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مقصودش اين است که ماهيت کارها و رويداد ها  »ق روی آب بيايديرمدتی طول ميکشد تا غ«: يکی از حکما می گويد
ا عملی بيشتر باشد، سرعت البته هرقدر که فساد دريک حرکت وي. نياز به زمان دارد تا بتوان آنرا درست ارزيابی کرد

  . آشکاری ماهيت هم بيشتر است

در اين راستا، اجازه می خواهد که ماهيت جنبش سبز را به اعتبار اظهاراتی که منتشر شده وواکنش سکوت آميزی که 
  . نسبت به آن وجود دارد شناسايی کنيم

جنبش سبز نيست ودراين جهت است که جنبش سبز متعلق به  ماهيت مورد نظر، به اعتبار عقيده سياسیتوضيح اينکه 
  کيست؟ 

  : مالك جنبش سبز را بشناسيم

درتحرير قبلی اين اشاره رفت که عادت مردم ما چنين است که به جنبش ها و حرکت های سياسی که بدون رهبری شاه 
مشروعيت آن نگاه ميکنند وهمواره اين ويا آخوند اعظم جريان پيدا ميکند، با ديده عدم اطمينان به اصالت وحقيقت و

  : دوسوال برايشان مطرح است که

 چه کسی پشت اين حرکت است، يعنی اين حرکت مال کيست؟  -١
 هزينه های آن از کجا تامين می شود؟  -٢

 را در مورد جنبش سبز به اعتبار اظهاراتی که منتشر شده وواکنش سکوت آميزی که سئوالدو اکنون باتفاق پاسخ اين 
  . يعنی هم بهفميم که جنبش سبز مال کيست و هم هزينه های آن از کجا تامين می شود. نسبت به آنها وجود دارد پيدا کنيم

  : اول به سراغ شناسايی مالک جنبش سبز ميرويم

  اين تحقيق را با يک تشبيه شروع می کنم؛ 

در آن فعال هستند ماازظاهر اين فعاليت نمی  يک سايت ساختنمای را که می بينيم، کارگران بسياری با لباس های فرم
توانيم مالک ساختمان وقصدی که برای سرمايه گذاری کرده است را بيابيم الزم است به اسناد بيشتری توجه کنيم و از 

  . افرادی که ادعای مالکيت برآن فعاليت را دارند، سخن هايی بشنويم

ما می بينيم که کسانی مانند موسوی و کروبی . ه شد را داردجبنش سبز، هم همان وضعيت ساختمانی که مثال آورد
وخاتمی مهندسين ساختمان جنبش سبز هستند، سرعمله هايی مانند مهاجرانی، کديور، موسوی خويينی ها، اکبرگنجی، 
سازگارا و غيره کارهای ساختمانی جنبش سبز را راست و ريس می کنند وگروهی عمله هم اينطرف و آنطرف کار 



ی برای اينکه مالک حقيقی اين جنب و جوش شناخته شود الزم است بتحقيق برويم ی جنبش سبز را جلو ميبرند ولعملگ
  . که سرمايه گذار اين جنبش کيست و برای چه اين جنب و جوش به حرکت درآمده است

زيرا که حرکت آغازين جنبش اصيل . آغازين آن نيست ابتدا اين توضيح الزم است که مقصود از حرکت جنبش، حرکت
يعنی رستاخيز ملت ايران بود که بفوريت بوسيله جمهوری اسالمی رنگ وحرکت اسالمی يافت وطولی نکشيد که تغيير 

  . ماهيت داد و در جهت خواست و سرمايه گذاری اسراييل حرکت خود را آغاز کرد

نه . (يل دارد که خود بحث ديگری است که باتفاق آنرا باز  و دنبال ميکنيمآنچه عرض شد نياز به توضيحات وارائه دال
  ) در اين تحرير

  : داليل مالكيت جنبش

جنبش سبز اين تحقيق به اسناد ومدارکی رسيده که با ارائه آنها خواننده اين تحقيق هم عقيده خواهد شد که مالک حقيقی 
ست، يعنی اسرائيل به جنبش سبز چنگ انداخت و با سرمايه گذاری و استيالی بد، م آن، کشور اسرائيل ااز حرکت دو

