
  محل تامين هزينه هاي جنبش سبز
  

  حقوقدان - اميرفيض
  ٢٠١٠جون  ٢٣چهارشنبه 
  ٢۵۴٩دوم تيرماه 

  
در تحرير قبل به استناد اظهارات نخست وزير و رييس جمهوری اسراييل و شخصيت های ديگر نشان داده شد که حاکميت 

  . ل می باشد و بقيه مسايلجنبش سبز با اسراييل است وآنچه که در مسير جنبش سبز ميگذرد برای اسرايي
  

  اکنون به اين موضوع ميرويم که هزينه های جنبش سبز چگونه واز ناحيه چه کسی تامين می شود؟ 
ظاهرا، از آنجا که جنبش سبز، مال اسراييل است، بايد هزيينه های آنهم از سوی همان کشور تامين شود، ولی اينطور 

اين واقعيت که در همين تحرير داليل آنرا مالحظه خواهيد . تامين می گردد نيست و هزينه های جنبش سبز از سوی آمريکا
کرد، اين سئوال را مطرح می کند که چگونه ممکن است که حاکميت جنبش از آن اسراييل باشد ولی هزينه های آنرا کشور 

  ديگری متقبل گردد؟ 
  

  . پاسخ اين پرسش را می توان در اين تشبيه آورد
  

  : با موضوعتشبيه در رابطه 
  

ميدانيد که در دوران قاجاريه، گروهی در ايران وجود داشتند که آنها را عياران و جوانمردان می گفتند که شعارشان، 
يکی از . اين گروه کم کم در تحوالت اجتماعی وزمان با انحرافاتی روبرو شد. مردانگی، کمک به افتادگان و امثال آنها بود

بودکه ابتدا پهلوانان به آن توجه پيدا کردند تا هرکس که ميخواهد با آنها کشتی بگيرد » ـهنوچـــ«آن انحرافات داشتن 
و پهلوانان ظاهری با داشتن يک جوان هم يک سبز انحرافی پيدا کرد » نوچه«ولی بعد ها . او درگير شود نوچهابتدا با 

  .بوجود می آمد کم سن وسال و حمايت از او نوعی رابطه غير اخالقی وانسانی بين آن دو
  

بگويند، »  نه«) می دادندنام جلف تری به آن ربط  مردم(بواسطه اين رابطه بود که هيچکس را جرات نبود به آن نوچه 
ميبرد واربابش پدر طرف را در ) پهلوان ظاهری(هرچه نوچه ميخواست، بايد برايش فراهم ميشد واال شکايت پيش اربابش 

اش می » نوچه«يق باجگيری زندگی می کرد، مقداری از درآمدش را برای تامين رضايت اربابش که خود از طر. می آورد
  . نوچه با سينه سپر کرده هرکاری که دلش ميخواست بدون ترس ووحشت از کالنتر ها مرتکب می شد. پرداخت

  
اين خفت تا . نشودو خواری هم ميداد تا نوچه اش ناراضی  تپهلوان برای موفقيت نوچه و رفع تعرض از او تن به خف

جايی ميرفت که اگر نوچه هوس ناموس زن و دختر پهلوان را هم ميکرد، چشم پهلوان نمی ديد و گوشش هم صدای مردم 
  . را نمی شنيد

  
. رابطه آمريکا واسراييل وبرعکس آن دقيقا همان رابطه نوچه و پهلوان است، هرکاری که اسراييل دلش بخواهد می کند

. چون پهلوان آنجاست و وتو می کند) سازمان ملل متحد(حامی اوست، از کالنتر باک ندارد  انی پهلوچرا که آمريکا يعن
  ) جريان حمله به کشتی های حامل کمک های انسانی به غزه ووتو آمريکا(

  
 آمريکا را به جنگ عراق می کشاند بدون اينکه کسی) لاسرايي(به جريان نفت کردستان عراق به کشورش نياز دارد 

اتهام جنگ را می پذيرد وجوان هايش را به کشتن هم تمامی ) آمريکا(و آن پهلوان . متوجه درخواست نوچه آمريکا باشد
به سند اين مهم توجه . می دهد و اقتصاد کشورش دگرگون می گردد که نوچه نازنينش به خواسته ای که داشته برسد

  . فرماييد
  



  : به شهادت مهم اين شاهد توجه فرماييد
  

در عراق «: فاش کرد و گفت» جروزالم پست«وزير امنيت داخلی کشور اسراييل در گفتگو با روزنامه » اوی ديجر«آقای 
بيش از آنچه که ما تصور می کرديم نصيب ما گرديد، ما در جهت منزوی کردن و نابود کردن آن کشور از هيچ اقدامی 

