی جنبش سبز برای اسراييل می جنگد، يعنی او
اين مراتب ناشی از ادعا نيست، آثار حق واستيال می ) همچنان که شعار های ساخت خودش را به جنبش حقنه کرد(

  . باشد
  

به حق هم النشان دليل ديگری است که اظهارات سران اسراييل ادعا نيست و حتا مطال  ــَ رد و ک  ــُ سکوت جنبش سبز از خ
   .نيست بلکه اعالم حق است

  
ت دارند، سران آن کشور هم به حساسيت يجنبشی ها ميدانند که اسراييل کشوری است که مردم جهان روی آن حساس

يعنی . گيرند رجهانی نسبت به کشورشان آگاهند بنابراين حرف های پا در هوا نمی گويند که مورد سخره کشور ها قرا
  . ين وقاحتی موقعيت خودشان را بر جنبش سبز اعالم می کننددليل دارند که با چن

  
نين بی پروايی را از چامروزه کشور های بسياری هستند که از جنبش سبز حمايت می کنند ولی چرا هيچيک از آنها اين 

د نمی گويد که جنبش سبز سرمايه ماست و ئمثال دولت سو. سبز نشان ندادند ونمی دهند خودشان دررابطه با جنبش
  . ی ها برای ما می جنگند ولی اسراييل می گويد و گفته استجنبش

  
اينها و نظاير آن قراين و داليلی است که جنبشی ها می دانند که ريششان آلوده است و اگر هرچه در نفی اظهارات سران 

  . گويند گندش بيشتر باال می آيداسراييل ب
  

يادتان هست که چندی قبل کيهان تهران مدعی شد که خاتمی با يکی از شخصيت های آمريکايی که گفته شده متخصص 
مالقات کرده، خاتمی فی الفور آنرا تکذيب وبعد هم کيهان تهران را مورد تعقيب افترا قرار داد  تانقالب های رنگين اس

  . حکم نرسيده است که هنوز پرونده به
  

يار معترض، مسئله اعالم حق حاکميت اسراييل برجنبش سبز و تعلق سرمايه جنبش به اسراييل واينکه آيا بنظر ايران
  جنبشی ها برای اسراييل می جنگند، مهم تراست يا ادعای مالقات خاتمی با يک شخصيت خارجی؟ 

  
که خود خاتمی يک ذره کوچکی از آن (اد دادن اعتبار جنبش سبز اميدوارم آقای معترض با اين عقيده همراه باشد که بب

  . در مقابل اتهام خاتمی به مالقات با يک بيگانه دريايی است در مقابل يک قطره )است
  

  :درخواست اسراییل برای کمک به جنبش سبز
  

آمريکا خواسته اند که ی از لبه مواردی اشاره شد که شخصيت های اسرايي» حاکميت جنبس سبز از آن کيست«دراليحه 
انيد ودر تحرير آتی هم بيشتر آگاه خواهيد شد که آمريکا منبع کمک به جنبش سبز داز طرفی مي. به جنبش سبز کمک کند

سبز بی ارتباط با سرمايه  شاست چه مادی و چه معنوی، آيا تصور می فرماييد اصرار اسراييل برای کمک به جنب
مسلما خير، زيرا حاصل کمک به جنبش سبز، کمک به حفظ سرمايه اسراييل وبازده گذاری اسراييل در جنبش سبز است؟ 

  . آن می باشد
  

  : علت سکوت جنبش سبز
  

  : نشان دادن علت سکوت جنبش سبز به يک مثال متوسل شويم یبهتر است برا



د ديگر غيرتی باشد اين فرض کنيد که مردی ادعا می کند که با زن و دختر مرد ديگری رابطه نا مشروع دارد، اگر آن مر
د می کند که غيرتش يادعا را تحمل نمی کند و پدرش را در می آورد و بدادگاه می کشد و هرکاری که از دستش بر می آ

واما اگر بی غيرت باشد الاقل به همسايه ها می گويد که مردکه دروغ می گويد، يعنی در هيچ شرايطی ادعای . پاک شود
  .ذاردآن مرد را بی جواب نمی گ

  
تطبيق بفرماييد با جوايزی که (اما اگر مرد، مخارج زندگی وتفريح زن ودختر مرد ديگری را تامين کرد، هديه به آنان داد 

و اگر همان مرد از زن و دختر جانبداری کرد و همه مردم ) اسراييلی ها به آدم های جنبش در خارج از کشور داده اند
روی آنرا دارد که رابطه آن مرد متجاوز را با زنش تکذيب ) شوهر وپدر دختر(رد اول هم ناظر اين جريان بودند،آيا آن م

  . مسلما خير زيرا همه قراين تجويز بر سکوت را دارد. کند و يا اورا به دادگاه بکشاند
  

  . دقيقا جريانی که علت سکوت موسوی و کروبی و خاتمی وآدم های آنها در خارج از کشورشد
  

  : تاسف مشترک
  
امال قابل درک است که معترض محترم از اينکه سرباز اسراييلی معرفی شده که برای اسراييل با رژيم اسالمی می ک

ارادتمند هم بسيار متاسف و رنجور است که يک ايرانی و ايرانيانی به اين موقعيت .  جنگد ناراحت و غمگين است
اسراييلی که سه ميليون  ،سرباز ،يم سه ميليون ايرانیناراحت کننده و پست نزول کرده باشند خاصه وقتی که می بين

اما بنده نوعی تاسف خودم را با نوشتن، اندکی تسکين ميدهم و معترض محترم با . معرفی شده استجمعيت دارد 
نيه می اعتراض کردن، آيا مسئله يعنی اظهارات سران اسراييل آنقدر حاثز اهميت نبودکه سران جنبش سبز که مرتبا بيا

  . دهند الاقل در بيانيه پانزدهم خودشان اشاره ای به اعالمات اسراييل می نمودند
  

  : استیضاح سیاسی و ملی نه شخصی
  

سکوت سران جنبش سبز وايادی آنان در خارج از کشور در مقابل اعالمات اسراييل از نظر حقوق اجتماعی وسياسی 
  آقايان نمی توان به آن ايرادی يافت زيرا  است ولی از نظر شخصيت قابل استيضاح

  
  آرد به صد جا حرمت او را به    آنکه نانش از ولينعمت رسد 

  
  . سلمان ساوجی بيتی دارد که می تواند به آنچه بايد گفته شود کمک کند

  
  در محفل رندان جهان، سگ به از اوست    هرکه نمک خورد و نمکدان شکست 

  
  با احترام به معترض 
  اميرفيض

  