  . حرکت آنرا به سويی که اسراييل ميخواست و ميخواهد به جريان انداخت

  : به اتفاق به اسناد مزبوررجوع می کنيم

اجع به ناراضيان مخافل ر» چارلز لوينسون«در مقاله ای به قلم آقای ) وال استريت ژورنال(روزنامه آمريکايی  -١
 .»دلبسته است) جنبش سبز(اسراييل به مخالفان حکومت ايران «: جمهوری اسالمی نوشت

ما بايد هرکاری که از دستمان بر می آيد «: در ايران گفت لاسراييلی سفير سابق اسرايي«يوری لوبرانی  -٢
 . ام کننددرحمايت از مخالفان حکومت ايران به عمل آوريم تا آنها کارشان را تم

حمايت از جنبش سبز را از » فرانکفورتر«شيمون پرز رييس جمهوری اسراييل درگفتگويی باروزنامه آلمانی  -٣
 . کشور های جهان خواستار شد

 . مالقات ماکان دوست پسر ندا با شيمون پرز، نشان افتخار وخدمتی بود که اسراييل به يکی از عوامل خودداد -۴
مخالفت های داخلی با جمهوری اسالمی، «: ر اسراييل درپارلمان آن کشور گفتوباالخره نتانياهو نخست وزي -۵

 )٢٠٠٩پايگاه اينترنتی روزنامه جروزالم پست هشتم دسامبر » سرمايه مهمی برای اسراييل است
حمايت جهانی از  او از فقدان. »چرا جامعه جهانی از مبارزان ايرانی حمايت کافی نميکند«: اهود باراک گفت -۶

 . ايران ابراز نا خشنودی کرد و خواستار کمک و حمايت جهانی از معترضين ايرانی شدردم بپا خاسته م
مخالفان جمهوری اسالمی اهميت بيشتری از تحريم ها دارند و ما «: گفت» هرتسليا«شيمون پرز، در دانشگاه  -٧

  ١٣٨٨ نبهم ١۵  » ها را دلگرم سازيمنبايد از جنبش سبز دلجويی کنيم و آ
ما بايد از مخالفان حمايت کنيم آنها به « انس يهود تاکيد کرد کهژدر سخنرانی ساليانه روسای آ زن پرشيمو -٨

 ١٣٨٨اسفند ماه سال     »  نيابت ما با رژيم اسالمی می جنگند

  : برداشت از داليل واظهارات باال

راييل نسبت به جنبش سبز نخستين برداشت و سئوال اين است که چرا اين اظهارات را شخصيت های مسئول اس -١
کرده اند، نه کشور های ديگر؟ در حاليکه کشور های زيادی بودند و هستند که جنبش ضد رژيم اسالمی را تاييد 

 .وحمايت می کنند
يل همانطور که يزيرا، حمايت کشور ها از جنبش ضد رژيم به اعتبار رعايت حقوق بشر است ولی حمايت اسرا

ياهو اظهار داشته اند به اعتبار حقی است که اسراييل برای خود در جنبش باصطالح شيمون پرز و بنيامين نتان
  . سبز قايل است و آن حق هم بالصراحه در مفهموم آمريت و مالکيت و تسلط معرفی گرديده است



اين . ی بين اسراييل و تظاهرات جنبش سبز استتبا شيمون پرز يک دليل قاطع برارتباط عمليا» ماکان«مالقات  -٢
مالقات هيچ چيز غير عادی نيست، در همه کشورها مامورينی که ماموريت های خطرناک خودرا خوب انجام 
می دهند نشان افتخار دريافت می کنند، مالقات ماکان با رييس جمهوريی اسراييل يک مدال افتخار است و 

ان کاری است که جمهوری گويای اين است که اسراييل قدر خدمه و مامورين خودش را ميداند و اين هم
انجام داد و از آنها استقبال وبامقامات جمهوری  راسالمی با انيس نقاش و راد ، مامورين خود در ترور بختيا

 . اسالمی مالقات وبه تصدی مقاماتی هم منصوب شدند
تی مالقات يک ايرانی وحتی اسراييلی با رييس جموری اسرايل محال وممتنع است مگر اينکه رابطه خدم