  ) جروزالم پست(» به سوی اسراييل روان گرديدفروگذار نکرديم تا جريان نفت کردستان عراق همچنان 
  

مسئله ايران، مشکالت آژانس اتمی با ايران، محاصره های اقتصادی و تحريم ها و باالخره همين داستان جنبش سبز، همه 
  . ل وگرفتار و سوء ظن جهانی انداخته است  ــَ چ َ ـ ـست که آمريکا خودرا به ح» نوچه آمريکا«وهمه از خواست های 

  
نخست وزير قبلی اسراييل که اکنون در مرگ مغزی افتاده است در عبارت » آريل شارون«تمثيلی را که آورده شد  همين

هروقت ما کاری می کنيم شما به من می گوييد آمريکا اينطور می خواهد، «: سياسی و پرمعنای زير تاييد کرده است
شما بگويم از بابت فشار آمريکا به اسراييل نگران نباشيد ميخواهد اينطوری باشد يا آنطوری، من ميخواهم خيلی صريح ب

  ) ٢٠٠١آريل شارون سوم اکتبر سال (» ما يهوديان آمريکا را کنترل می کنيم و آمريکا اين را ميداند
  

  : به اين شاهد هم توجه فرماييد
  

تقريبا هيچ سياستمداری «: استته نوش» ی اسراييلبال«پروفسور استيون والت، استاد دانشگاه هاروارد در کتاب خود بنام 
در آمريکا که قصد انتخاب به يک سمت سياسی را دارد برخالف منافع اسراييل وبرخالف مواضع البی  هواداران کشور 

آمريکا در همه موارد بدون . اسراييل صحبت نخواهد کرد چون اين کار باعث حذف او از سيستم سياسی آمريکا می شود
نقل از بی  – ٢٠٠٧ششم نوامبر . (حتا اگر اين کار برخالف منافع ملی آمريکا باشد. ل حمايت می کندقيد و شرط از اسرايي

  ) بی سی
  

شهادت اين شاهد که کتابش در آمريکا موجب دردسر شديد اوشد، دقيقا در رابطه آمريکا و اسراييل وبرعکس را منطبق با 
  .همان تمثيلی که عرض شد نشان می دهد

  
  : يل و شواهدبرداشت از داال

  
سرمايه گذاری وکمک مادی وحمايتی آمريکا از جنبش سبز فصلی ثابت شده است زيرا که چنين قانونی تصويب  -١

 .بنابراين ارايه دليل برای اثبات مسئله کاری بی قواره و اضافی است. کنگره آمريکا را دارد
وناشی از عالقه آمريکا به  لسرمايه گذاری مادی آمريکا در جنبش سبز به نيابت وبرای پيشبرد خواست های اسرايي -٢

اسراييل می باشد واين عالقه در حدی است که حالت اطاعت کور کورانه بخودگرفته است و بوضعی در آمده که 
 .آمريکا را در مقام نوچه اسراييل نمودار ميسازد

  
  : يلتوجيه اسراي

  
  . بجاست که ببنيم اسراييل روابط و حاکميت خودش را بر آمريکا چگونه توصيف می کند

  
، جوامع مذهبی ودينی اروپا و آمريکا شکسته شود هاسراييل مدعی است که گهواره دين مسيح است واگر اين گهوار

يل را همانقدر حمايت وکمک کنند که به مضمحل خواهد شد وبه اين اعتبار است که کشور های اروپايی وآمريکا بايد اسراي
کشور خودشان می کنند ودرنهايت می گويند، اين اسراييل نيست که از آنها می خواهد که به او کمک کنند بلکه اين آمريکا 

  . با ما ارتباط دايم سياسی و نظامی داشته باشند. واروپاست که التماس می کنند که بما کمک کنند
  

سال است که بوسيله انگلستان بوجود  ۶٠ن استدالل بسيار پوک و خالی از محل است زيرا اسراييل ناگفته پيداست که اي
تباط دين و بوجود سال قبل از اسراييل وجود داشته است و اساسا ار ٢٠٠٠آمده درحاليکه دين يهود و مسيح بيش از 

   . با پيدايش کشور ها بکلی متفاوت است دن دينمآمدن آن با ايجاد کشور ها غير ممکن است زيرا که مبنای بوجود آ