  . از سوی آن ايرانی ويا اسراييلی انجام يافته باشد فقومعضل و موماموريتی 
که از او ساخته شد و اشکهايی که برای او ريختند  یرفت و مظهريت) آقاسلطنان(وقتی جريانی که بر خانم ندا 

در کنار مالقات ماکان با شيمون پرز قرار گيرد، آنوقت به اهميت اسراييل ونقش آن کشور در رويداد های [!!] 
  . امين نتانياهوستخرداد بيشتر قابل شناسايی وتاييد اظهارات شيمون پرز و بني ٢٢

درخارج به اين مالقات  ،يادمان باشد که هيچ يک از باصطالح رهبران جنبش سبز ويا عمله های آن جنبش
آنها خوب می دانند که آمر، حاکم، مالک جنبش سبز اسراييل . اعتراض نکردند، زيرا که حق اعتراض ندارند

خيص، تحسين و تجليل از سربازان را دارد نه است و اين فرمانده جنبش يعنی اسراييل است که حق تش
  .سربازان

د در حمايت از مخالفان يما بايد هرکاری که از دستمان برمی آ«: که گفت» يوری لويرانی«مقصود از اظهارات  -٣
» هرکاری ازدستمان بی می آيد بعمل آوريم«عبارت » کنند ان را تمامت ايران بعمل آوريم تا آنها کارشحکوم

رور معلوم است که يک کشور مانند اسراييل دستش برای خيلی کارها از ت. خيلی با معنی ووسعت عمل دارد
 .وسرمايه گذاری، خريدن افراد و فشار آمريکايی ها برای تحريم ها و امثال آنها کامال باز است

يک خواست معمول هرسرمايه گذاری درهرکاری است اسراييل هم مانند ساير » تا آنها کاررا تمام کنند«عبارت 
خود در موفقيت جنبش  یل برايمسئوليتی که اسراي. زودتر تمام بشود کارسرمايه گذاران تجاری مايل است که 

  .باصطالح سبز قايل است، اين حق را به او ميدهد که جنبشی ها کارشان را زودتر تمام بکنند
دليل قاطعی است » آنها به نيابت از ما می جنگند«وری اسراييل داير بر اينکه اظهارات شيمون پرز رييس جمه -۴

که جنبش با اصطالح سبزی ها برای پيشبرد مقاصد اسراييل با رژيم جمهوری اسالمی ايران ميجنگند نه برای 
 . ز ها که از حقوق داخلی کشور ها استيآزادی ودموکراسی واين چ

خرداد کشته ويا مجروح ويا زندانی شده اند، در انجام خدمت به اسراييل به اين  ٢٢در جريان  درنتيجه،همان کسانی که
  . مشقات روبرو شده اند

آيا آن مردم بی پناه، ستم کشيده و جان داده می دانستند که زيرفرمان وبرای اسراييل جان می دهند و زندانی می شوند، 
بارز آنها دقيقا می دانستند که از کی فرمان می گيرند و از کجا حمايت می  البته که خير، ولی بدون ترديد شخصيت های

  . شوند

بدان معنی » مخالفان جمهوری اسالمی، سرمايه مهمی برای اسراييل است«: وقتی بنيامين نتانياهو می گويد -۵
می باشند و است که جزء وکل جنبش سبز، در عبارت مخالفان جمهوری اسالمی سرمايه مهمی برای اسراييل 

 . ، جنبش اسراييلی استدر کالمی ديگر، جنبش سبز
ند وقاحت، آيا سه ميليون ايرانی مخالف جمهوری اسالمی درخارج از کشور، سرمايه اسراييل بشمار می رو

  آنهم در اين حد؟ 
آنجا که اسراييل از کشور های جهان می خواهد که به جنبش ضدرژيم اسالمی ايران کمک کنند با توجه به  -۶

مون پرز و بنيامين نتانياهو، اين معنا را دارد که به سرمايه گذاری اسراييل وکسانی که برای شياظهارات 
 . اسراييل بارژيم ايران می جنگند کمک کنند نه به رستاخيز ملی ايرانيان



زيرا در حاليکه جنبش سبز، مال . کامال اين ادعا درست است. ادعا شده که جنبش سبز، واجد رهبری نيست -٧
است، برای اسراييل بارژيم می جنگد، سرمايه مهمی برای آن کشور است، خوب، معلوم است که رهبر اسراييل 

چنين تحريکاتی هم دولت اسراييل است و فرماندهان يعنی گروهبان های زير دست اسراييل هم همين عمله 
شده است که يک  مگر تاکنون جنبش ملی ديده. هايی هستند که در ايران و خارج جنبش را اداره می کنند

فرمانده خارجی آنهم کشوری مانند اسراييل داشته باشد و هم رهبر ايرانی؟ آنجا که شاخص های جنبش می 
گويند ما رهبر نيستيم درست می گويند، ميدانند که خودشان عمله هايی هستند که زيرنظر ورهبری اسراييل 

 . فعالند

  ! وقاحت اسراييل ووقاحت ما

اراتی از بنيامين نتانياهو و شيمون پرز وشخصيت های اسراييلی که نشانگر وقاحت آنان نسبت به دراين تحرير، به اش
رديد حاليه جا دارد به وقاحت خودمان دربرخورد با وقاحت اسراييلی ها نگاهی با شرم و گجنبش ايرانيان بود مالحظه 

  .خجلت بياندازيم

آنرا شنيده اند اظهارات درگوشی نيست، ميليون ها مردم دنيا اظهارات سران اسراييل درباره جنبش مردم ايران يک 
ی اسراييلهای  ی جنبش سبز بودن را دارند در مقابل اين وقاحتمنتظر بودند که واکنش ايرانيان به ويژه کسانی که ادعاو

يک ملت  یاوز به ناموس ملآنها درک می کنند که چنين اظهاراتی از ناحيه سران اسراييل در حکم تج. ها چگونه است
درحکم سوار شدن برجان و مال يک ملت است، برای مردم هيچ کشوری قابل تحمل نيست ولی در کمال تاسف، از  ،است

ناحيه سران جنبش تا چه رسد از طرف نمايندگان آنها در خارج از ايران و کوچکترين اعتراضی نشد نمی توانست هم 
  تند، سرمايه های اسراييل هستند، اعتراض به چه؟ به حقيقتی که وجوددارد؟؟ بشود، آنها سربازان اسراييل هس

  : رد من رد اسراييل است

دراين ميان نمی توان از تاسف بسيار سنگين وشرم آور خودمان غفلت نکنيم که اعليحضرت که در حدی غيرقابل قبول و 
ش سبز قايل می باشند که رد خودشان را الزمه رد بسا نا متعارف وبسيار استثنايی چنان اصالت و احترامی برای جنب

چ تاسف و تاثری از اظهارات سران اسراييل نسبت به جنبش سبز نشان ندادند و درواقع يجنبش بشمار آورده اند، ه
  . حاصل اين سکوت اين می شود که هرکه بخواهد جنبش متعلق به اسراييل را محکوم کند اول بايد ايشان را ردنمايد

  : ت که سالها قبل در اجتماعی افراد نيروی های مسلح در لس آنجلس فرمودنداعليحضر

  »ند نه به خارجي هارپهلوي ها به توده مردم عقيده دا«

؟ آخر به اسراييل چه مربوط ينداچگونه در مقابل اظهارات مسئولين اسراييل وادعای مالکيت جنبش سبز سکوت می فرم
ردمی بوده و به لحاظ سياست جمهوری اسالمی آلوده به تعفن های بسيار شده است که يک جنبشی که در اصل جنبش م

  . است به نجاست هم آلوده اش سازد

چه کسی می تواند تصور کند جنبشی که مال اسراييل شناخته می شود به علت سکوت سينه چاک کن های جنبش سبز 
  . ه می شود، جنبش موفق و مردمی شناختاين ادعا بتو چه عمومی نزديک می شود

ما برخی از آنانی «: است که گفت» منشه امير«واژه نجاست که برای جنبش سبز در اين تحرير بکار رفته از : حاشيه
اما آنها دعوت ما را قبول . برای مصاحبه به راديو اسراييل دعوت کرديم را را که جنبش سبز در خارج از ايران هستند