  
  : جان كالم در اظهارات سناتور مك كين است

  
سناتور مک کين کانديد رياست جمهوری رقيب باراک اوباما گفتاری دارد که بسيار با معنی ودر واقع جان کالم است و می 

دولت آمريکا هرگز تا . وبايد از آنها حمايت کنيم ما نمی توانيم رفتار جمهوری اسالمی را با مخالفان ناديده بگيريم«: گويد
نشده مداخله ای نخواهد کرد اما وقتی مخالفان شعار های خودشان را به زبان انگليسی ميدهند  تزمانی که درخواست حماي

  » اين نشانه عالمتی است که از مادرخواست دارند» اوباما با آنها هستی يا با ما«که 
  

اوباما با مايی يا با «که » لفان، شعار های خودشان را به زبان انگليسی می نويسند و می پرسندوقتی مخا«: مک کين گفت
اين نشانه بسيار خوبی است که ماهم بيشتر بتوانيم از آنها حمايت کنيم ما بايد اهداف آنها را اهداف خودمان » اونها
  » بدانيم

  
است که شعار دهندگان ی نشانه عالمت» ما با مايی يا با اونهاشعار اوبا. حرف بسيار درستی زده است» مک کين«سناتور 

کمک هم بنابرقاعده . از آمريکا درخواست کمک کرده و می کنند) ايرانحداقل وحداکثر مردم (به نمايندگی از تظاهرات 
  . استوار، قبول ويا رد آن وکيفيت کمک و عوض آن با کمک دهنده است نه کمک گيرنده

  
» ک حسين اوباما با مايی يا با اونااشعار بار« :در شورای دموکراسی در آمريکا گفت) توانا(عضو خانم مريم صادقی 

  » .فرصت خوبی برای آمريکا برای حمايت از ناراضيان ايران بود
  

زيرا حمايت، بدون مداخله در امورکشور ديگر . يعنی فرصت مناسبی برای دخالت آمريکا در امور ايران بشمار می رفت
  . آنرا چنين بيان کرد» سناتور مک کين«نيست واين همان است که  ممکن

  . عمل بخودگيرد هما مطمئن هستيم که حمايت های ما از ناراضيان سبب خواهد شد که آنچه مطلوب ماست جام«
  

ستيم انجام من براين باورم که اين معترضان خواهند بود که سرانجام تغييراتی را که ما در سياست های ايران منتظر آن ه
  ) ٢٠١٠ژوئن  ١۴بی بی سی (»     .خواهند داد

  
  : بدترين و نكبت بار ترين شعار ها

  
است قبح اين شعار وآثار » اوباما با مايی يا با اونا«اعتقاد راسخ دارم که بدترين، زشت ترين شعار ها همين شعار 
يست، اين شعار دعوت به مداخله آمريکا در امور ده نيخطرناک و اتهام سنگينی که در اين شعار نهفته است، برکسی پوش

کشور است، دعوت به اسارت گرفتن مردم است، عالمت بی شرافتی ونشانه ای از عدم درک قبح و حسن و خيانت به 
انسان جادارد به سرخود بکوبد که چه کسانی از .  کشور و ملت است، عالمت دعوت آمريکا وقبول بردگی ايرانيان است

  . ن شعار توهين آميز به ملت ايران احساس سربلندی می کنندتمسک به اي
  

  : به اين تفاوت نگاه كنيد و بخود آييم
  

فرق است بين کشوری که به قصد منافع خوددر امور کشور ديگری با نيرنگ ويا زوردخالت می کندو به نا آرامی های آن 
  . دم کشور طالب کمک جريان ميابدکشور کمک می کند، با جريانی که با درخواست دخالت از جانب مر

  
گويی وتجاوز علنی به حق  ری جنبه زوجفرق اين دو آن است که در اولی يعنی بدون درخواست مردم، دخالت کشور خار

که درخواست کنندگان کمک و دخالت ازطرف مردم کشور حاکميت ملت است ودر دومی خير، يعنی نخست بايد ثابت شود 
  . ا نداشته اند سپس مسئله محکوميت کشور مداخله کننده مطرح شودنمايندگی اين فضولی هار

انيد تا بخواهند به اين مسائل پرداخته شود کار از کار گذشته و کشور مداخله کننده چنان دامنه نفوذ دوهمانطور که مي
پيدا نمی کند همين ر ساخته و ميهن پرستان را سرکوب کرده که مسئله ای که ابدا جای طرح گيودخالتش را توسعه وفرا

  . مسئله دعوت از بيگانگان برای مداخله در امور کشور زيرعنوان حمايت وکمک است