  ) خارجه اسراييل تاز سايت وزار(»  اييل را نجس می دانيد؟نکردند، من به آنها گفتم آيا شما اسر



  ) پايان حاشيه. (يعنی جنبش سبز، حتا نزد جنبشی ها هم نجس و شرم آور است

  : براي قضاوت وجدان

بطه با جنبش در سال جاری بعد از اظهارات بنيامين نتانياهو و شيمون پرز دررا لمصاحبه اعليحضرت، با راديو اسرايي
بيانات اعليحضرت که بدور از نفی ويا اعتراض به اظهارات . ت ايرانيان با جمهوری اسالمی بوده استفسبز و مخال

  . بر تاريخ مبارزه ما ايرانيان است برگ نا پسندیروسا و مسئولين اسراييل درآن مصاحبه ايراد شده 

ا از دستش افتاده و کثيف شدويا کسی که دستش نا پاک است انسان اگر ميوه ويا يک خوردنی را دوست دارد ولی اتقاق
  ١. به آن دست زد، اول آن چيز کثيف شده را پاک می کند وبعد آنرا مصرف می نمايد

  : صادق بيرجندی بيتی دارد که وصف الحال موضوع است

  ارکه تا پاکش نديدی دست برد    اگر سيبی بيفتد در لجنزار
ز ادعای حاکميت بر جنبش راثااتهام از جنبش سبز ميفرمودند يعنی رفع  رفعدر تطبيق مورد، بجا بود اعليحضرت اول 

وضوی با آب نا پاک، وضو «بقول حلی . سبز را مطرح می کردند وبعد شيفتگی خودشان را به جنبش سبز نشان ميدادند
نبشی که بنا برادعای بدون جواب و تکذيب درحاکميت اسراييل است جانبداری ودفاع آنهم در حد صددرصد از ج» نيست

  . جانبداری از اسراييل محسوب می شود

   

 

♦♦♦♦  

♦♦♦  

♦♦  

♦  

                                            
از مبارزان در جلوی خط مبارزه قرار دارند که حاضر نمی شوند با راديو هايی همانند اسراييل يا  رانگشت شما تن  فقط يکی دو -  ١

بهره  هرجا بتوان صدا را به گوش رسانداز«شوربختانه به استناد گفته های خانم منشی دفتر اعليحضرت،  .صدای آمريکا گفتگو کنند
ايشان را راهنمايی می کنند به کارشان ابدا وارد نيستند  ،ب به اعليحضرت نيست، کسانی که در دفترسنتخاب بد منتاين ا» می گيرند

  ک-ح . برجای بگذارند برگ های نا پسندیويا ماموريتی دارند تا 
  

  : داستانی در ميان مردم مرسوم است که می گويد
ديگری با گذاشتن خاج مسيح در جلوشان کنار خيابان گدايی ميکردند، با گذاشتن ستاره داوود و یيک نده پوشژ در شهر رم دو تن

يک کشيش . رهگذران بدون اعتنا به فردی که جلوی آن ستاره داوود بود پول های زيادی به کسی که خاج مسيح  داشت ريخته بودند
به کسی که ستاره داوود جلويش بود . کاتوليک از آن کنار می گذشت، توجهش جلب شد، مدتی ايستاد و به آنچه می گذشت نگاه کرد

اينجا يک شهر کاتوليک است و مردم تعصبی به دين مسيح دارند و به ويژه که تو در کنار اين شخص نزديک شد و گفت، شما ميدانيد 
کسی که ستاره داوود جلويش بود نگاهی به کشيش کاتوليک کرد و سپس رو . که خاج مسيح دارد نشسته ای چيزی گيرت نخواهد آمد

  . »متخصصين تبليغات و تجارت درس می دهد اين کشيش را ببين به ماشيمون «: به بغل دستی اش کرد و گفت
  . اشکال کشيش آن بود که از اصل داستان خبر نداشت و بدون پزوهش و بدون مطالعه دهانش را باز کرده بود

   ک-ح


